
Setor de Santa Cotcr inc :
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�'Aberturaontem
1;. V

�OiThR$ 0,8360 ,R$ 0,8380
Tur. R$ 0,81 R$ 0,84

',FI"M.'PRESSol' Regional ontem "

� .
'Par.R$ 0,83 R$ '0,84

•

nnganç« mas'
, ,

,

acabana cadeia
Daniel Rodrigues, 18, 'e ;No' PALÁCIO

,

;:;:f:S;':PMDB reassumeo governo,
outros dois rapazes. Rodrigues
foi atingidocom várias facadas

'

C .

enquanto que seu companheiro"
"

om
:

exceção de Concórdia, Florianópolis,
levou uma garrafada na :Cábe7 Blumenau, onde a candidata -Criciúmaefoinville.porexem
ça, Inconformado, Rodrigues, ÂngelaAmin livrou uma van- "pIo, o candidato da coligação

, ,depois de medicado, armou-se ' tagem de 27.231 votos sobre "VivaSantaCatarina" garantiu
esaju àprocuradosagressores. Paulo Afonso, nos demais 00-

'

sua eleição. Na região de
Aé'abou sendo preso pela polí-: légios eleitorais de maior JaraguãdoSul.aúnica'virada"
cía, Päglna 19, expressão como Chapecó, em relação ao primeiro turno

,

"

Juventus em boa

fas� vai disputar'
\ '

,

'

dois campeonatos
I Embora atravessando

grandes dificuldades finan

ceiras, o Juventus passa pela
suamelhor, fase no futebol. No,
campeonatoestadual chegou às
semífínaís e terá como

,'adversário o Figueirense. Na jf,

cate�Oriajunióre�o "Moleque"
joga sábado, nDl-ndio Condá,
centra aChapecoense, a quem.
goleou por 7 a 1- no primeiro
jogo. Um empate deixa o time,

n� final. Página 20 .'

·,,�gr�dido tenta

VARIG

CR$ 2.750,00 = R$ 1,00
- ogovemô espeTa o
,resuJtodo de estudos ,

/ '

técnia)spara detmiUnor
se o sa/driomíninwPai a.

US$lOO,OOem�oó

Caderne!asdepou- Novembro. C�$15.021100
" pança com aniversâ- ."

Dezembro. 'CR$ 18.759,00
rio hoje, 16; terão um '

Janeiro � CR$ 32.382,00rendimento de <.
,

01 Fevereiro- , CR$ 42.829,003,151127,?
Mínimo ,rIXO • R$ 70,00

Dalmar
•

/

,

Govematloreleito PIIU/{JAfonsojáarticulafo�â/Jdo'secretariado
. ,.

.
,

aconteceu em Corupá.Neste. terça-feira. Destes, 1.288.044
município, Ângela Amin votaram em Paulo Afonso

superou Paulo Afonso em Vieira; 1.247.562 emÂngela
,
mais demilvotos no primeiro Amin; 118.5�2' anularam O

turno.Dos3.157.297eleitores voto 'e 15.760 votaram em

cadastradosemSantaCetarína, branca:
,

2.669.948 foram às urnas na . Págin�'3,4;"5 e
õ

* RIo, SUL ��'. lVIa�chal p�od�ro, 130· ,

�
:' 'Jarag�á do Sul - SC, \

· �,'
'

Fone/Fax (0473) 71-0091Cargas e encomendas aéreas
..
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j.1' fletzehedeEdgarBaumet
.

,.', .' ..'
.

.

-

,,'
'. .

.

.,

...
.

.

.
.

i' ,'"Certa vez, no começo deste sécu- da casa comercial de Reinoldo Rau,.• ermínada a eleição e conhecido onovo - isso que determínadas regiões do Esta(IÓ ainda' lo,erilMassaràndu6,sl,OlgaHensciIel que vendia biCidetas alein�s coma
governador, que assume em lOde janeiro, nada �o atíngíram o grau de�senvolvip1ento dese- ;

" a futura��oraBrunQ Mahnke, ele marca.Jaraguã, commuito sucesso, .

há para contestar. Venceu o maís convincente, .. jado as vésperas da virada do século. /

.'
" desaudosallWmó�'áSsombradac?m Ainda hoje o uso da. biCicÍeta é

numarnismai�durasdisputàs,éleitoraistravadaS'
.

ES,ta .díscrímínäção; odi'qsa, 'cometida em
.r o que via, �se: 1',Mamm,a" komm Iargamentedifundida.ascidadespos,

S C·
,

.

�l é
.

d P
.

.. .' d"
.

. malber, eme Flet,zebe•.. ,para.se -;uemcicloviaseavizinbacidadedos
em anta atarinanas u timas d cacas. elo' maior oumenorgraupor to ososgovernosque referiraumadasrärasbicicletasmon- Príncipes estã nafrente de tedas.os.
resultado, pode-se dizer que o vitorioso 'f9i,

.

já tivemos, pune injustamente os que acreditam , taâa por Karl Mischka; que descia • tentando' com justo orgulho o

também, O maís
�c0!!lpetente 'nas articulações que na democracia a.opção poírtíea é ínconse- uma ladeira em grande velocidade, cognöme de ';,Cidade das Bicicletàs",

polítícas.que O tiraram de um resultado total-. <qüente. Nem sempre é asS\tp, ou nunca foi, A rodafoi o começo de tudo. A A foto abaixo, é.,qu� ocasionou'
mente adverso no primeiro turno. assim. Porém, hã, sínaís de que o PMDB idéiade um veículo, a conseqüêncía, esta viagem nostálgica ao passado.

/ E tão velha como á humanidade, pós Um dia encontro Q dr .. Osny Cu-
f' Paulo Afonso ·tem, agora, dupla respon- (partido majoritário na coligação "Viva Santa

baixos-relevos,dostemposdoEgitoe'· basD'Aquíno comabicicletae.eleme
sabílídade, Uma delas de não decepcíonar seu· Catarina) deseja reçuperaraímagem. Pqlíticos .

daBa6ilôniae'ós;;ures�sdêPompéia, .� ,conta a história da sua, que fei
eleitorado de 1;.28Ú)# pessoas� A outra, a .de experientes - é escaldados ..: do partido deixavam entrever o futuro deuma comprada no comercio de Joinville,

.

não diScrinnnar os outros 1.247.562 eleítores sinalizaram, comoocandídatovítoríoso, durante cenduçãodelargo uso, especíalmen- no longínquo ano de '1936, e que

que optaram por Ângela Amin: É () que Santa
, .

a. campanha, com discursos, bem' mais te naaurora de um novo milênio. pértencíaaumseuamígo evizínhoâa
,

.

. Umdia.pertode 1800,Blanchard, ' ruaBomRetíro.daantigaColônial),Catarina espera, E.xemplos negativos de ranços '_ progr
.

essistas. Poisqueponhamemprática Será "'.

,

e� eMaguríer,descreveramo seu inven- Francisca,
,

.polítícospós-eleíções temos aos montes e épor o melhor para tOdos. to.melhorado deum invento deoutro D'Aquino era vizinho de Edgar
• franoês.quenãopassavadeumabarra Baumer, durante o tempo em que

ligada a duas rodas e impulsionado , 'cÍJmpria seu período de estudos ha- .

com os pés�' .

.

'

•

quela cidade para, então seguir a

Q alemão'. Barão Karl von formaçãc acadêmieade dentista pela
Saerbronri, melhorou-e' invento Faculdade de Odontologia de

anterior.permitindo dirigir o veículo Curitiba-Paraná..
'

. , I
..

e aumentando sua eficiência, Os in- ' Todo, santo dia via seu vizinho
.

,gleses passavam.a fabricar � nOV0. Baumer (nasc. em 17/06h906e fá]:,

meiodelocomoção�'luepaSsaparaOfi
.

em 03/03/1994) partir e chegar iià
americanos. Manchester Catarinense; �ontado

, f

Agora, ao .trabalho
EO'ITORIAL

..
; .

/ -. Lições e esperanças
.)

, ItMai/Son tia �6brega
.',

AeleíçãodeFemandQHenrique desviar a at&rição dos eleitores da .

O povo, ficou claro, não aceita
Cardoso" para a presidência da questão ética. maís isso, I:>eSejaamoeda estável.
RepúblicàmostrouqueasoCiedade'

. Aselei,9õestambémente� Quefsair'de casa sabendo quanto
brasíleíra abraçou ,detWiti;vamente . a idéía de que.precisaríamos de vão lhe custar às' compras no'.
aídéíadamoedaestävel.Depois de . um pouco de inflação para o de- supermercado, opão.o leite, apas-

" muitosfraÇassôspara�ta:bilizara senvolvimento, uma sagemdeôilibus,oreniédioeassim
economia e ào agràv:a:ó:,lento das, extravagância sust�tada por po-· ,por diante. Btn breve vai também

'

, desigual- líticos eeID"presários: Namesma dar-secontadéqueestãomentindo
<fades 80- O'

. linha, eles defendiam qu� o povo,
.

tls políticos e os líderes sindicais,
ciais dó . IPDYD preferiaainflaçãoàrecessãocomo que lheprometemobem-estarcOm .

país! o' qUII, ulna se fosse' possível escolher' a a in�xação s$ria:l.
povo.dis� ,;'., �, primeira semagravar o quadro de A vitória do tucàno é mais 'do
se -

um. mDêdll desigu'aldades e�sem desembocar queisso. A derrotado petista tem
'basta. .

.
mais tarde na estagnação. outros compoI}ente$. Fernando

O �st6i1l1 Pór ignorâncja ou esperteza, Henrique teve a melhor campa-,
pleito de .. esses vendedores qe ilusão pensa- -nha. Lula peri:leu..se na repetição
3 deoutu,l:>romandoupara0 limbo' vam. usar a desinformação para dosslogan� de 1989, nat'e�ovação
.o discQfsO bolorento de Brizola e encobrir a incapacidade de lida! dosequívocos de seÚ'programade
,o.intervencionismo ultrapàssado

.

com o processo inflacionário, a gövemo e na banalização do ata
de QUérda., As "perdas. 'ausênci�de coragem para ado� 'ijíie como inSUUInento' de luta

.

int.emaci011ais ,,;. pré'históricas,' öu propormedidas amargas_para, ,política. Não se deu conta de que
serãolembradas apena,sComounia 'estabilizaraeC()ßotnia emesmoo a,sociedruÍedeman<il:lvàequi:lfurio
lorota;Âs "regiõesdedesenvolvi� desejo de Cori,tin'uar usufruindo, _e perspectivas. em yez do ódiQ:

. mento" sêrão esquecidas pOli não .

fora de. época, dás vantàgens do .

instilad.ocontraumafuvisível "eli- .

,

p�saremdeiliIÍarançosaidéiade. subsídio, dó 'incentivo fiscal, dó te dirigente. :
.

reviver o Já falecido 'Estado gasto púbijc() perdulári.o e' dO
" provedor-e Um estratagema p�a protecionismo estatal..

',' \' '/'

it Ex-ministro da Fazenda
"

EugênioVIctorSchmöckei
DIretorGetal

Av:· Marechal Oeodoro da Foneeca, '122,·
l' andar· 'àla 1 - 'Jara u6 do SUl - SC

. EXPEDIENTE·

CORREIODOPOVO ..

"
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\
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.
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, Dlagramaçio: Jaime de Borba MTB-DRT(SC) 32
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"
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Reminiscências

.

O alemão Philipp Fischer adapta numabicicleta, damarca "Durkopp '�.

umamanivelaàsrodasdianteiras,aci- Admirava seu vizinho pelo .zelo que
, onada pelas mãos ",ê os 'franceses 'tinha com a sua Cohduçã6. :.

Michaux entravam RO circuito,' Os tempos passaram ... D'Aquino
aérescentando pêdais. A, 'roda de ,formou-se dentisfae o filho de Edgar
madeirareeebiaàro de ferro eo ferro Baumer - 'Oerd, Edgar Baum�r' -

'. acaboucorriUinaeamadade borraeha· formava-seadvogado,erafuncionário
maciça,.. os franceses introduziam a

. ! doBancodoBrasilehojeligadoaUJI)
transmissão e.Q1 cadeia, enquantoque grupo iitdustriallöçal, acabaram�co- '

o inglê$ DUÍ1lop aplica pnelÜl\áticos, . incidentemente vizinhos, por um des-

\ainda em uso.
.

ses caprichos da vida.
'No cômeço deste século Eís que, em começos deste ano

..

acrescentaram la' tràninrlssão liv're, falece Edgilr �. ii ,bicicleta passa .a

girando mesmo quando ô'cortdutor pértencer a GeFd, usada por seu

deixasse,de pedalar.
I

progenitor até 1889, �da origima!.
Na década de trinta, po�co antes D'A,quÍfiQ interessa,-se 'pela .bici-

do início danGiru.tdeGu�rraMundi- cleta pará as' suas, pedaladas de ho-
.

� o mercado' brJJieiro, se abastecia "mem �edentário, o que, fmalmente, .

"de bicicletas de corrente ou de. coma '.
-

acêmtece, depois· de cromadas a� pe-
e pinhão, dasmarcas alemães, COm0 çaseapintUraaducco.OrgulhósopOf

. "aS: Wanderer, Göticke, NSU, Miele possuir tão raro. vefcuJo, D'A.quko
(dona Olga Hensçhel Mahiike rurtda .c;liz . qu�' homel1ageia a memÓria de

Jinhiluma, hápouco tempo),Vidória velho aiiiigo joinvllense, todas ás ve-
eÖpel:entr�outrasinarca�.Alguinas zes que a, toca,

-

.'

.

Vinham daAlemanha, como no caso Fritz von Jaraguá - Ú194...;
,

" •
-4
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Retranca
,

(C.M.)
\.,

.

