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AnoLXXIV Jaraguá do Sul, 19 a 22 de dezembro de 1992
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Sem verbas

Legislativo
encerraano

com críticas
A última sessão ordinária da

Câmara de Vereadores foi
marcada porseveras críticas ao

prefeito Ivo Konell que ainda
não liberou as verbas devidas ao

. Legislativo referentes aomês de
novembro. O presidente Heins
Edgar Raeder, considera o ato

"desrespeitososo e vergonhoso ",
Página03

PlacaconcedidaàMah\'eeporsua
contribuiçãocultural

.
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Agradecimento
Prefeitura

homenageia.
aMalwee
Jaraguádo Sul- A Prefeitura local

entregouaMalweeMalhas,noúltimo
dia 5,urnaplaca sobremadeiratfoto),
agradecendo 0 decisivo apoio que
esta empresa tem dedicado às

tradições germânicas, à cultura,
esporte e lazer.Além de terum grupo
folclórico formado por funcionários,
a Malwee patrocina outros grupos
tradicionalistas de Jaraguá e região.
A placa foi uma gentileza da

administração Ivo Konell/ Adernar

Duwe; conforme assinatura.

Vasel anunclou.secretários da Saúde e da Indústria
Foto: Arquivo

Hertel e Pasold. .

JaraguádoSul- oprefeitodiplomadoDurval
-'asei anunciou ontem os nomes de dois novos

secretários: do bioquímico Irineu Pasold, para a

Secretaria da Saúde e da bancária Helena Hertel
para aSecretaria da Indústria,Comércioe TuriSI1J.o
- a ser criada na próxima administração, A estes

nomes se juntam os do bancário Zigmar Beno
Lucht para a Secretaria da Administração, Afonso
PiazeiraNetopara a Secretaria de Obras, Viação e
Serviços Públicos (que foram acopladas em urna

só pasta),e do professor Balduíno Raulino para a

Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer , que foram
anunciados na tarde da sexta-feira da semana

Piazera: osupersecretáriodeObras,Viação
eServiçoPúblico

.

Golpe frustrado

passada .

Pasold e Helena Hertel foram indicações do
PDS que com isso deve fechar sua participação no
novo governo.Helena Hertel é filiada ao partido e

Irineu Pasold , apesar de não ter militância, deve
assinar ficha de filiação ao PDS.

Outro partido que compôs a Aliança, o PL
talveznem venha aocuparsecretaria., selimitando
a cargos de segundo e terceiro escalão. Porém,
tinha a oportunidade de apresentação de urn nome
para a secretaria da Agricultura, que seria sujeito
a aprovação dosdemais integrantes da coligação.

Empresária tenta dar calote
Jaraguá do Sul. - A

empresária Débora de Castro
Correia, proprietária da Debye
Confecções Ltda, que
funcionava em sede alugada na

rua Bernardo Dorbusch, 550,
encerrou as atividades da

empresa no dia 30 de
\; .

� :�

novembro, prometendo pagar
salários em atraso e verbas
rescisórias de suas 15
funcionárias no dia 9 de
dezembro. Porém, bancando a

espertinha, tentou fugir da
cidade sem quitar suas dívidas.
Mas se deu mal, foi flagrada
pelo vice-presidente dó'
Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário, Gilda
. Alves, no último dia 14 no
terminal rodoviário, quando
tentava deixar a cidade com

destino a São Paulo, carregando
consigo quatro caixas

carregadas de malhas. No
mesmo dia o Sindicato entrou

com uma ação cautelar
inominada na Justiça e obteve

.
,

Sindicalistas apreenderam bensdaConfecções Debyecom ordemJudiciãl

medida Iiminàr, exarada pela
juizaMaria Aparecida Caetano,
para arestar e remover bens das

empresa tais como: máquinas de

costura, mostruários, cabides,
balcões e mesas para a sede do

sindicato. A dívida da empresa
para com as funcionárias está
calculada em Cr$.40 milhões.
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UA História de nossa gente não pode ficar
só na saudade". O Passado só é imPOrtante., \ , ' i

se o seu tempo foi bem empregado t , • - � ; -; • - -

Barão de Itapocú
benefICiados, nesta troca de

conhecimento, identifICando
oportunidades de crescimento e

progresso. _

A elevação da produtividade e

da eflCiêl1cill dos
estabelecimentos rurais, capaz de
assegurar a melhoria do

,

desempenho de toda a economia,
é uma questão que di: respeito a
todos, e não apenas aos

prl1dutores e trabalhadores

rurais. este grimde esforço, para
ampliar'e gerar empregos,
melhorar oferta de alimentos e
movimentar a indústria e o

comércio, éumamissãopara
todas as forças da coletividade,
em cada uma daspequenas vilas