,'Sem explicações
Secretário 'Ingo Pasold 'quer saberporque Joinville e Blumenau
foram contempladas com recursos dr}. Municipa.lizaçtJo Plena de
Saúde, em torno de R$ 2.900.000,00, equivalente a 17% de toda

_

· a renda do SUSpara Santa Catarina. Isso porque Jaraguâ.do
Sul, uma das-cidades escolhidaspara integrar o convênio.foi

.

alijada do processo sem nenhuma explicação, correndo ainda o
,

. risco de tero volume dê recursos-reduzidos. Desconfia de
./ privilégiospoliiicos.

.

Porpouco
Sábado, 12, o candidato Paulo
Afonso levou um grande susto.

Debaixo de chuva torrencial, o
avião que o. conduzia a'
Blumenau sofreu umapane efez
um pouso forçado ... Vieira
pretendia concentrar todo ofim
de semana na cidade; para.

-

recuperar a desvantagem-do r
.turno.

Pouca vergonha 1
Aumento 'de 25,95% que os'
'vereadores de Joinville
concederam a eles próprios
revoltou a população. Pior: é
retroativo a abril. Recentemen
te.funciondriosdaquelaprefei-

·

tura fizeram greve por mais de
10 dias e o prefeito Wittich

.

, . Freitag concedeu pouco' mais
de 6%. Se o aumento formanti
do, os edispassam a ganharR$
3.400 reais.

Pouca vergonha'2
A questão, para ser resolvida
peloprefeito, é, agora,política..

· Seforcontra,Freitag terácontra
si vereadores do FFL, seu

panido. Se aprovar, sentirá a

ira da população, maioria mal
, remuneradaequem, naverdade,
pagaossaláriosdosvereadores

, com os impostos. Per aí se vê
que uma eleição só não basta

, parapunir os maus polüicos. _

. Pouca vergonha 3.· .

_ Muitos ainda lembram do tem

po em que o vereador não era
· remunerado. Erapreeisoarmar
sedeumporreteesairàprocura
de candidatos, Hoje, tombem é
preciso umporrete. Só quepara
.enxotar boa parte dos que
querem disputar a eleição só'
por causa do dinheiro. É'por
isso que muita gente boa quer
distância da política.

Rua Pectro Francisco Klei!", 167
Ouaramirim � sc"

.

·Azar.
PMDB de Blumenau armou um

grande showmício, sábado (12)
emõlumenau, trazendo inclusi
ve Renato Borghetti. O candi
dato Paulo Afonso 000 veio, a,
chuvaacabou comafestaetodo
mundo foi pra casa 'mais cedo:
Não deu. para testar a

popularidadedoprefeitoRenato
Vianna..

. Explodiu
Nãoduroumuuoo "casamento"
entre Renato Vianna (PMDI1) e
vilson Souza (PSDB), seu vice
em Bluménau. Souza exige a

saída de pelo menos. quatro
secretários e acusa Vianna de
ter abandonado a periferia da

.' cidade. Otucano.depoisde
õ de

.

outubro, foi 'para Sõo Paulo.
apoiarMário' Covas e até hoje'
não voltou.

.
.

Nem aí
Supermercados continuam au

mentando preços. Na "cara
dura ", iodos osdias. Se onde há
fiscalização ainda 'épreciso que
o consumidorfaça à denúncia,

. imaginem só 'onde não existe
.

náda. O governo não tem ne-

.

nhum poder de fogo contra a
.

especulação.

Filme. velho
Por isso que esta história de
importar para ter estoqu!S'

, reguladores é história pra boi
dormir. Não há sequer como
armazenar a produção nacio
nal, 'muito menos distribuí-la ..

'

para forçar 'a queda de preços.
Equando isso acontece assafras
apodrecem em armazéns
particulares.

.

Fone/Fax

(0473) 13;.0419

,POLfTtCA CORREIODOPovo-3-:
.

votos (48,24%) centra 1.247.562
.. (46,73%) votos, dados a'Ângelà.

.

.Paulo MOBSp livrou uma van
tagem de 40.482 votos' sobre sua

adversária. Nacontagem final do
'Tribunal Regional Eleitoral, os

votos nulos somaram.118.582

(4,44%) e os brancos, 15.760
(0,59%). Minutos depois de ter

. sido declarado governador eleito
pelo mE, Paulo Afonso, em

entrevista, reaãrmou QS pontos
básicos de sua ação como

. 'governador de Santa Catarina a

partir de lOde janeiro de 1995.

"Segundo ele, darä ênfase à

geração de empregos, com a isen-
.

ção dê impostos para a

No Vale do Itajaí, onde
Kleinübing tem seu domicílio
eleitoral (já fói prefeito' de
Blumenau), ÂngelaAmin voltou'
a vencer com grande diferença,
como já havia acontecido no

primeiro turno. Em Blumenau,
el� somou 72.859 votos centra
45.628 dados a Paulo Afonso.

No terceiro maior' colégio
eleitoral, o prefeito Renato de

Mello Vianna havia apoiado no
primeiro turno o senadorNelson

.

Wedekin (PDT). No segundo'
turno, Vianna resolveu, aliar-se

ELEITO

Paulo, Afonso 'garante que

raícroempresa; criação de tim fun

dodehabítaçãoparaincrementaro
programa de casas populares;
melhorias dos salários dos
servidores públicos estaduais e.

programas. de incentivo à saúde a

agricultura, citadospelo candidato
eleito tomo suaspriorídades.Paulo..
.Afonso.quandofalousobrearevísão

• salarial dos. servidóres estaduais,. .

ressaltouqueaqualidade tem caído
muito nosültímos anos. ,r

Disse que existem sérios
.

problemas nasäreas de educação,
saúde' e 'segurança, que säoos

serviçosessenciaisprestadospelo
governodoEstadoequeprecis�
ser resolvidos imediatamente

a. Paulo Afonso, porém sem

conseguir modificar o quadro.
favorävel.ä candidàta' do PPR.

. .

Kíeinübíng, Pauló Afonso e .

JorgeKOIlde(B�áusenerraram .

em' suas previsões sobre os

resultados fmaís. Ö prímeíro, na
terça-feirapelamanhã, diagnosti
cavaumadiferençadeôümilvotos

'

paraPauloAfonso. Esteeßomha-«
usen previam uma .diferença
superiora50milvotos.Prevaleceu,
Pelos números finais do TRE, (i�.

. \ :I .

pe�centuaI previsto pelos institu-

tos de pesquisas.

•

vü: . cumprIr· as promessas
.

.

�

,

CONFORMADA
A .' '.... .

Angela aceita resultados ,das urnas �

•

FlOrianÓPOlis - Aos 3�anos.
de idade e em suá segunda tenta
'tíva (foi derrotado em 1990 pelo
senadoreleitoVilsonKleinübing),

·

o ex-deputado estadual Paulo
Afonso Evangelista Vieira

(PMDB) conseguiu eleger-se
governa
dor do

·

Estado
. pelacoli
gação
".v i va
Sàú,tá

ViIl/IOdll
dlllD 110'·

...

SS/YlfO
público

ARTICULANDO. .

. \.

Lernerem campanhapara serpreSidente

. Catarina... t

Jaraguá do Sul - o Desavenças internas, porém, setas para a campanha de Paulo

goveraadoreleítodoêaranä.Jai-
.

eprincipalmentepelainfluência Afonso e pôs à disposição do,
me.LemerPD'Tjinvesüu altona 'que o ex-governador Leonel candídato dezenas de automó-

campanha do candidato da coli- Brizola, dóRio de Janeiro, ainda, veis com placas de Curitiba.

r.===========:.==:::;::==============::z::.=========::;:--. gação -"Viva' Santi Catarina", exercia sobre 'o diretório nacio- Jaime Lerner já articula com'
·

Paulo Afonso Vieira' (PMDB).. naI do PDT, afastaram-no <tas hderançasexpressívasdol'Müê
"I. _··:/CE MACH/NE,' Lerner, duas vezesprefeito de disputas.Agora,Lernerprepara çaÚUinens�quedeverãQfecliar·

"\l
.
'.

.

C.uritiba e sempre elegendo seu. 'comumaantec,edêhci_ade(;luatro
Y

em torno de seu nome nas elei-
E, "COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

"1

r-.:::���o:::::��::J�. '.. sucessor com relatíva facilida- anos sua .candídatura- a ções presidenciais de 1998, já
.

Peças Origindis ConsIlI, Prosdôcimo, Brastemp, de na cidade considerada.como presi<l�te. Com o PMDB naci- quedífícílmente, atélá,oparti�o
.

Wh
.

h G' r;<
.

R 12 R "2 modela no. pa.is;· esteve··' onal ex.ttemamente desgastado' terá tido o condições'de moldar
. ite-Westing ouse, .

as .C'reOlI,. -

, -:L,<

fortementecotadQparaserocan- _, pelaridfcula votação de Orestes
.

alguma liderança nova.capaz de ..

didato apresidentedaRepúblic�
.

. Quercia, Lerner investt{: só em· empolgar o eleitorado depois da
, em'3 de outubro passad0, pelo SantaCatarina,peloquesesabe, de.sgastante campanha à

seu partido. .

-

doou maiS.de 1 milhão de carili- presidênciada República ..

acandidatàdoPPR,ÂngelaAmin..
Paulo Afonso somou 1.288.044

Florianópolis - Vitoriosa no

primeiro turno e agora derrotada
nadisputadíretacomfauloAfon- ,

so Vieira, a candidata do PPR,
�gela Amin, disse' que nada
tinha a reclamar, 'Considerou a

.
. \

votação recebida como

"vitoriosa" -,

'

o· senador eleito,
Vilson.Kieinübing, que em 1990 .

venceu Paulo Afonso com uma

diferença superior a 500mil Vb-
· tos, antes mesmo da. apuração
· dos votos já admitía uma vanta-

.

gern do candidato da coligação
"Viva Santa Catarina".
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17!ZONA
Ângela PauloAfonso Nulos Brancos

Jaraguá doSul 24.051
. 22.940 2.332 278

Corupá 3.263 3.472 :�78 35

.60!ZONA- ""-

Ângela . PauloAfonso Nulos Brancos

Guafamirim 5.908 4.815 469 59
, -

Massaranduba 4.048 ,2.967 355 51
.iI

Schroeder 2.633 r,965 . 180 28
.

Jaraguá dö�u1, 16 de novembro del994·

.'"

C()�FIRMANDO

··Votação'e apuração num U����6O::onaeleitor�
.climai, de tranqÜilid�de �.!��w���!��n�:':��

eleitoral que abrange
-

os . governador eleito de, Santa
municípios de Guaramirim Catarina por volta de 23 horas '

. . '(sede), Massaranduba e de terça-feira. Apurados os

J.
"

.

, Schroeder, a contagem dos votos dos três niunícípíos, a
" araguá do Sul - 'Tanto 'a Alberto da .Rocha;: nenhum, sol forte que levou boa parte dos votos obedeceu a critérios candidata Ângela Amin gaimou

votação como a apuração des
, incidente, nem com o transporte de eleitores às urnas já bem cedo e adotados praticamente em todo em todos, obtendo a seguinte

votos em' Jaraguá do Sul e região "umas é nemdurante o processo de delas para as praias do.litoralnorte .

o Estado. Os escrutinadores votação: Guaramirim' - Ângela
do Vale.do II��,' .contagemdosvotosfoiregistrado. que fícaram lotadas até o final da chegaram-mais cedo, como 5.908.vgtos e Paulo Afonso
r � a p o cu"""'''''''' A escrutinação das umas de tarde. Na região, a exceção, como ocorreu em Jaraguä do Sul, 4.815; com 59 votos em branco
.� ltIi JaraguádoSuleCorupá,procedida resultado final da apuração ficou tomaraÍnassentoàsmesas,e, tão e469nulos;Schroeder.-Ângela

por 60 mesas apuradoras,' foi por conta de Corupä onde.ruo logo as primeiras urnas foram AmiIÍ2.633votosePauloAfonso
bastante.rápidae omunícípío foi prímeíroturno.ÂngelaAminhavia entregues aojuíz eleitoral Bdson.

.

1.965, com 28·brancos e 180

.

.uni dos primeiros a concluir o vencidöcommargemsuperiorainil Luís Oliveira, acontagem dos nulos;Massaranduba - Ângela'
processo de.contagem. Também votos. Foi derr�tada poruma,

'votos foi taícíada Amin com 4.048 votos � Paulo'

na6O"zönaeleitorill,emGuar� diferença de 209 voros: Paulo ... Isso permítu grande Afonso 2:96hcom 51 brancos

agtlidade na, totalização dos e 355 nulos. No total , 12589
que abrange também os munícípíos Afonso somou 3.472 votos, contra

votos " no TRE" em paraÂngela .Ámín e 9,747 paa
3�263 dados à candidata do PPR.

Florianópolis, possibilitando Paulo Afonso, ..

.

Nos demais municípios Ângela

\.

NORMAL.

,

em clirna de � .I�
" ábsoluta ,..

..

normalidade; .,.,..
eom raras J

-- ........--

manifestações
-

nas urnas de correligionários' dos
dois candi�ato�. Ern Jaraguä do

.

Sul a apuração foi concluída em

de Massaranduba e Schroeder, o
....

processofoirãpído esem incidentes, .

Oclímadetranqüílídadeemtoda confirmou a vitória obtida no

primeiro turno ..

pouco mais de urna hora emeia e,'
'segundo o juiz eleít�ral C�los a região deveu-se, em parte, pelo

SessenltJ mesas apuradoras' contaram os voto, em uma hora e meiil �m JaragruJ

RESULTADOS
-

NA REG!AO

I�AÇ1'-N('S IJIIA. "ISI'I'A
� . -- POSTO BE VENDAS .'tINTO A FABRICA,

_IlUAJOINVILLE 1346 ' •

LO.JAS J)ALHAI1--AV� GE'Í'ÚLIO VAiIGAS, 12U
.

.JllllAC.IJÃ ,I)C) ,S,IJI..
·

- sc
I4'C)NI� 7')- I (;(;(;

. .-

. II Malhas'Oalmar
-rem a pl'o�ta entrega: Meià mal�a,
moletinho,moleton liso. camurçado
totalmänta mercerlzado,· f.b,lcados
c�m a m.�hor tecnolàgia

.

'.' ,

'.

-
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MOBllIZAyÃO

Portiãoseolocamm ···53 .mil
I' •

'.
• ,

\
. .' .-

�", 1...
•

'., '"

\
j

pe�soaspara ajiscalização·
.,

,
.

,

. FlorianÓPOliS - Para.
fiscalizar as 1 i,610 seções

,eIeitorais espalhadas pelos 260

municípios; os partidos envolví-,
',

dos diretamente nas disputas do
, segundo tumo p� o governo do '

Estado mobilizaram pelo meno�
.

53 mil
CORREIOS' "

"

.

:":088; Porti. Di4tranqüilop(lraquem.atuaram IIÓ()diztlm . .. ,,' , .

.

�� qUc,/IltJ· Pfecis(JU justificar votodas me- gost%m I

:sc�ti�a40i:às. Também nos
Jaraguä do Sul - A agência no estado do Paraná. Desta vez,

4.86210érus de votação, comoem'
central dös Correios e Telégrafos porém, a situação se Inverteu: a

, 'B'm a·· ..._:.,.;..... ip···";ao- "'o': ."'..��- de Jaraguá do- Sul vendeu mais de maioria dos ouecomeraranros for-
. colégíos.clubes.salõesdeigreias, .

..__ , a '-T J' •• ..,,- .
"1J ''''1;<

duas mil justificativas de votos mJilá:ri{>s são originários de cida-,
, ,etc., d�legados. in�ermediaraJÍl o

.

900 delas acompanharam-a vota- \ todas "voluntárias". para a eleição de governador neste. desdo oeste emeio-oeste de Santatrabalho dos fiSCaIS.
_ ção e aapuração dos votos. ,':

'. 'Na pesquisa de boca de uma, segundo turno. Como, a empresa Catarina."
'

,

,

PMDB" "', ,Ö PPR,div'idiuomaior-colégio feita no dia 15" erraram os dois _ tertímaís três unidades na cidade, -Para isso, a explicação é sim-
,'_ D esq�ma montado ,p'elo el�itoral do Estado em 24 áreas . institutos que fizeram consultas

.

os que não foram às urnas votar
.

ples: no Paraná não houve segun- ..
PMDB podeserconsideradöcomo para acompanhar todos os votos aos eleitores, Nos.nümeros divul- não tiveramdificuldade ein justífi- " 'do turno para governador porque
gigantesco: pelo menos 30 mil

...

apurados já que lá, como era gadospelaDataFolha, PauloAfon- car a' ausêacia em suas cidades de '

o ex-prefeito de Curitiba" Jaíme .

pessoas forammobilizadas, todas . previsto e aconteceu, a candidata so apareceucom52,5%das inten- orige�ç empoucosminutos pude- . Lerner, elegeu -se.nö primeiro tur
uníformizadas, estavamespalha- Ângela Amin levava grande des- ções devotos, cóntra47,5% dados. iam preencher oformulãrío espe- no. Outro aspecto destacado por.

das em cada local de votação. O vantagem' em relação a Paulo a Ângela Amin. Nos números do cíficô; vendidopela ECT ao preço .Magalhães para o climade tranqüí-
PMDB também.montöu um es-' Afonso Vieira. Nem de um lado Ibope.PanloAfonsovenceríacom : de R$I,OO. . .

.

lidade na agêncía central e nos

, quema de apuraçãoparalelacom nein de outrorevela-se números ;51% COntra 49%. O resultado fi- Segundo o chefe da agência de 'demais postos dos Correios: boa
,

.equípamentos emprestados pelo sobre quanto1cada-umdos candi- - 'nal divulgado pelo TRE apontou' Jaraguá 'do' Su], João Carlos parte dos que justificaram o voto,
govemadoreleito.do Paranä.Jai- datosdesembolsouduraritéa:cam�' 48,24% para Paulo 'Afonso e Jängles Magalhães, uo primeiro' oflzeramernpraíasdotítoralnoste,
melLerner (PD�. DÖ lado do. p�a. Para os coordená,df>ie�, as 46,73% paräÂngela,"média,que j�o das eleições, em 3 de outu-

.' especíalmente'Barra Velha, já que
PPR, forammobilizadas cerca de milhares de pessoas 'enF0lvl(J� semanteve praticamente durante bro, a ,maioria das pessoas. que .0 fnrmulärio pode serutí-lízadoem
.23 mil pesso,as esö em Joinville . dire�entecomoprocessoforam toda àapuração,

.

justiflcáram o voto têmdomicílio qualquer lugar tio país:

, ..

Na agincia c(inlral, um dia qua,se normal
1�.

..

·.1

·e E· "N T' ,E,R
's 0, �,M"

C D's. DISCOS· FI TAS·
, I

. , .

CenterSomCD's - Discos e Fitas
'. .... r..,:

.

" ..
.

.

.Umc;{lojo diferente-' com umo grànde vorledodeno linha, de CD's.

-.Uma linha completo de todos osgêneros (sornbo - rock - dössícos, etc).
1.eD's diretos'das g�avádortJs sem interffiediários e um ex�etente.àtendiménto.

.

.

- .' . '.. \.
"

'
.

•OfE7retemos linha completa de som, porta CD's, porta cassetes, agulhas pl
, .

.

toca dlsco, ericordamentbs pl violões e�tarras .

•promoção de CD's com mais de iooo eD's à 9,70Reais.
.

"'.
. , . �

Disco a pórtir de 3,80 Reais ..
-' ,I •

,'.A liquidação é fantá�tic(]
.

'.. .�'.',
.E mais: Fitas virgens, violões. cOritr:ole pl vldeo-qorne, etc ... ··
.Uma loja do futuro, moderna e criativa.' I

"

Av. �arecharDeoc:Ioro dá Fonseca,,� -,Járaguá'do Sur - sé �'Fone 71-2847
'
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r '

,

J�:aguádO,SUl-"AVitÓria �,,�adigt{i"$dedemeprocur�'" tumaz, deles e do governador,
dePauloAfonsoéextremamente diz Q prefeitoque, no primeiro tomo também dos que os

negatíva para Jaraguádo Sul't.A turno, votou emJorge Konder" elegeram para que, todos

opíníãaédoprefeitoDurvalVasel 'Bornhausen. pressionem, no sentido de que o

(P'fB) para quem o coniando do governo 'do Estado devolva o que
governo do Estado nas mãos do Agora.segundo o prefeito, os deve a Jaraguá do Sul", concluiu

, P M D B
,-

dois deputados que apoiaram o o prefeito.
só trará Governodor,' governador eleito

- Ivo Konell O prefeito de Schroeder,
retroces- (Pl'-1PB) eGeraldoWerninghaus "Hílmar Hertel (PFL), que J,l0 .

soàcída-: ,elei/o (PFL), têm. a obrigação de primeiro turno votou em.Jorge ,

de. "Ele'., assumirem a responsabrlídade KonderBomhauseneque.apoiou
. não têm seIo pela canalização.de recursos 'in- Paulo Afonso no segundo turno,

qualquer , �I dispensáveis às obras que a cida- .'
disse esperar qúe o governador'

. compro- preSSIOnOriO' de precisa, Vasel diz-que "darei eleito mantenha o trabalho que
"m

í

s so' umtempo paraque ele façao que está sendo feito. "Tenho certeza
corri Jaraguä, tanto é quenemno

: ,prometeu a estes deputados .. D�· , de que os compromissos que as-
. . . d' turn

'.

di
. .

.'

'brad C 'o 'sumiu com o 'município serãoPnmelf�en�J_Ilnosegun o o. pois isso sereiumco or zo -
.

, honrados", disse Hertel,
p .

.

." enumerando alguns deles: uma
J , .ponte eFP Vil� To�eli, pré":

.1 escolar nos bairros Rio Hem e

Schroeder III, postode saúde em
Sehrodeder I e pavimentação de'
ruas. f'"

Em Guaramírím, o prefeito
,

Victor Kleine vê cOJIlceticismo a
vitória de.Paulo Afonso. "Agora
eu precise da báncada do PMDB
na Câmara de Vereadores PllIC\
poder terajuda do Estado. Eles, .

.

. ,

. '. " '. _' .' '.
.. .

. _

.

.

á
.: KIeme: ApOIOU Ângela Anun. Com a eleição de Paulo Afonso dIZ que val

agora, sao os res��ns vels_por _ responsabilizar a bani:ada da oposição na Câmara de Yereadores (cinco do
. est:s. rec�sos,

.

Ja. que sao a PMDB e ,!-1fl do PFL) pelo repasse de verbasnecessários às obras para as
'_;,:";,,;=,,,;;;;:==;;;;"';:;;;"'j. maiona com a �uda do PFL", . quaisomunicípionãodispõemderecitrsospróprios. YictorKleineacha que...

resumiu Kleine. isso só acontecerá commuita pressão

, Hertel: Apoiou Jorge Konder Bornhausen no primeiro' tumo. Declaro"
publicamente seu voto a Paulo Afonso e agora acredita que o governador
eleito assuma os compromissos .aseumidbs com o municipío de Schroeder,
entre eles aconstrução de umaponte em Vila Tomazeli, além de esperar que
as obras em andamento tenham prosseguimento. I

.

'_"

r �-'

ES'COLAR" L- I N H A
, '

..�

RÁPIDOS

Prefeitos. já. �cobram) obras
prometidasporPaulo ·Ajonso.

'. .' .

fA8RlCADO'u.ol\lfoO�3f� ' ... lIiICAçi.Ol""1"u!oO.<!l<,:.flOII>l1i"ut:�'00Ç�,,",w""'::)·,C"'DUV.COHCI�f'\.04foCA.CIV��COljn ,ff!:IVtI)IW .....,'O':;'O"íMrs<r.CW.It'II'<TI •

""'�H.!fÓIII.GCA....s�'_!oco.<;NC_\IE9OE�\AA() I

.,
.... _

.... . ,

,
.

..�. s �
' .... ", ""'" "'R

I' s i
� 00 �A � fi; --,,:,,�,,;»». #/ffif:&.. '%
= Wo � Wo XiAA _$o__ '@i Wo
�

*
-f; ",0;"" .

......... 'DD.S. - SAffTACA"'''""

r
:

• .t�",0
_

: .'
.

í

"

METALFRANCÀ
INDOST"'''' � COMII!RCID DIE MÓValS LTOA,
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HOTEL

Laura Pie.lch
Fabrica de M6veis

.

e Esquadrias

\
;

A . I

.1-\0 longo dos seus 87 que resistiu às contingências. e .

anos de existência, a não sucumbiu. <

Comunidade Evangélica De todasasobrasrealízadas
Luterana de Jaragúã do Sul pela Comunidade Evangélica
tem sido a protagonísta de

.

Luterana de Jaraguä do Sul,
importantes e decisivos três' tomam proporções
capítulos na história do gigantescas:' a construção da

município e de toda a região...própria igreja, em tempos
Suas lutas e conquistas;' seus difíceis, a "implantação. da
trabalhos' e exemplos, são escola e. a luta pelo Hospital,
prova da força 4e um. povo Jaraguá..

.

I.
.

·EVANGÉLlCOS: ,
_ , .

A história de ...
.

, ;

umpovomovido
pelafé e amor

, ., . '."

..

l".jtIE...,8iea LrItertma (Cen_iro> COll8tr1d4a "" iléclllliHIe 30 e II CIIIIIptII'Ofuiol, ,hoje niío lIIIIis existellle

Escola Jaraguá inaugurava, e';" HJ20, um novoprédio que também servia com,o igreja,l!ospitill e Maternidade Jarag�, antes de sua pnm,ira ampliação .

.
'.

. �
.

.. � I� �
;;;:;;}}:;}:::;}{(:.:.:.:.:.:.:.:.:-::: .. ::::::;:::;:::::;:;{::,;,::;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:::::;:;::::::::. Aténdem'os ·todos OS convênios

RUA DR., WALDEMiRO MÀZURECHMN, 67, (Junto ao Hospital Jarag,ú.á)
LABORATÓRIO. JARAGUAENSE . . ,.

DE.ANÁLlSES CLíNICAS. LTDA. FQNt;lFAX (0473) 71';0882 - JARAGUA DO SUL - SC
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INíCIO

Evangélicos chegaram hámais de 100 a-nos
A origem e surgimento da

Comunidade Evangélica de Con
fissão Luterana, em Jaraguá do

Sul, pode ser considerada uma

das mais ricas, 'pela riqueza de
" detalhes e precisão, das
informações, 'deiXadas ao longo
dos anos __

'

_---.,._....:..

e déca- "�1fII 1""'7"das,' Pu- �JII Til,

blica-

ções que ,sv/ge o
narram a (()mulJidode
história -

'

dacomu- de JarogvD
�idade, "'� ,

servem de manancial para o

resgatedas informaçõesque serão
apresentadas neste caderno espe
c�, em homenagem à Comuni
dade, Evangélica de Jaraguä do
Sul.