, epovoados do interior do País.
O engajamento dos}ornais, das
emissoras de rádio e das estações
de televisão, localizados nas

regiões produtivas, será
deflllitivo para o sucesso deste

grande mutirão, çujo objetivo é
salvar o Brasü e consolidar uma
nova sociedade participativa,
uma democracia concreta e

verdadeira, com oportunidades
iguais para todos.
O desenvolvimento rural não
pode ser, apenas, uma decisão

governamental A busca de novOl
padrões de vida para a gente do
interior, é, seguramente, a mais
importante das tarefas destes
novos tempos, em que temos um
encontromarcado com o

'

presente e ofuturo doBrasü. O
Jornal do Interior é o arauto
desse tempo de lutas, que abre o
caminho para apaz e a

prosperidade.
Lázaro Ferreira B.rbósa
MinistrodaAgricuJturaeRtfomUlAgrlÚ'Ül

Os Jornais do Interior do
Brasil são instrumentos

fundamelitaispara a retomad«
do desenvolviment(l econômico e

especialmentepara a

recuperação da economia ruraL
Oprodutorprecisa de

informação. Com ela vai

produzir melhor, garantindo a

sua renda, o abastecimento,
novos empregos, novas riquezas.
A agricultura é um tema que
deve interessarprofundamente
aos empresários da indústria, do
comércio,aos profissionais, aos
pollticos e a toda a sociedade.
esta integração deve serfeita
através da imprensa
comuniúiria, dos jornais que
circulam e participam da vida da
comunidade. Todos serão

,

I HÁ50ANOS
j� ",' y) Jl

! --Em 1942, oCORREIO DO POVO, de
propriedade de Honorato Tomelin

� recebia cópia do Edital de Proclamas nO

l 1420,quefugiadanonnalidadedosdemais
lL proclamas habituais e vale a pena a sua

ti transcrição: "Máeio Tavares da Cunha

11 Melo, serventuário da justiça, designado
� por portaria do Meritíssimo Doutor Juiz
;1 de Direito da Comarca de Jaraguá para

'�servir de escrivlo no processo,
I,
habilitação e celebraçio do casamento

II de Bertoldo Neitzel e Araci Dorotea

;, Mueller. Ele comerciário, solteiro,

a nascido em Blumenau, aos 16 de outubro

": HÁ40ANOS

jlf - - Em 1952; a imprensa transcrevia a ata

da reunião ordinária da' Câmara de It

,I 11-1952, na ed. 1720, de 30 do-mês, à

j: qual compareciam Kurt Herbert

l' Hillbrecht, Mari Nocolini, Herbert
, Schneider, Adolfo 'Antonio

li Emmendoerfer, Frederico Curt Alberto

Vasel, Octaviano Tissi, Alfredo Langer,
u
Alvim Seidel e Gerhard Reeder, faltando

'I os vereadores Ney Franco e Walter Jark,
,

presidida pelo presidente em exercício
I Kurt Hillbercht, Na ordem do dia eram

votados os projetos de lei n° 5, 6 e 7. No

-.JJ

de 1916, domiciliado e residente na

cidade de Blumenau e filho legítimo de
,

Eduardo Neitzel e de Gertrudes Schaffer
Neitzel. Ela solteira, serventuária da

justiça" domiciliada e residente neste

primeiro distrito sede da comarca de
,

Jaraguá, onde nasceu aos. 21 de outubro
de 1921, sendo filha legítiina de Arlhur
Mueller e Adélia Doubrawa Mueller. Se

alguém tiver algum impedimento, acuse
o para os fins legais. Jaraguá do Sul, 9 de
novembro de 1942. O oficial designado:

'

Mario Tavares da Cunha Melo".

expediente era anunciado em plenário Q

recebimento de um radiograma do dr.
Luiz de Souza, um convite da Sociedade

Desportiva e Recreativa "Boa

Esperança" e requerimento do vereador
Alvim Seidel, no sentindo de telegrafar
ao Governador do Estado, assunto
atinente ao interesse do município.
Encerrada a sessão era'a ata assinada

pelo presidente pelos secretários,
vereadores Mario Nicolini e Herbert
Schneider.