Origem,
, Aindano séculoXIX,segundo

autores, em 1886, imigrafrtes ale
mães da irmandade de Herrnhut,
imigraram da Boêmia (atual
RepúblicaTcheca), paraaküssía,
de onde vieram para o Brasil,

"I

estabelecendo-sea Oeste do mu-
, nicípio de.Ioinville. Acolôniaque
formaram foi denominada de
Brüdertal (Vale dos Irmãos), a
qual estendeu-se por uma área de
2,5 quilômetros. Ao todo' eram
cerca de 140 pessoas que ali se
acomodaram sob a proteção do

pastorWilhelm Lange.
Poucos 'anos se passaram até

que a união entre anova colôniae
a, congregação de Herrnhut, na
Alemanha, cessasse, completa
mente, aliás, pór ter sido efêmera,
desde seu início. Em 1897, a co
munidade foi confiâda ao pastor ,

OUoKuhr, com -a transferênciade
Lange para Brusque.

O pastorOtto, que tinha vindo
da América do Norte, não conse
guiu atingir"as necessidades da

)

tlgreja da Comu

nidade ,Evangéli
ea de Jaraguá do
Sul, inaugurada"
em maio de 1935,
sem relógios e

sem sinos, graças
. �

. .

ao abnegaâ»,
trabalho deSt!ß,.
volvidopelo

Past�r Schiunzen.
localizada na tua
E.sihéria Lenzi
Friedricb �

I

r-,

-A ESSÊNCIA DAVIDA ESTÁ
·EM ACRESCENTAR AMOR
A 'tODAS As SUAS,OBRAS.

-·-tI

Homena.gem da

Duas Roelas

!�A�������' ,

EMMATERIAS-PRIMAS
PARAALIMENTOS
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Jaraguá do Sul, 16. de novembro de 1994

comunidade, - devido às suas·

atribuições de missionário
caminheiro, sendo substituídopor
C0111'ad Roesel, em 1898. EI\!
1901, o pastorConrad foi incum
bido de atender aComunidade de
Itoupava (município de

Blumenau) e em seu lugar foi
desigriado o pastor Ferdinand
Schünzen.

PÓi a partir daí que aComuní
dade Evangélica Luterana teve

um saltoem seu crescimento.Com
trabalho' árduo e

-

abnegado, ,o

pastor Ferdinand conseguiu
fortalecer internamente a' cómu
nidade e aumentá-la em sua

circunscríção.Uníram-seem uma

só paróquia as comunidades de
Brüdertal, Itapocu, Estrada do

,

Sul, Estrada Blumenau, Estrada
, SchroederI e II, Jaraguá do Sul,
'Rio da Luz Alto, Rio-Cerro e

Ribeirão Francisco de Paula,
Registros comprovam que essas
'comunidades-filiais se desen-

'I,,

volveram.

, Comunidade em Jaraguá
, '

doSul_

( <' •

,/ ESPECIAL' CORR�IODOPOVO � 9

I

mo . prédio da escola, eram
.

doadaumasomadeß contosderéis pôde admirar '0 seu templo con
realízadososculrosrelígiososnos emdínheíro.materíalõeconstrução cluído e em culto agradecer e

dias de domingo eferíädo, e:tnão-de�obra." lembrar daqueles que se

necessária a ampliação da escola A pedra fundamentat foi empenharam efusivamente para
e era iininente a 'Construção de lançada no dia 8 de dezembro do' a construção da ígreia., Dentre
uma nova casa paroquial para mesmo ano. todos o que mais se sentia feliz,
proporcionarmelhores acomoda-" Pouco mais de seis meses de- eraopastorFerdínandSohlünzen,"
ções ao pastot Schlünzen. . pois do lançamento dapedra fun- quemaísrepresentava a coroação

Chega-se, então, a 1929.. dameetata.obra acumulava urn exteriordetodooseutrabalhona

Ambas; escola e casa paroquial, déficit de 4 contos de réis, que foi comunidade de Jaraguá do Sul,
tiveram suas edificações' concluí- coberto até o final daquele ano. para a qual dedicara maís de três
das. �s salas de aula ainda Bmnovembroasdíscussões sobre décadas de sua vída religíosa,
serviam, deformaprovisória, para a continuação da obra,�oltaram a'

.

'

OpastorFerdínandSchlünzen,
os cultos. Chegara o momento tomai a atenção de todos e os fundador e 10 pastor da Comuní
oportuno para dar-se início à 'lados (contra e afavor da manu- dade Evangélica Luterana de

construção de umaigreja, .. tenção dos. trabalhos), se Jaraguädo Sul.além deprofessor"
Noentantocríou-seumímpasse acaloraram, até que o pastor da escola. nasceu em Hamburgo

quaÍltoaoestilodaconstrução. Uns Schlünzen propôs a retiradä da' na Alemanha em 1880'e faleceu
achavamquedeveriaserconstruída plantade construção da parle que em Jaraguá em25 de fevereiro de
Ulna igrejabonita, num prédio im- se referia à construção da torre de 1954.'Seu corpo,bemcomo de sua

ponente, enquanto outros queriam 35 metrôs, mas amaioria acabou . esposaMargarête, foram sepulta
que fosse 'construído um templo , por manter o projeto. inicial e do,s no cemitériomunicipal, onde
pequeno.adequada às necessida- manter a obra ein execução. o túmulo permanece até hoje.O
des da época; Sacriffcios foram empre- ,traballJoesuaobrapermanecerão

,

A determinação do pastor endidos por muitos. A. falta de - marcados na trajetória da Comu
Ferdinand Schlünzen, foi crucial, recursos causava alg.uns' nidade Evangélica de Jaraguá do
paraqueaconstruçãovíslumbrasse protestos.mas adetermínaçãoera . Sul, pois não poderão os fiéis
um plano futuro e a decisão por a de concluir a construção da participarem dos cultos sem que ,

I -
.

uma obra vultosaaconteceu em 27 igreja. Cinco anos se passaram tenham de olhar aquilo Aue ele

de novembro de 1929, quando foi até que ein 1935, a cdmunidade deixou.' •

Da ,\squerdaJltÚa à direita:Klaus Schlünr,en (filho)�Margarete fätman,. Schlünr,en, pastorFerdinand�clilünzeil. eMarlha Schlünzen
Pouco pode se afirmar da Co- eclesiásticos, a incumbência de '

.munidade-Central; de Jaraguádo 'pr6f�ssor dajuventude. No-mes
Sul, daqueles idos. Segundo'

.

-No decorrer dos anos que se

historíadores, os colonízadores. passaram, aComunidade.Central
preferiam abrir as matas -para cresceu significativamente.'No
encontrar abrigo e sustento.'De vos tmígrantes chegavam doVe

princfpio começaram a 'colonizar lhoMundo, onde a guerrapiorara
os arredores da Ilha da Figueira. as condições, de vida. Tudo isso

" que se localizava bem perto do ,. fazíacomquçacomunídadefosse
Centro da comunídade;

.
. melhor servida com cultos

Criou-se então a comunidade regulares,equeaeducaçãoescolar
de Jaraguá do Sul, em lOde abríl fosse, igualmente, ampliada.
de 1907, a qual foi acrescentada Outros fatores'Íorçavam Uma di

Itapocuzínho (hojeGuaraniírím), visão da comunidade, para que o,

Porém tudo. isso, ainda. era uma, trabalho benefícénte pudesse ter
{! '

•

grande área abrigando como fili- solução de continuidade.

aís, de .Itapccuzínho até Rio. da Depois de váriasanálises e es
Luz, Rio Cerro e Ribeirão tudos de prós e centras, foi esco
Francisco de Paula. Isso em coo- Ihida,:em lOde julho de '1922, ii
.díçõesprecãríesparadeslocamen- comunidade de Barra do Rio
to (em lombo de cavalo.ou burro) Cerro" como filial mais nova, e,

com estradas 'péssimas, pode-se entregue à proteção. do pastor
imaginar a dedicação e empenho Albert Schneider que tinha 'aten
do trabalb0 plissionári9:· , dido a comunidade de Brüdertal.
Uma das datas mais anteriormente.

comemoradasroí odia28 dejulho
de 1907 quando foi, construída a C�nstrução da Igreja,
escolaquepôdeserinaúgutada:;A Com o passar dos dias os

'partirdaíopastorSchli�.nzehpas-
.

problemas de infra-estrutura
souaassumir, além dos trabalhos' pareciam sémultiplicar e se fazia

VOCÊ SABE O QUE QUER
É SÓ ESCOLHER O MELHOR

.,
J

.

_

,I,

; r

LEITE
TRADICIONAL, 'MpRANGO E DIET
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Inauguração da
..primeira escola .

particular alemã em

J907, com o primeiro
professor (ao centro)
FerdinandSchlunzen

'

..

CORREIODO POVO o 10 \E' I ..

.

-SPECIAL Jaraguädo Sul, 16 denovembro del994

,

EDUCAÇÃO ,

,
.

Deutsche -Schule indentificada com Luthero
.A �s�6la /da CO�unidade

-

.

Evangélica de Jaraguá do Sul,
'

iniciou as suas atividades no día .

28 de julho de 1907, como nome
de "Deutsche Schule" (Escola
Alemã" efoi organízadae coman
dada 'pelo pastor Ferdinand
�

, ,

e r a m

realiiados oscultos nos fínaísde
semana, Por isso a escolamantí
.nha' as suas atividades durante a

semana.

O surgimento da escola acom-
,

panha as características da colo-
,

nização alemã. Os imigrantes se

preocupavam em 'Criar escolas

paraatenderànecessídadedeseus :

çijo., "

'

.
Marketing pela FAß (Curitiba) e

.

filhos . .Isso também tem identífi- . .Alexandre Haacke e Bruno mestrando em Educação e Ensino
cação com a postura de Martin Manhke, foraÍn duas das pessoas Superior, pelaFurb (Blumenau) .,
.Luthero, criador da igreja evan- . responsáyeis pará a efetiva .o verdadeiro impulso Pa' escola,
gélica, que escrevia para os .reatívaçãodaentãoEscolaJaraguá. aconteceu em 198'2, com a expan
burgomestres (prefeitos), A reativação ,qa escola,
recomendando a- construção de precedida da implantação do
escolas para que,os fiéis, uma vez Jardim (je Infância "Pestalozzi"

.

alfabetízados, pudessem -Ier os (nome que homenageava um

..
escritosbíblícos.Assim, amaioria .educadoralemão), foiuma inova
dasescolasevangélícas, noßrasií ção na escola,

_ que assím
nasceram agregadas às igrejas permaneceuduranteostríntaanos
Iuteranas. .que se seguíram , atendendo de 1,.

A escola funcionou até 1940,
,.

à 4" série e jardim <Je infância..
quando por ocàsião·ilit 2" Guerrá A partir de 1983, passou-se a

Mundial, o educandärío ficoufe- atender crianças dé 5" à'8" séries
.

.chado .por 13 anos, funcionando do primeiro grau e 9 anos depois
no local uni armazém. A partirde . (l�92), .ímplantou-se também-o

.. 1950, .teve início um jardim de ensino de 2° grau no, já então,
infância que' acabou sendo Centro BducacionalEvangélíco.
precursordareaberturadaescoía, Para o diretordo educandário,
que aconteceu em 1953.,' AntônioPauloSchwingel-f011ßlado

Este período em que não esteve _ em Educação Física pela Feevale
emoperaçãoroíconsíceradoneras- de Novo Hamburgo (RS)- e pelo
to, uma· vez que foram CursoSuperíordeCarequeseeßs-

" interrompidas· todos os tudos Teológicos paraa Igreja
aprendizados, além do próprio- Luterana (São Leopoldo), pös
processo de _evolução da ínstíiuí- graduado em Administração e

1-

Seu fun

c
í

o n a

mentose

deu no

mesmo

pré�io
o n d e

IstD/os,

DI/egodos'. '

". .�

OS II,ejOS', -

lute/anos

são física. quando a escola passou
detrês salasparaumprédiocom20

,

salas. .

-

"Foi um trabalho magnífico,
noqual acomissãode construção,

.capitaneada pelo empresäríe
Vicente Doníní,.' realizou a

construção no prazo de-lI -me
'ses", ressaltou o diretor, Antônio
Schwingel.

'

.......
� '. .

, " .'

Em 1982, a qpansão ftsica de três para 20 salas de aula.
. . .. .

.

.. ,
,

\_�.
'.' _.'

.

"

Grdf
:.�venida Ltda.
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Jarilguá do Sul,
.

J6 de�ovembro de199l:1,

ApräiícadesponívanoCemro
Bducacionalßvangélíco, teve urn
avanço sígnífícatívo com a

cönstruçãe de urn ginásio de

esportes recentemente construído,
que permitirá o aprimoramento "

das es_çolinhas de esportes. "Foi
.

'um projeto arrojado,'avaliado em'
115mild61are$efluetambémtráz

. urnbenefíciosocialmuitogrande",
;.

Musitalização/azpQrtedo4;'a-diana,escola ' I analtece Schwíngel..
t Segundo' ele.. não só pela

'ferramenta no trabalho do, Ã<míísicafazpartedoprocessó oportunidade que se abre quanto
.

P professor, Estes computadores de socíabííízação do aluno; espe-. asaävídadesesportívasdaescoía,
.serão interligados em uma-rede , eífícamente.napré-escola quan-: mastambélÍlperasinúmerasutili�,
que permitirá ao professor JOO do se.iníciam o processo de.afma-· dades que este espaço terá, tanto
acompanhamento de todos QS �o doöuvido e atéde desinibição para servir à escolà quanto pará a
CO'_putadores aomesmo tempo'', da criança. "Quando se começaa �própria comunidade.

'
'

ésclareceAntônío Schwingel, ter contato com a música, desde Otimista, ',em relação 'a 'tudo
.

cedo.. à afinação do ouvido da que se refere ao futuro da escola. .

criança começa a se aprimorar, 'Schwingel,diz que nos próximos
Estão sendopretendidos todos num processo' contínuo e anos o resultado do trabalhode

, 'os ascessöríos em termos de ele- ' crescente", comentou o diret9r base que. é desenvolvido, poderá
mentes armazenadores de Antonio.

. .

'ser observado em paÍtidpações
informações, para que as pesqui- Além disso; atualmente, maís altamentepositívasdos alunos da

, sas dos alunos possam.ser feitas de 180 alunes têm a opção do esc9laevangéij€aemcompetiÇ0es
pelos computadores; <> que? se- aprendizado da música ins�-., municipa?-s, regionals e es_!adu�
gundoAntôniö; cQloqrráa escola ;mental: (violi;no� piano, flauta- ais.
no mesmo nível de quruquer ins- doce, flauta transvel'sal, órgão,' 'Roje' tudo parece muito mais

tituiçãodoprimeirolÍlundo. "S�m 'etc.). A escola conseguiu;ao lon- elevado que os primeiros ideais
dúvida vamos ser,a escolamelhor' go do período de aprendizade ,do pastor Ferdinari<:l Scplünzen,
apljI'elhada, a partir de 1995, em musical,constituirumaorquestra mas nadamenos glorificante que _.'

toda a região", afirma otimista o· com 40 componentes ,quy fazym-' seu de�ejo de ver a cómunidade
, diretor' , .

apresentàções em diversas c1da- \ evangélica b�m e feliz. e

·No'queserefereàmetodologia recursos didáticos adicional.
de ensino, o diretor <to Centro " O ensino da língua, alemã,
Bducacíonal'Evangéhco,Antônio. acontece desde a pré-escola. A
Paulo Schwíngek.aãrma 'que a partir da S" série O próprio aluno
visão da instituição >� eíara. - optapor inglês ou a continuidade
"Acreditamosque o ensino émais '

-' doalemão e observa-seurnacarga
eãcíenteamedídaemqueo.aíuno horária superíor as demais esco-

, participa do processo como ele, '. 'las, com 'três aulas por semana. .

mente ativo" , sintetizou odiretor.' ,Paraosegundograu,omateríal .

Nasuaopínião, opröpríonível didático é do "Anglo", através de
deexígêncía.que o.corpo docente urn contrato de franquia' com a
imprime sobre os alunos; é (ator instituição de São Paulo; que se
que obriga a urna boa'formação., gundo o professor Antônio, é urn .

"Não acreditamos '�a .decoreba, dosmelhores doBrasil.naatualí
purae simple�.Buscamosorientar .: dade. "Também'levamos.a sérioa
oaluno para o trabalJ?o em grupo; preparação dos alunos secun

desde a 'pré-escola, para que ele darístas que' na maioria vão
acabe se tomando ainda maís prestar vestíbulares, Bles são sub
participativo.Éo quepoderíamos metidos a uma.carga horäría ací
chamar de um trabalho que busca, madeSühorasdeaulassemanais,

, sociabilízar.a criança, tirando-a, tudo para que saiam' daqui,
doseu casulo, deixando que esteja diretamente, paraa universidade,
a:berta para receber' as sem que tenham necessidade de

. informações"; explicou o diretor. freqüentar CUfSinI)OS", declarou.
, O objetivo deste" método, é

.

hifotmática'
.

buscardespertarumíndivídueque A escola �tiveste firme, agora, .

sejaaltamenteparticipativo e que
.

naaqnísiçãode umlaboratörío de
saiba, como adulto;' trabalhar em

'

ínfennätíce. "Trata-se de Um ca- ,

equípe, com criatividade e senso ' mínho irreversível"; diz<> diretor
crítícó.

, Antônio, que ínformoii também'
Recursos ,didáti�os , que serão adquiridos por compra,

A escola, áó longo de seus 87 10míorocomputaâores 486 DX2
anos, conquista hoje alguns dos çom 66 niega bítes; além de urna:
melhores conceitos, no que se .estação demultimídia, em inves
refere à qualidade de ensino. O· timentos que .representam algo

/

Centro Bdücacíonal Evangélico;· em.torno de 15 mildólares.
'possui' a "melhor videoteea da I "Isso vai possibilitar uma

região, commaís de 300 títulos alternatíva amais no processo de ,

.emvídeo.quesãoutílízadoscomo aprendizagem como. uma

Trabalho�m grupo épriorizado d�de�p'riineir��éties ,

.'

Pesquisa

! ',o
.r

CORREIQDOPOVO .u

des do Estado.
Folclore

. Bm 1987: o CentroBducacíe-
, na1 Evangélico, criou 0 prímeíro ,

grupodedançafolclöricadaregião
daAmvali,naépocacom6 casais,

,

e por ISso se julga pioneira, entre
os grupos (mais de 15), existen-

.

tes, hoje, na região. "Podemos
dizer que nos tornamos -os

I responsáveis' pelo. resgare destas
manifestações .culturais na

região!', comenta orgulhoso o
'

diretor da escola.

Atualmente,são80dançarinos,
em 4 grupos.dívídídos Por faixa
etária, da própria escola, que fa- _

zem amanutençãó do.resgateda
cultura_ále� Esteé urn trabalho,

. que segundo Antonio Schwingel,'
,

terá continuidade por se tratar dê
urna atividade que dá prosse
guimento. .ao trabalho de

sociabilizaçãodosalunosdaesco
la evangélica de Jaraguá do Sul.

'ESporte '

�GQSCH,IVtAOE.IRA$ LTDA. FON.E
o' ..,�

,
,

Madeiras para· Construção,�··'taiDlhos·· Portas • :Jan�las e- Vénezianas
"

•. � 'o
,. '.

., : (
, "

Rua92 Rio 'Grande ctQ S'ul, '16,5 Ja'raguá' d'o Sul - SC
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AOSENHOR

Coral cultiva
_, o·

a musiea
._ .s_,

como umaarte e tradição
I •

•

Com;osto atualmente 'por
60 integrantes o Coral da

Comunidade Evangélica Luterana
de Jaraguá "'ua.-�
do Sul, foi .,.,.,.IUIII
fundado em

29 de junho
de 1948,pelo ttJllllI

ltIIIltM/tIIItM'da

então,

pastor
comunídade,
Hermann Waidner. Durante estes
, -

46 anos de existência, vários foram
os regentes que lideraram as

apresentações e atuações do Coral
,Evangélico (como é conhecido). 'Corf!l da Com",.iÍltule Evanglliea -Lúterana
Hoje, este trabalho está a cargo do - ,

maestro Ricard6 Feldens. jubileus eeomemoraçõesemgeral, regiões circunvizinhas, além de
-

- �
O çbjetívo do trabalhorealizado relativas àcomunidade evangélica, marcarem p�esença noRioGrande

pelo Coral Evangélico, é servir à
.

bem como do município de do Sul.
, .

causa do Senhor e da igreja, Jaraguá 00 Sul. •.

cultívando a música como artee Apresentações no exterior
, \Em Montevidéo, o Coral se

apresentou no Clube Brasileiro.
Todos os -anos os integrantes

do Coral Evangélicoparticipam de

excursões que percorrem cidades
de vários estados brasileiros, bem
como' cidades de outros países,
especificamentenaAméricaLatina.
Os coralistas de Jaraguá do Sul já
visitaram as cidades de Foz do

Por. duas ocasiões apresentou-se
em Assunção, no Paraguai, à

convite da Congregação Alemã

daquele país. De 26 de dezembro

de 1991 à 13 de janeiro-de 1992, '

re�lízou uma "tourné" peta
Argentina e Chile, apresentando
se em Puerto Mont, Valdívia,

tradição e proporcionando a seus

participantes momentos

agradáveis e saudáveis de lazer,
Alérnde terparticipadod�.t_odos

os Encontros deCorais doDistrito

Eclesiástico, aquepertence, oCoral

Evangélico de Jaraguá do Sul, se
dedica às atividades comunais

GERALDO
WERNINGHAUS

, VEREADOR
cantando: em cultos, casamentos, Iguaçú (Pk), Riede Janeiro (RJ) e Concepción e Santiago.

Por que aprender Inglls na Inf§ncla?
�esquisas sobre o desenvolvimento intelectual demons
tram que quanto mais precoce for o aprendizado de um
novo idioma, melhor.

'

As crianças podem asslrnllar uma nova Ifngua quase tão
I prontamente quantd o seu próprio idioma, devido a sua

� natural predisposição para o aprendizado nesta fase.
ORGANIZAÇÃO E MÉTODO
As estruturas básicas do idioma inglês estão davidamente
graduadas em nossos liVros, de forma a permHir uma -. \

aprendizagem equilibrada, não obrigando o aluno a um.
esforço além ou aquém de suacapacldàde, Tendo um

processo espontâneo e djnâmico, cornatendsnento
indiVidualizado e as vantagens da cor;tvivência em grupo.
As aulas säe apresentadas com músicas, slides,
dramatizações de "dialogues" EI. "games".

DIAGRAMA DO CURSO
Kindergarten - Utle First - MyAlphabet - First Grade -

$eeond GraCle
• Classificação automátiéa para: .

, FREEDOM
. ,

Curso espeeialízado para-elunos, independenteménte de ter conhecimento da Ifngua Inglésa ou hão..

. DIAGRAMA DO CURSO
FREEDOM • EstruturaS básicas da Ifngua inglesa
FREEDOM II - com diálogos e treino auditivo.

FREEDOM III - Desenvolvimento da conversação
FREEDOM IV - com cenas da vida diária

FREE!DOM V - Aperfeiçoamento da eserfta e' compreensão da Ifngua inglesa.
• Todos os cursos FREEDOM são acompanhados de ma K-7 para laboratório IingOfstico.

MATRfcUlAS -.
Na Pink and Blue FREEDOM, as matrfculas permanecémabertas fJ ano todo, pois o sistema de.

. ensino é por grupos e a medida que são formadoS, _

inicia-se o estágio, inçlependendo da época do ano.
P.P.T. Se você ainda não começou seu curso de Inglês por falta de tempo, dispõe de horários e dias
irregulares para freqOentar um curso normal, a Pink and Blue, iniclará este ano e! p.p.r. (persar:Jal

Programed Teaching) modalidade de aplicação do método qUI) não prende o
aluno a uma carga horária pré-eêtabelacida, como funciona IIS aulas, o que faz.er e quais as

vantagens, lnforme-se pessoalmente, ou salicHe através de fax.
A naHe: Cursos básicos para iniciantes e cursos prepar�t6rios para os

exames �e CAMBRIDGE. (Para quem já tem conhecimento do Idioma).
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'EVOLUÇÃO

Sociedade assume a construção de hospital. .

Como' cidadão jaragilaense•. quero J:l�menagear a Comunidade Evangélica L�erava de Jaraguá do .sul'
, ��la sua importância júntq ,� c'()�unidade. PARABENS !

Centro Educacional Evangélico
�

Comunidade Evangélica ��terana de Jaraguá do Sul

Hospital e Maternidade Jaraguá

LUIZ ZONTA'\

Aostode 1925. Jaragu�dÖ
Sul já era alvo de uma evolu

ção. grandiosa, com a expan
são. e' crescimento frutos do.
trabalho. do. seu povo aguerrido.
No entanto, os problemas tam

bém se avolumavam proporcio
nalmente
e, .4entr� UniãD dO ..

"

eles, a

t.tJmvnidodsnecessi
dade de

oferecer
�élhores
c o n d i

ções de
atendimetno à saúde da popuía
ção, geradapelas dificuldades em
transporrar doentes aos hospitais
das Cidades vizinhas de Joinville

eßlumenauporestradasprecärías,
.

nas quais, por vezes, pacientes
vieram a falecer.

Eis que, então, fundou-se a
. Sociedade "Chauffers" deJaraguä

.

,

do."Sul, com Ö objetivo único de

angariar fundospara a edíficação
de um hospítal. Na ata de funda
ção. da socíedade.jä foimarcadaa
datada lafestabeneficenwpárao. .

�
\ I

.

.

dia: 29 'daquele mesmo mês ..
Tratava-se de um encontro

esportivo de futebol entre os

Chausffersde Jaraguä do. Sul e de
Blumenau, com churrascada, be
bidas, seguida ànoite de um baile.
público. no salão. Buhr. '

Em nota escrita por Luiz
'Ghenther (Tabelião. de Notasde
São. Bento. do. Sul), informou-se
queaarrecadaçãodafestàatíngíra
o. totalde 4 (quatrro) contos de
réis. Inicioú-se, asim, o. processo.

'

de edificação. do. ho.spital que
o.cuparia uma área de terras que
fôradoadapelo. imigrante alemão.
Jorge'Czemiewicz, cüm o. fim es

pecífico.paraa co.nstrução.dohos
pital.

Além do. projeto., que acabou'
.

sendo. o. queno.rteo.u a estrutura
, arquitetôniCa do. ho.spital, ho.uve
·a manifestação. de o.utrüs

.

viobilizDU

p/DjfllD

'/

situação dos descendentes ale- inaugurado.em 1959. "

mães, qll;e aceitou, constituindo- Apartirdaí surgiu a idéiade se
se 'um Conselho Admínistratívo,

,
usar o. prédio. do. antígo hospital

composto por cinco integrantes comoasílodemenoresabendona-"
. dacomunidadecatölicaecíncoda .dos ou para um-noviciado. Esta
comunidadeevangélica.Opároco ,idéia, segundo. registros,
catölíco.Alberto Jacob, foi desig- encontrou o. desagrado. daopinião
nado. como provedor do Hospital, pública que não. acertou a

que recebeu o. nome deHospital e proposição, lembrando-se o.