Reminiscências

AMansãade
Gear Czerniewicz

Esta foto que mostramos aí ao lado tem

muito a ver com a que comentamos em A

PONTE ABDON BATISTA DE 1913: da
pág. 2, da edição n° 3719, de l2-12-92 e

praticamente foi tirada no mesmo local.
É mais uma gentileza do sr • lRIO

PIAZERA que, como filho de Sílvio
(Estefânia Ballock) Piazera, guardaram
durante tantos anos essa preciosidade da
memória jaraguaense.

Como dizíamos a foto da ed. 3719 fica
a 100 ou 150 ms. desta. Em primeiro plano
mostra seis jovens passeando pelo rio

Itapocú e devia ser domingo, pois, estão

trajadas no rigor da época. Interessante
notar o fascínio que o rio excercia sobre, as
pessoas.No porto fluvial um casal observava
as jovens, que é local onde, antes da ponte
baixa construída por Victor Rosenberg
(Intendente) havia serviço de balsa e chalana
de Czerniewicz, atendido por Carlos e seu

filho Curt Vasel, hoje a ponte Abdon Batista
(a atual). Os nomes dessas jovens ainda

depéndem de registros particulares.
O prédio assobrado é a MANSÃO de

GEORG CZERNIEWICZ que, por sua

importância arquitetônica, cultural. e'
histórica - do lado esquerdo' do rio Itapocu
e parte integrante da Colônia Dona
Francisca - que se limitava, até- aquela
margem, foi considêradadeutilidadepública
para fins de desapropriação pelo decreto nO

226, de 01-10-71 ("CP", ed. 3707, p.. 02,
de 19-09-92). �, .

GEORG CZERNIEWICZ, berlinense
de fino trato, estabelecia-se em Joinville
em 1884 e durante anos fez comércio com

a emergente São Bento e também se

estabelecia emHansaHumboldt, logo depois
de 1897, comprando o estabelecimento de
Wilhehn EhFhardt, quem sabe com idéias de
aí alcançar o altiplano, com a Companhia
Hanseática de Colonização por perto

HÁ30ANOS
"1' "

� - - Em 1%2, a imprensa noticiava os

, acontecimentos na CÂMARA DE

I' VEREADORES, com títulos tais como:

I Vereadores do governo numicipal querem
I fazer chantagem-Homenagens póstumas

I'
a Arnaldo Moreira Duat; dr. Pedro A.

Lobo, Vva. Thereza Eigner Hruschka -

Requerimento ao Presidente daRepública
I solicitando paganiento das subvenções
às .Associações 'Rurais para combate à

/I Sigatoka - Prefeito aumanta novamente

200% as Taxas, sem existência de Lei -

II
II

Roland Harold Domusch pisa com os pés
a Câmara de Vereadores - Necessidade da

eleição de uma jova Câmara mais
consciente de seu papel de legilador,
envolvendo os vereadores E. V.
Schmöckel, dr. Murillo Barreto de
Azevedo e Victor Bauer. A que mais
provocou foi o projeto de lei, concedendo
gratificação natalina aos funcionários e

que o vereador Julio Z. Ramos, por
votação, conseguia temporariamente da
ordem do dia para evitar sua aprovação. (HANSA HUMBOLDT ontem, hoje

CORUPÂ), da pesquisa de Gerhardt
Herrmann, p. 37).

O seu relacionamento fê-lo consnuir
esta mansão por que conhecia os planos de
expansão da região - a estrada de ferrrö, Q
entrocamento rodoviário que só se fazia

por Rio da Luz e Rio Cerro com o sul do
Estado.

Nessa mansão hospedavam-se altas

personalidades, o Ministro da Viação Vic-
_ tor Konder, o Presidente do Est. de S.

Catarina, dr. Adolpho Konder, Ministro
dr. Lauro Müller, dr. Ulysses Costa,
Superintendente do Mun. de Joinville, o ERRATA: Na edição 3719, p.2, 12-
dr. FúlvioAducci, prefeitode Florianópolis 12-1992. por um lamentável lapso na

e Governador que a Revolução de 1930 composição da matéria, no primeiro
derrubou e substituído pelo interventor tópico, .dizendo que o "Rio Itapocu, o

'Gen Ptolomeu Assis Brasil, o Intendente maior da região, que nasce nos

Arlhur Müller, que renunciava ao cargo e
' controfortes de serra do mar, pelos rios

desligava-sedoPRC-PartidoRepublicano Humboldt e Rio Negro... ". O que se

Catarinen� - e se empenhava.na batalha escreveu é Rio Novo, pois o Negro corre

pela emancipação ("CP", ed. 579, p. I" para o Iguaçu (interior) e o Itapocu corre