Maternidade São José.
.,

sacrifício. quando. do. erguimento
Passada a 2a Guerra Mundial, do. hospítal.

diante do. grande crescimento da
,

Diante deste fato, a Comuni
eidade, foí adquirido. um nove dade Evangélica Luterana
terreno. ein área .central, para a promoveu uma pesquisa na qual '

construção de um novo e maíor. se propunha a compra do. 'prédio.
.

,ho.spital, que acabou por ser do antigo. hospítal para reformá
•

lo, reconstruí-lo e usä-lo, inicial
. mente, para pronto-socorro. Á
pesquisamereceu resposta-entu- ,

siástica da comunidade. Na épo
ca, a edificação. foi avaliada em'

CR$ 2milhões,mas acabou sen

dovendidapelametade do. preço,
já que a comunidade evangélica
teria contribuído para a sua

_

concreta construção. Assim, nos
primeiros dias d<r 1960, aAssem-

,

' .bléiaGeraldaComunidadeEvan
gélica Luterana de Jaraguä do.

Stil, concedíaaprovaçãoparaque
fosseefetivadaacomprado velho.
hospítal,

..

'\'
'

A partir disso, iniciou-se um

exaustivo. trabalho. para reunião.
de recursos sufícíentes para que
fóssepossível se realizaras obras
necessärías. Doações chegaram

,

da "EvangelischeZemraístellefür
.

Bntwicklinggshilfé" de .Bonn

(Alemanha), - CR$ 120ruÍhÖes -

; dos senadores Antonio Carlos
KünderReis e IrineuBornhausen
- CR$ 4 milhões -; do . pastor
Hefll)annWaidner - CR$ 45mil -

. ,; do. Co.nsulado. ,Alemão. - CR$
141. 570,00 -; além de

contrieuições, campanhas e fes
tas.

Enftm, co.m a ajuda de to.do.s,"
em 27 'de fevereiro. de 1966, o.

ho.spital fo.i reinaugurado., com �

profissionais na elaboração .de porquê passavam os .ímígrantes
projetos que acabaram sendo. alemães, em virtude da 2aGuerra

ignorados por muitos até hoje Mundial, a sociedade- dos

(veja ilustração. de um destes . "Chauffers" resolveu entregar a
projetos assinado pelo arquiteto 'o.bra a ll1l?-a' entidade religiosa,
Wilían. Kanz e 'Erich que pudesse ádministrar o. hospí-
Schneídewínd). Estas são. tal.

.

comprovações do. início da Conselho
construção do. hospital, que, " O'primeiro a serprocuradofoi
'remontam a outubro de 1925. opastorferdinandSchlünzenque,

Dez anos mais tarde, após já porrazõessímilaresaosproblemas
concluída a constrüção do hospi- dá colônia alemã, possivelmente,

'

tal e ciente de adversídades..taís ' acabou por declinar-de assumir o.

como a' dificuldade de conseguir hospital. Propôs-se.então, ao.Bis
enfermeiras para trabalhar no po Pio. Freitas, da Diocese de
hospital e a própria situação. Joínville, até a normalização da

$J1#n�7 JOd�#Od.$;!Tc!'.ill,.
LI'9'�"'/liiK_.fé�m�""<'I'
lIinle'lJ'iU'l. ZimßN!tJ/iõM�!!.Ib'!J

'

Projeto dos arq�iietos waidn Kanz e Erich Schneidewin,� aprö.,eitado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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presença do. então. governador do. DECISÃO
Estadó. Ivo'Sílveira, recebendo0.'

'

'I
'",'

" "

•
'

�::.!�HösPi!aleMalemidade. Hospitai mantem os seus compronussos
I Passados alguns anos, em

'1973" a Casa Matriz de 'Aprüximava-sedüfmal<4ldé� semdístínçãoderaça.coroucredo. hcspítalpassoua contar com 140
DiaconístasdeSão l.eopoldo (RS), cada de 80. O CÜIlselbü de "O apoio de toda aComunida-: leitos.ia maior capacidade da
mandou paraJaraguä do. Sul as

, 'Admínistração do. Hospital deEvangélicaLuterana,daOrdem ", microrregião.
'

primeiras irmãs religiosas, que Jaraguä, tinha como presidente o. Auxíliadora das Senhoras Bvan- '''Cüm, tudoísso tambémnosfoi
contribuíram em muito para ii. 'empresário.Wemer.Sc�us�r, que 'gélicas, Clubes de Serviços, dos .possível 'implantar uni amplo.

,

, melhoria. da situação. lembra a situação de gravidade integrantes do.' corpo clínico. do. ambulatõrio,: além de ativar,
administrativa e de enfermagem. porque passava o Hospital. hospital, fornecedores e pessoas

Em 1976, foi' concluída a "Tinhamos três caminhos físicas, em diversas e variadas
primeira, expansão. 'do. hospital, altemativos para o. quadro. caía- ações, conseguimos o.S recursos
com uma ala de três.pavimentos mitoso do. hospítal: rescindir o. que nos permítíram levar.a bom
totalizando,650m�,realo.�do a contrato corú-a Previdência Soci-. temo. a expansão, em um, dos

'lavànderiaeaumentandöünúmero al; reduzir o. nível de atividades e 'períüdüs mais .críücos da vida
de leitos. somente atender pacientes não. Nacional", relatou Schuster.

,

Iãnaquelaépócacomeçou-sea segurados da Previdência ou : .Bm 12 de dezembro de 1992"
sentir üs primeiros sintomas da expandir as, condições de atendi- foi inaugurada a nova ärea do.
falência do. sistema -mento a estes .: nãõ segurados -, -Hospítal Jaraguä.com 1909m2.em
previdénciärio, nãoremunerando "

Para com os recursos gerados, quatro. pavimentos, sendo dois de
adequadametne e com pontualí- cobrir a perda causada pelo. siste- internação, um abrigando. onovo ,

dade os serviços hospitalares, em ma rrevidenciário.estatal", relatou, centre cirúrgico e obstétrico e um
'

<' um estabelecimento em que 95% Schuster. ,,'para recepção, \ triagem e

das internações são. de segurados E foi a proposta.de expansão ínternação, além dos .servíços
da Previdência. do. hospital que acabou sendo. a' administratives. Foram instala- ','

Esta 'situação. manteve-se por melhor .aceita pela diretoria do. dós 26 novos leitos privativos e"
várias décadas e o. hospítaí- só hospital, pará que o. hospital pu-

'

com o. novo. "lay-out" e liberação.
pôde manter suas portas abertas desse', se manter fiel ao. seu 'de áreas, ampliou-se em mais.34
com recursos oriundos de' festas,

, compromisso maior: 'oferecer leitos a disponibifidade da
campanhas e doações, •

.,

atendimento a toda á população, Previdência Social. Com isso. o.
,.

-

"

'.

conforme o. que dispõe o. EstatUto
da Criança e do. Adolescente, a:

permanência das mães junto aos

filhos íntemados naalapediátrica,
com ótimos resultados", declarou
Schüster.

Hoje as condições do hospitaijásãomelhores com acriaçõo
doplano de saúde que reúne os dois hospitais de Juraguâ do Sul

'

(São José e Jaraguâ), d União Saúde,' que com um grande
número de associados, garante o'pleno funcionamento e o

atendimento digno aos pacientes de Jaraguâ do Sul e' até da
região.

Outra .grande vitória; foi a inauguração, em 30 desetembro
deste ano, do Centro de Imagem do hospital, conquistado
graças à união de um grupo de trezemédicos, com o hospital,
além de um empresário, wanãer Weege.. Através do centro de
imagem sãopossíveisde serrealizadosexames como tomografia
computadorizada, mamografia e ecografia; o que aumenta,

,

'
,

,

ainda mais, a qualidade dos serviços prestados pelo hospital
Hospital ';"'aguá dispõe de 14o.leitps, amaior capacidade da microrlegiiio que já completa 67 anos de vida. "

'

"

.'.
.

.

. •....
•

" . .

t
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Plano melhora atendimento
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VARIG:
, . '\

.Fone/Fax
.

(0473) 71-0091 .

. ,

VENDE-�E -:

Microcomputador, 386,40
MHZ, ,2MB Raro, menítor
SVGA, colorO.28 HD 210MB., .

.

.
.,

,

drive 3,5 1.44MB,mouse com
Wíndows 3.1, DOS 6:2 mais

alguns jogos e aplicativos.
.,

_ Impressora 80 colunas.c/ ineia
caíxaform. tudoporR$1.200�

I

Faço parcelado, interessados-
'

tratarfone 71-0988�amal254
Qu,72-229� falar c/Denis

',I

..

TELEFONES -

Conserta-se telefones.e execu-.
r. ' '

-

ta-se instalações .e extensões
em geral. Fone 71-1142

" VENDE-SE

Filhotesdepastör�émãoca.pa
, preta ct- pedigri. . Rua 25 de
Julho 454 - Vila Nova-
VENDE-SÉ XL1350/81
Gasolina.R$ 3.500. Tratarrua
Davi Capígôtto 266.
Guaramirim � 'Centro'

, .:

• I

,
'

..

VENDE-SE
Um teclado YamahaPSR 200.
". " ".

.

\ .

100 instrumentos, 50 ritmos,
-(com pedestal). Preço R$ .

315,00. Tratar fone 72-0i87 ,
.

VENDE-SE '.'

BelínaDel Rey cor cinza ano
89, metálico. Tratar fone 72•.

'2820 cöin Marli ou Reto.
Horário 7:30 até 9:00hs.

VENDE-SE"'"

'BAKOII
. PU8�IDA�ES _.:_�

. Painéis - P.lacas - 'Faixa.,
'.'r.I"os_

.

-. Desenhos. - . ,'ut'-doo,rs
.

\

.
'

Mesa de sinuca com 15 bolas e
7 tacos: ValorR$ 300,00. Te-
lefone 76-1315 ' '.

VENDE-SE
. Opala 82 (super inteiro) R$
.4.800,00, gasolínaTratarrua
.

'Davi Campigoto 266 (centro).
Guaramirím

,ESTA CONSTRUINDO?.

Reis·dos·Metais·
- COMUNICA

Solicite u""a ·Vlslta do' nosso representante e faça um' orçamento
sem çompromlsso. Toda linha Docol, DeC�' vári.. opçõe. em
metaiS e acessórl.08 para bànhelroa.,'�mes tàmbéin toda IIn'" de
'fechadurlÍ,J. PtQJetos pat. Bwe, aRnárlÇ18 sOb medi•• , louças
..Itárlas, banhelrâs e oUtros. Oba.: O melhor preço do estado.

.: 'ATE�EjARAGUÁEREGIÃO',
.

. Ugue(0474} 33-9331- FALAR CI PEDRO - REPRESENTANTE

C-ASA' DE NlADEIRA.OE' 84M2 �"PREÇO R$ 9�645,OO - '.
'" '., � /" "

. ,

..
" Entrada -8$',4.882,50 -' 12 ,x R$ 498,33� ÓU 24 x R$ 293,39

.

CASAS DE ALVENARIA,- Finanêiamento em até 60-meses'
. .

.

, �

. .
. ,

3"ee t·
.. ;

,

"

�\o .'

'UARAMDA e

3',·"
•

i .,

SA,LA �
e
e

•

,,'

2.2' .

, .

.'....

'. I'. ��EA.Dl SlRtf.' ee-, l
•

.cÓ: e
QUAUO·

3.eI, .3.81

VENDE-SE
Fusca l300 L, gásqlina/83 cor
creme. V�orR$4.200:Tratar·
com;Split�rpeío fOIÍ�71-6409

,VENDE-Sß\
'. Passat 79, modelo 84. Valor

. R$' i800,00.. Tratar 72-2850.
ou 72-1023

II

II

II

RIO-SUL

VENDE-SE o

Casa no hai ITO Jaragüú Esquerdo,
na rua João Carlos Stein. 3�2.
Valor R$ 14.000.00 Aceita-se
carro no valor. Contato pelo fone
71-9�22.

,

I,

�...

,

vENDE-SE
Fusca76 cormostarda-acento
-alto super conservadö. Valor'
&$'3.200,00. Contato pelo.fon

-

12-3255 (hoc. comL)c1Raquel

COMPRA, VENDE
TROCA, FINANCIA
AUTOMOVEIS

BRANêö
PRETO
VERMELHO
.AZUL .

DOURADA'
; 'BRANCA:

91
90
'89 .

89
88
88

FIAT FI.oRINO.
.
OPALA COMODORO CI AR E DIR.

DE.L -RE:Y GHIA,
..'

-. ESCORT L CI OPCIONAL XR3 '

'BElINADEL. ÀEYL'
.

BELlNA DEL REY

COMPRA, VENDE
TROCA, FINANCIA

CAMINHOES

'Afl·····� A_".:,�,
JEEPJAVAtI TURBO
F4000

.

020 CABINE DUPLA'
,,VW 7.11,0 S,
F10QO

91
89
88
92
84

'BEGE
BEGE
VI;RMELHA
VERMELHO
MARHOM

Matriz: Av, Getúlio Vargas. 754
Fone (0473) 72-3038 - Fone/Fax (0473) 72-2577

,

Jaraguá do Sul
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S'CI�" .

".: .' ..'.

,.Régsta·ti
Mn_� ,co;.....,.. $, c, (IdI;

CG125TiIÍi : 50 x·71,OO
CBX200..� ; ;., 50x108,00

.'

XR200R 50x137,00
NX30(iSaara..� � .. ( 50x157,98
.

. Venhaconhécer

.

, .