12-07-1930).' para o mar. Esta é a explicação.
Teria assistido a Revolução de 1930 Fritz von Jaraguá - 12192

com a maior concentração militar do

Estado, em Jaraguá.
. Ele - GEORG CZERNIEWICZ -

assinava em 15-09-1897 - a lista, com

Roberto Buehler, não querendo formar
novo muniêípio com Barrá Velha, com o

nome de GLÓRIA.
Em 17-10-1925 viajavam para a

Alemanha, para tratamento médico

("CP", ed. 337, p. 8, 24--10-25) e voltou
a fazer outra viagwrn à Alemanha, em 02-
05-1928 ("CP", ed. 468, p. 8, 15-05-
1928).

':HÁ 20,ANOS
I
__ Em 1972, a SUDESUL 'ajudava no

I
plano da microrregião da FIDESC -

j Fundação Intermunicipal e o General

,

I
Paulo Weber Vieira da Rosa, chefe do

1 Escritório Regional da. SUDESUL, em

� .SAA(a C;Ma.rina,,f�a entre�a de cheque
no valorde Cr$ 58.800,00, referente ao

I Convênio 24/72, para atender despesas
com o plano microrregional norte

I' catarinQl1se. ]arilguLdo SuJ eSJava
II

- ""- '

representada na FIDESC, pelo vice

prefeito 'Eugênio Victor Schmöckel, na

qualidade de primeiro vice-presidente da
entidade.
- - Marise e Yvonne escreviam A

CURTIÇÃODASEMANA, comentando
o mundo jovem de Jaraguá do Sul, as

fofocas, os disque-disque que eram

largamente comentados, confirmados e

desmentidoS. JlII redaÇão'd(\ jornal.

BÁIOANOS
- - Em 1982,' realizava-se o 2°

campeonato Estadual de Tiro ClII'abina,
da Federação Catariilense de Tiro ao

Alvo, onde se segravam vencedores a

,I Sociedade Esp. e Recr. 10 de Janeiro: de
Blumenau, vice-campeã a Soco Rio da
Luz e030 colocado oClube deCaça eTiro

ii Concórdià. Participavam ainda: a Soco

1'1
Esp. Cruzeiro, de Joinville, Soco Esp.
Caça eTiro de ItoupavaNorte, Blumenau,

'Soc. Esp. Vasto Verde, de Blumenau,
Clube Caça eTiro Araújo Brusque, Clube
Caça e Tiro Índios, de Preso Getulio,
Clube Caça e Tiro Dias Velho, de Rio do
Sul, Caça e Tiro Blumenauense, Cultural
Salto do Norte, de Blumenau e Clube de

Caça, Tiro e Pesca 23 de setembro, de
São Bento do Sul. Expediente

-Fundadoem lOdemaiode 1919 - DiretorGeral: EugênioVictor Schmöket (DRT/SC729) - DiretorAdministrativo:
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... Blank-Redação, Administração e publicidade: Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 122, 10 andar, CEP 89251-700/Caixa
Postal19 - 89251-970 - Jaraguá do Sul- Fone (0473) 71-3363 Fax (0473) 71-0363. Díagramação: Jaime de Borba

(DRT;SC 32) - Composição: Darion Decíeverson, Composição a laser e Fotolito: CORREIO DO POVO. Arte

Final: Arialves Laus - Fotolitos: Cesar Stenger - Impressão: Diário Catarinense. Associado a Adjori e Abrajori - Os

artigosassinados não refletemaopiniãodoJornal.Circula namicrorregiãodaAmvalie emmais 93cidades doEstado,
País.e Exterior.
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Vereadores fechamano sempaqarrrento '

,

Ultima sessão marcada

por críticas a Konell
JaraguádoSuI- Aúltimareunião

ordináriadaCâmara deVereadores ,.

como era previsto, foi marcada por
acusações entre governo eoposição
e tumulto. Os vereadores ainda não
receberam os salários de novembro
devido a falta de repasse de verbas
doExecutivo, conforme já noticiado
na edição anterior. Só que ao

contrário do que afirmou naquela
entrevista, oprefeito agora já admite
que o não-repasse é uma questão
política. Konell vinculou a

transferência de verbas a aprovação
de 22 projetos de lei oriundos do

Executivo.

As acusações mais enfáticas
vieram do presidente da Câmara,
Heins Edgar Raeder. Ele criticou
novamente o prefeito, dizendo que
Konnel desrespeita o poder
legislativo ao cortar as verbas para
manutenção e pagamento dos
funcionários. Raeder lembrou que
conforme liminar obtida na Justiça a

um mandado de segurança por ele

impetrado, o prefeito tinha até hoje
(dia 19) para efetuar o repasse dos
Cr$ 230milhões devidos à Câmara.