Fone 72-2897
,Sem taxade inscrição.
Assembléia em Jaraguá do Sul'

,

Você pode tera süa moto
OKmatravés�o consórcio

REGATA
ESCOLHA·JÁ O SEUU!

iUGUE',JÁ,'

PARA-BRISAS
t

:

"

.

'.', l)(ír()�i)�i�()� f!' vidro�, �

-

nC)vc;�, .�' lI!\uAo, 'pn"u "

'. " .'
.

.

" '.nuln,nbvei;\.
. ,

·'1 m '·Nt!r�1J Rumos .nó

'�lJ'Jo ;Jo (:�;ml'o L.I'rella,1

tr 72-2218

MargotAdéliä Grubba'Le_hmann, Oficiai do'Registro Civil do �R Distrito da
'

Comarca de Jaiaguá do $íiI; Estado de Santa Catarinà, faz saber que
• compareceram _neste Cartório exibindo 'seus documentos pela lei, afif7J de
se habilitarem 'para cese: os seguintes:

.

.

EDITALN°19,6..0deUl.11.ÚJ94
AL€ANTARIODOSSANTOS eDOLORESMARIA KOMAN .

- EI�, brasileiro, solteiro, operário, naturaldeRealeza, Paraná,domiciliado
e residenteemTrêsRios.doNorte, nestacidade, filho de JoãoFrancisco'dos
Saatos eMariaMargarida dos Sant�s. '

.

..

, Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de'Irineôpolis, neste Estado,
.'

domicilíadaeresidenteemTrê�.Rios' do'Norté, nesta cidadêçfilhade.Ricardo
I{omaz: eReginaJuraszek Ko�an.

, I'
.

Ç3oes·, (próximo �e� I)
·

.. Apenas: 'R$ 5'0.00.0,'00'* Casa de alvenaria com
.' .

146,m2
.

.

"
,

.: 420m'2, V.ila,Ámi·zade. se
. "

. R$ �O:OO�),OO ..

."

terreno com
, ,

.
. '\ ' .

.

' �9.0fl'i2. Rua: Tomas F� de
,)

,
"

.

�

* Casa de alvenaria com
.' •

•... l
•

.,

dois quartos, terreno com'
,. �

. ,", .' ....

..

'RESIDENCIAL' .
UMA BOA OPORJlJN�DADE QE MORAR BEM

··.DUl\TKE&·NO CEN!R,O OE JAJt��UÁ b,OSUL. ..
�[�

• i SUITE t 2 QUARTOS = l74,34'm2 • HALL S;OtIAJ.
• '2 QUARTOS = 126,24 m2 '

-
. '. LAVABO' .

• SALA DEEstAR/)ANTAR: . • ,ÁREA DE�ERVIÇO
.•

' BANHEIRO �

• SALÃO DE FESTAS .

• COPA/COZINHA • ELEVADOR \:
,. GARAGEM'PRIVATIVA • PLAY'GROtJND' .

• {SACADA
.

. Entr9dd 30% o reStanteem '30 meses
.direto com Cl corsmnoro "

.

,
,

- .

,
Projeto, Inéorporàçáó e.Vendqs:'

..
,

' CRECI' - 934-J'
.

'; , CREA - 2264 CRI PROl. 79161
,-" '.. .

. .'

-:
",

J '

. APTO TIPO 01
�

.�r'.
'. _. o"'

"

�

.

,
.

'ir.

ENGETI;C
'V

ENG'ETeC "

Cel.,procópio GomeS deOliveira, 285

JaraguádO Sul:� Fone: (0473) 72 2679 ..

.i

,
APJOTIP002

; .\

r ,
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Che�a ài livrarias
brasiletrasOuvindooProzac,
polêmico estudo do professar
de psiquiatria da Brown

UniversityPeterD. Kramer. O
livro, que está sendo lançado
pela Editora Record, 'investi
ga comprofundidade o que é,
como age, eo que estâportrâs
da' criação do Prozac, uma

droga cujos efeitos sobr-e os ,,-

_'

individuos que fl utilizam a
tomaram conhecida como

_
"a

. p(l�la da félicidade".
.

Ouvindo o Prozac discute
questões do tipo: O que signi
fica quando uma çâpsula no

café. da 'manhã torna;
extrovertida umapessoa tími
da? Pode a resposta a uma

droga nosdizero que écarâter
é o que é acidente 'biol6gico?
Será coincidência que, no

momento em que a sociedade
americana queria asmulheres
dentro de casa, a droga
preferida fosse o Valium, e

agora qúe valoriza a

agressividade, seja o Prozac?
. (Umasuges,iãodaLivtaria �

e Papelaria Grafipell Fone.
72-0137 ou 72-0972).

"

CONTOS

OcastelodoBarãodo Itapocu
\ '.

Na' reunião periódíca da
,Adjori-SC (Associação de
•
Jornais do Interior de Santa

Catarina) acontecia nos dias 5 e,

6 do corrente mês, em Timb6 e

Rodeio, de onde a classe saiu

_ fortalecida, no caminho entre as '

duaspmgressistascidades,acon
teceu o inusitado.

"

. Pelas tantas do caminho,
,piúximodofamosoParadisoP3rk
Hotel,ondeogrupo sehospedou �

realizou as assembléias,
resolveramhomenagearo literário,

bàêão que aparece semanalmente
nas páginas do mais antigo,

,

obrigando .a posru::· na soleírá do

portãoquedáacessoaocastelo ao�
fundos, contra omorro.

, Verdadeoumentirinha, .. Você
é que decide!

Rua Marechal Deocioro da
Fonseca esq. cl João Marcatto

,

'Fone: 71·8553

-H'ENRV-,-------�----

l''''--- �--.

,

Ir � C�:{C�� �

i ;:'IJ.'
\,......... ,..

-

G�MEOS � 21/5 a 20/6 - Éhora
de colocar órdeni na casa. É
hera de fazer com que o tsrnpo.
seja melhor aproveitado. É hora
de tornar decisões contundsn
tes e aproveitar cada momento
do seu dia e da sua'nolts. Não

pode perqér mais tempo .. ,

RIES -; 21/3 a 20/4 -,SE! os· TÓURO. 21/4 a 20/5· Chegou a
'Rroblemas lhe parecem tão hora de abandonara atitude sos-,
grandes que você os teme,. sai·' segada e calma, Chegou a hora
ba qUe estes representarr\ o de arm�r suas mãos com os
desafio que o destino lhe instrumentos do destino. Seus
propGe._Suanaturezaguerreira recursos, seu dlnheiro, seu
só reconhece o caminho do pôdér, tCldo, deve ser colocadodestino através da intensidade em jogo de modo a eVoluir.

.

dodesafio. ._.

I:J;,;,V
,REDE GLOBO·

\

06:30 � Teleourso " Grau,
07:00 • Bom Dia Brasil'
07:30 - Bom Dia' Santa Catarina
07:55 • Eleições 94
08:00 - TV coíosso
11 :45 - Jomal do Almoço
12:35 • �Iobe Esporie
12:50 • Rede Regional de

Noticias
13:15 • J"!'Pal Hoje
13:40 • Video Show
14:15 - Tieta ,

15:15 - ,Rime - "Does Vingança'
1�:50 - Os Trapalhões
17:23 - Escolinha
17:50· Tropicaliente
18:45 - Quatro por Quatro
19:58 - RBS Notícias

r

20:15 • Jornal Nacional
21 :03 • Pátria Minha
21:14 .-As Aventura$ do

Superman
23:23 • Minissérie: "Caçatt!

,

implacável",
00:30 • Jornal da Globo
01:12 • Jomal da RBS
01 :30 • Rime • "Nascido em 4 de

Julho"
03:55 - Rime • "O ,cavSleiro

"

, Romântico"

REDEBANDEIRANTES

05:ÚÚ - Igreja de Graça
06:00 �. Diárip Rural
07:00 ', National Geographic
Ú7:30 ., Informercial
.08:00· Dia·a·Dia, ,

• 10:30 - Co�i.nha Maravilhosa da
'Ofella .

11-:00 - Rash - Edição da 'Manhã,
12:00 - Acontece

'
'

12:30 - Esporte Total
13:15 - Esporte Local
15:15 - SilVia Poppovio

II 16:45 • Encontros Imediatos

17:1'5 � Supermarkét ,

17:45 .: Paixa Nobre do Esporte.
18:30 - Agrojo�nal

'

18:40 - Jornal da Barriga Verde
19:�5 • Jornal Bandeirantes
20:90 c Super Four - VT

,
21:00 • FaiXa Nobre do Esperte'
23:00 - Rime "O preço de um '

.

Sonho"
01:00 - Jomal da Noite
01 :30 .: Flash

,

02:30 - World News TonigfIt

'Altllraçães nãocOmunlcadas são
de 'responsabilidade das emisso�,
ras..

CAPRICÓRNIO· 22/12 a 20/1-
Com fmpeto e com 'des�de

•

conquista, você pode ganhar,
muíto' terreno hoje. Não '!iá
tranqüilidade nem sossego num
dia como este. Mas o destino não
se constrói com sossego e

conforto, O destino é frio e deiini-
do.

'

AQUÁRiO· :P/1 a 19/2· Pode
estar iniciando' hoje urna
verdadeira cruzada centra algu
'ma instituição ou contra alguém
que à represente, Isso não aoon
te'ce à toa. A luta dum aquaríano
é a lUta do estabelecimento da

pró�i\'Íla era astrológica:

PEIXES - 20/2 a 20/3 - Está

indo contra vo�ê mesmó. Isso
acontece. porque você é uma

alma representativa .. ·1e se dis

pöe a expressar os conflitos
lnternos da Humanidade como

um t�do. O que acontece com

você, está acontecenct'o 'com

todos.

pessoas que protegem o séu
caminho se tornam um pouco
.maís agressivas, talvez istQ,.Ihe
aconteça porque floouum pou-
co mole. Talvez você esteja
'mesmo preoisandodumasaou,

didademooe a não se acomodar
de'TIai.s .:

LEÃO • 2217 a 22/8 . Não há, VIRGEM· 23/8 a 22/9 • Se as

mais tempo a perder. Não há palavras ficam mais 'ásperas e

tempo para dúvidas, Se o destl-. diffceis de engolir, :é porque já
no lhe parece incerto,. mesmo calou demais. Agora chegou o

assim deverá continuarpela trilha momentode cuspirtodos os pen
que está delimitada. O resto é' sameÍ')tosqueficarameAtalaGlc)s
com odestino e com asconquís- na sua garganta. Talvez precise
tas e derrotas da vida,

' ,

dum empurrão P§lra isso.
'

. I

LIBRA· 23/9 á 22/10 - Gastar
dinheiro � um risco. Parece que
quando fica'vazio fica também
desprotegidO. Engana-se, no

momento em que fez seu

dinheiro circular, a força mági
, ca da roda da fortuna se coloca
em movimento. Ö dinheirovai�

�jlm.

SAGITÁRIO· 2.2/1.1 a 21/12 -

Encontrou pessoas à sua altura' 'Talvez tenha se acomodado de
com quementrar em conflito não rnals aos conceítcs com os quais
é tão fácil. Agora você pode $e dedicava a decifrar a vida.

aprender o valor duma trégua. T?lvez tenha pensado que a '

Agora' você pode reconhecer a verdade fosse outra' completa
'perversão do exagero., Procure mente diferente daquela que
assumirseuserros$ultrapássá- aparece agora, É hora de

jos.
'

reconhecimentos.
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", Oase integra
,história da
comunidade'

, I

,

J3�guá do sul, 16 'd�novembro-de 1994

GenteB: .Informações.

"

" ,
,..-....

I'

"
,

Tem COi8éUJ
'

que nunca

secm da moda.'
.Andarbcm

vestido eS·
uma deliuI ..

, I t j!JcBO é'no

,'KamicSão

A Ordem Auxiliadora das
Senhoras Evangélicas (Oase), de
Jaraguá do Sul, surgiu nos idos de

,

30, por iniciativa de Martha
SC,hlünze,n,' irmã. do pastor
Ferdínando Schlünzen.

,HojeaOase integramaís de i 10'
senhoras evangélicas,' divididas
emdois ,gruPOS, que se reúnem 'às
quintas e sextas-feiras, para
realizarem trabalhos manuais que
são comercializados em cafés

, bíngos, e de cuja arrecadação São

,

' geridos para atender as obras
, sociais da igreja.

,

Segundo a presidentedo grupo7)wádeUJode nes,IlI,sextà-feira, 18,agatlssima SimoneFtzbianalmroth
,
de senhoras daOase, que se reúne

nas sextas-feiras; BrunhildeHesse

,
Pasold, não há distinção entre os

.doís grupos existentes. EI� são

classificadós de Grupo' Alemão,
que são as senhoras que se reúnem
.äs quintas-feiras ei formado por

senhorasquefalamoidíomaalemão
e hámaistempointegram a ordem,
e o GTul?O Portugueses que ,são as

senhor� mais jovens 'e que falam
,

-

o' português.
, Ela. Brunhílde, faz questão de
'.' "

dizer que em seu grupo cerca de40
senhoras participain, ativamente
dos trabalhos e também que no

,

. outro: grqpo ao participação fica

entre 60 e70 senhoras,Umaprova
de que há harmonia é de que a'

presidente �o outro grupo de
,

senhoras, é a mãe de Brunhilde, ,

..---....------------..
,

llkaHçsse.Lidetançavemdebetçe

,@omdw.?t�,.
.

,

,DE TRAdiçÃO ÉspEci�tiZAdo EM

CORTES dr cabelos UNissEX. '

__II'II!!'!!!I!'!W!!A_tende em 3'endereços: '

18r...llr�t4' ,:,,' ",',.

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 36
Fone: (0473) 71 ..�864 -e/Toninhó .

REINQL.DO RAU; 614
Fone: (0473) 72�2267. - clAmarildoVESTiNdo VOCÊ dr CORpO' hUEiRO'

" Getúlio VARGAS,' � �

orçàmento sem

compromisso.,

Consulte-no's, fazemos

- FUNDADAÉM1917-
\'._. ." .

.

"

,

, VEN'DAS, E REfORMAS
Rua Jacob �uck, 46 - Centro

'(ao lado do Bese) f

Fone' (0473) 72-0247
Jaraguâdo Sul .. sc

"

Móveis sób ITI�dida
"

\'
'

;- ,

TPdd'ição 'ern:'
I

'

Pers'iana-s
,

,

Reside�ciais e Com-epciais
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. '.,

R�_gistrc)s
-,.�Fat-'--(Jcurio----'--so�c��rreuna�,qutnta--feira,--,--lOden'----ovemb---.'---ro.APe-----l,a,I'.Rapaz é esfaqueado e tenta
das campanhas de conscientização realizadapelaprefeituramuni- .,

.

.'
,\

'

,

'

.

cipal para que os' ciclistas deixem as calçadas livres., inclusive' '
" ,

t
'

' , ',' ,

prometeridoaplicarpesadasmu!tas,grandeparledamoçadatiinda vmgança con ra 'o a'g'Te'ssornão tomou conhecimento disso. AdrianoMarquardt, 18, natural de "'.
'

'

" "

, , 'j ",. "

" ',' ,,' ,

Iaraguá do Sul, que t�abalha como auxiliár de produção, estava
tranqüilamente andando cõm sua "Mountain Bike Mongoze", por
sobre a calçada quando-foi abordado por um PM que lhe solicitou
q14e usasse a via públicapura circular com sua "Bike", Ocorre que
o garotão, se sentiu injuriada e desacatou o soldado. Resukado.foi.
detido e' levado até a âelegacia para prestar esclarecimentos do
comissário. Ou ele é muito "machão" ou-tem asensibilidade de um

paquiderme,
' ,

,
" '

*Por volta das 21h�5, � guarnição daPM tkÍeve o,motorista do
Fusca MS-1752, Valmor Tassi; '-42, natural de Massara1uIuba.
,\', .

Acontece que Valmorestavaalcoolizado, conformeboletim daPM"
o que coloca em risco a integridadefísica, dele mesmo, e de outras
pessoas. No entanto, no momento da afiordagem da, PMValmor
tentou fugir acabou batento no muro da creche Uda Cardoso:
Resultado, além' da ressaca; de ter de'prestar,explkações. na.
delegacÚl� ainda teve :fIm prejuízo. tremendo com o carro e com o

muro, q1,te, provave,lmente? 'lerá depagar.,
,

,

'*Definitivameme; dedode bêbado não temdono.IvoZapellaque'
o diga. Ele no alto de seus 37anos, 'encontrava-seprá lá de TajMahl
e acabou desabando próximo ao ponto de taxi da praça do
Expedicionário, no centro de Jaraguá do Sul. Acontece que Ivo foi
despertado subitamente, quando Um veículo, ao estacionar, passou
sobre seus d��os da mão .esque�da, sorte ,d�foí a PM .ter-lhe
prestado auxilio e o conduzido ateopronto-socorro do hospital São

, Iosé; pata sermedicado. Talvez opessoal que gosta de umapurinha '

esimilares, devesse começar a circular com uma armadura de açQ,
,

pelo. menos nas mãos, como se fosse uma luvaprotetora:

GUARAMIRIM '

.

"

,

, G Uarainirim"'" Na pronto-socorro do hospital Santo Vingariça , \

madrugada de domingo, 13; a, Antonio de Guaramírim. Contrariado com o ocorrído,
guarnição da Polícia Militar de

'

Segundo o que contarama po-' Daniel .Rodrigues -' vítima das

Guaramirim socorreu a ríoís jo-' líciaelesforamsurpreendidospor facadas -, saiu de casa, ainda na
vensferídos emumabriganarua outros dois rapazes, que maàhã dedomingo.por voltadas
'28 deAgosto, centro dacidade, " 'transitavam pela rua e que os. lOh30,armado de uma facacom

por volta das '2 horas dámanhã. mesmosfugiram emseguída.Um aproximadamente.' 30 _"

Daniel deles, omenor B. B., 17, desocu-' .centímentros de lâmina e acom-
R o d r i-' pado, foi detido pela PM, quando' panhado de dois amígos.Lâ., 16,
gues, 18,"8Iígoloi a guarnição retomava do hospi- natural de Araquari e P.R!., '16,

, dseervenpete_, 00m,Od;Qj"ntlrlt:J
"

411, e confessou ter sido um'dos natural: de Porto União, auxiliar
li aurores do delito. de mecânico, para caçar o

,

dreiro, de domio'9o, o companheiro do menor, responsável pelo esfaqueamento
natural ' , Ademir Borges, is, resídente no de Daniel.

.

de Porto 00 (SOIIO município de Guaramirim, con-' Entretanto eles não tiveram
Uni ã o , seguiu fugir sem ser encontrado êxitoem seus intentosjáque foram

.

foi ferido porfaeadas na aíturado 'pelapoljciáJäomenorfoí condu- abo$dospelaPolícia'Militarque'
töraxenebraçodíreítoeßmerson .zido 'à delegacia de polícia para agiu em auxilio à Polícia Civil,
Corrêa, 19, auxiliar deprodução"

.,

prestar esclarecimentos ao Todos-foram levados à delegacia,
naturalde Araquari, foi atingido comissário de plantão. Ademir- para esclarecer suas intenções e

porUma garrafa na cabeça, AnÍ-' será intimado para depô! nos acalmar os ânimos, mas' foram
,

bos foram condll�idos para o pröxímosdías.
'

,
liberados em seguida,

,

x

Moda, ,

"

'.
.. -

�

FEMININA E MASCULINA\ \, ..' � J
•

•
Rua Emílio Carlos Jordan, 62

traditional
--......

TRADE MARK

'CARMIM
SPECTOR - INDÚSTRIA E
COMÉRCIOOe COURO

·:·!il

rn'
:;:"':':

.

I�J??��:�:::::�?���::�:::::""";':::::::::::::�' :';':::::;:" ..

• •

I MAU CHEIRO.�.

i

.
'
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JaraguádoSul, 16 denovembro del994

',,', 'Ja�doSUI-,opresiden- meira vez na história do. clube se nesta fase", avaliou ..
te do. Grêmio. Êspo.ftivo Juventus, , chega a uma semifinal da primeira U� vez chegando. à final do.

Aristides 1I11III'.'11111 divisão. do. estadual e ele conta . campeonato catarinense pode ser

Panstein. com a presençamaciçada, torcida que a fínal.caso, o. Cricíúma passe
é um en- 11""';l1/li" tricolor,

\
pela Chapecoense, passe por no-

tusiasta Ble avaliacomo tum adversãrío vos impasses, jäqueo Criciúma
.d i a n te, II1II1,.,/'16,1. melhor" o. Figueirense, em relação. poderá ter que disputar uma vaga'
des jo.-. 6IIIÍNH' ao. próprio. Blumenau. "DaS quatro. com o. Cruzeiro. para o. campeo-
gos da

, partidas que disputamos .contra 0.' nato brasileiro. da primeira divisão
semifinal . do. campeonato Figueirense, nestatempo.r�da, ven- do próximo ano, "Mas creio. que
catarínense. Definido. o adversário- .cemos duas, empatamos uma e o 'certame termine ainda neste

do "Moleque Travesso"- o.' perdemos outra.Iänacapítal ecom ano.jiorém, a nossa preocupa
Pígueírense.quevenceu oMarcílio

"

o. time todo desarrumado e.nossa ção .primeira·' é passar pelo,
por 5xO, nacapital-, o clímaagora expectatívaéaíndamaís otimista", Figueirense e garantir apassa-
é de preparação. final e o técnico descreveu Panstein. sem querer gern para' as finais do. campeo- ..

_---.....------....-__--_----_
Abel de -S{)Uza terá duas semanas"

.

"cantar' de galo", antecipadamen-. nato", enfatizou -ele. ,

para preparar o espírito de seus , te, mas admitindo que o. time da Nunca o.: Juventus teve

jogadores. Segundo. Panstein, O
• Capitaldeixaoseutimejo.garcooooom chances tão. vivas de chegar' à

primeiro jogo será ou dla 23 ou dia '. liberdade. Copa do Brasil- o que acontecerá,
27, naCapital do. Estado, porque á Até no qü'ê se refere a renda, .' caso seja o. campeão estadual -,

. últimapartidaserádia4dedezem- o presidente do. Juventus acha c()mo agora,' Entretanto. o

bro, no João Marcatto. r que o. Figueirense é melhor Pigueírense-com a vitória arrasa-

"Isso. já ficou definido pela-Fe-: adversário', pela expectativa dora sobre oMareflic Dias, esteja
deração Catarinense de Futebol", que a imprensa 'da Capital vai' ainda mais, motivado. Já para o.

afirmaßanstein.emrelação aojogo gerar, em torno da partida. "Mas presidente do clube,' as semanas,
: do Juventus no ...João Marcatto, o importante para nós é trazer um que antecederão. as partidas po

[Para Panstein. "é agora ou nunca", bomresultado (empate ouvitória), dem fazer essa poeira baixar. To- .

I
o. momento é de decisão, pela pri- já que jogamos por três empates, mara...

'.'

SEMtANAl
'

..

, 'Vai ser uma batalha tidiz
o presidente do .luventus

JUNtaRES
.

,

Meninos,podem chegar a segunda decisão
,I

precis� de um empate no sábado,

19l emChapecó, parachegar à final
Pela segunda vez consecutiva.

Segando o presidente do clu-

o. Juventus pode até perder por um

l!- zero que alimenta as chances de

chegar à final, pois inverteu a van-

, tagem no jogo' de sábado, 12. "Te-

Jara�á doSul- Separa O time

principal do Juventus a expectati
-, va é de se chegar pela primeira vez

.

a uma Iinal do campeonato
. ,

be, Aristides Panstein, a equipe -,mos de manter esta vantagem paracatarinense, os juniores do clube,
estão. . perto' de repetir a final do

certame estadual do. ano. passado,
quando os meninos do "Moleque"
ficaram com o vice-campeonato,
Naprimeira partida da semifinal, a

jánior, estámelhor preparada que
no ano passado. "Hoje temos um

banco à altura e o treinador Simão

Pedro, com isso, tem maiores re

cursos para escalar a sua equipe

assegurar a vaga", previu Panstein.
Ö presidente do Grémio Espor

tivo Juventus, creditou o desem

penho. positivo. do juventus júnior,
no estadual .. ao bom, trabalho qu�

"que vem apresentando um desem- é desempenhado pelo técnico. Sí-
-

. -..,.

penho muitobom", disse animado, .mão Pedro e do diretor de futebol
No jo.go. de sábado emChapecó, . aijiado;, Silvíö Zacco.,

. ,

garotada venceu o time' da

Chapecoense pelo placar Ge 7 x 1, .

jo.gan5i0 no João Marca:tto e agora

Sociedade BeneãcenteObreiros dtJaraguado Sul,
.

:CONVOCAÇAO'
Ficam convocados todos os associados da Sociedade

BeneficenteOBREIROS de Jaraguãdo Sul, paraassem
bléia arealizar-se no diaZl de novembroãsZl horase30

minutosnaSociedadeßeneficenteHumanitas Jaraguaense,
sito a Rua da Fr�ternidade, sem número, com à seguinte
ordemdodia: .

a)Eleiçãodanovadiretoria;
I '

.. b)Reformado estatuto;
c) Prestação de contas;
d)Destinação do galpão e forro pertencentes à

.

Sociedade; v

e)Destinação do terreno naBarradoRioCêrro.

Jaraguá 00 Su.l 14 de novembro de 1994
Aldo Romeo Pasold

Presidente em .exercício

TOMADA DE PREÇO,- I, .

-

Edital N° 15/94 ,

Al'refeitura'Municipal deJaraguãdo Sullevaao conhe
cimentodos interessadosque,ein conformidadecorn oque
preceitua a Lei n° 8.6�6 de 2i dejunho de 1993 com as

.

alterações da. Lei n" 8.883 de 08 de junho de 1994,'
encontra-seaberta.licitação namodalidadedeTOMADA
DEPREÇO, tipoMENORPREÇO,paraaAQUISIÇ�O
DEMATERIAISEEXECUÇÃODEMÃO-:DE-OBRA..
PARAACONSTRUÇÃO DO PRESÍDIO, ADMINIS-. '

TRAÇ40 E CASA., DOS ALBERGADOS DE'
,

JARAÚUADOSUL, com ãréade 1.047 ,47m2, conforme
projetos elaborados pela Secretária de Planejamento da

PrefeituraMunicipaldeJaraguád�Sul.Osenvelopesno01
.

- DOCUMENTAÇÃOeno02-PROPOSTA, deverão ser
entreguesnoEdifício-SededestaPrefeituraMunicipal, sito
à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 247, na Divisão de
Protocolo, até às 11:00 horas do dia 12 de dezembro de

.
'

1994 e serão abertos n� mesmo dia às 14:00 horas. A

fntegraedemais informações serão fornecidas aos iriteres
sados, 'na Secretaria Municipal de Óbras, no horário de I

08:00 às 15:00 horas, 'no endereço supra citado.ou peló
, .

telefone n° (0473) 71-0988. I
<

Jaraguá doSul, 10de novembro de'1994.
Durval Vasel

I,·

II

Prefeito .Municipal II

. FONE «()473) 76-3200 ..
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