BalduínoRauUno eRaeder: os mais ferrenhos criticos

Já'o prefeito Ivo konell reitera que
não dará nenhum tostão se os 22,
projetos pendentes não forem

apreciados.Ementrevistá aumarádio
local, Konell ironizou: "Jáentramos
compedido de agravo à liminar. Eles
que lutem na Justiça quem sabe na

metadedopróximorecebamoquerem
do futuro governo";

futuro presidente da Câmara na

próxima gestão) afirmou que as

perspectivasparaopróximogovemo
são melhores, porque "o prefeito
eleitoem 3 deoutubroúltimo (Durval
Vasel), sabe daro devido valor ao

Legislativo.
Almiro Antunes Farias Filho (o

Pêca), liderda situação foi criticado

pelo presidente HeinsRaeder, que o
tachou de

_ agitador e prepotente.
Pêca, a exemplo de Adernar Bráz
Winter (também do PMDB) não

compareceram a sessão legislativa
nem ao jantar de encerramento com
a imprensa.

O vereador Balduino Raulino ,

usando da palavra livre, lamentou"a
falta de- respeito que o prefeito
demonstrou no transcorrer de todo
omandato.Foiumavergonha", disse.
O vereador Luiz Zonta (provável

Umalojaque
sóvende O

melhor tinha

que teros

melhores
"""" .

moveis.

.n'

,
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Zonta deve ser o novo

presidente daCâmara
Jaraguá do Sul - o vereador
reeleitoLuiz Zonta (PDS) deverá
ser indicado ehomologado o novo
presidente da Câmara de
Vereadores na próxima
legislatura. Em entrevista
exclusiva ao Correio do Povo,
Zonta admitiu que existe um

trabalho de articulação para que
seunomepossa seraprovadopela
maioria dos' próximos
legisladores.
Um dos pontos de principal
sustentação de sua candidatura é '

a longa experiência que poss
como vereador. Luiz Zonta f
reeleito, em 3 de outubro p
cumprir seu terceiromandato n
Legislativo jaraguaense.

Filiado ao- PDS, partido q
compôs aAliançaparaumaNo
Jaraguá (coligação vencedora
pleito majoritário e que 'tein
maioria na Câmara), Luiz Zón
tem o apoio de.-no minanoi-s
vereadores que deverão votar
favor de sua indicação.

Guaramirim aprovaprojetos
Guaramirim - Os vereadores

reunidos na última sessão ordinária
do legislativo guarantirense, neste
ano, aprovaram, em primeira
votação, vários projetos do executivo,
os quais terão vigência no exercício
de 93. Entre eles está o orçamento do

município que é de Cr$ 70 bilhões e

do reajuste do IPTU (hnposto Predial
e Territorial Urbano) domunicípio
na ordem de 1000%.Estes projetos
ainda deverão ser votados mais uma
vez em sessão extraordinária que

,
será convocada pelo prefeito.

Outros dois projetos importantes

também foram votados durante a

sessão. Um que autoriza o executiv
a abrir crédito suplementar de Cr$
74,S milhões, para manutenção do
fundo municipal de saúde,
respeitando-se a seguinte divisão:
Cr$ 43 milhões para despesas com
pessoal; Cr$ 20 milhões para
despesas com material de consumo;
Cr$ 11,S milhões para pagamento d
serviços de terceiros e outros
encargos. O outro autoriza o prefeito
a conceder auxílio financeiro ao

Hospital Municipal Santo Antônio;
no valor de Cr$ S9 milhões de
cruzeiros.

,-

A novaIoja que o MUSIC CENTER LOSS· está
inaugurando tem todo o seumobiliário produzido I
pela CAD MOVEIS· E· ESQUADRIAS. Um belo
projeto, fabrlcado com a técnica, a qualidade e o

cuidadoquenós colocamos em tudoque fazemos.
R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1499
Fones (0415) 71-3281 e 72-3659 - r.l1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TlP - Um buraco negro
,

Antes mesmo de assumirem os

,Inovosprefeitosjä estãoerfréntandoa

"�rimeira
batalha contra o relógio:

� aprovarna câmara umprojetode lei� quedetermineacobrançadeumpreço
� regulamentarpara cobrir os gastos
. ,coma iluminaçãapâblica. Seessa leil
[nUo for aprovada até o dia 31 de

.[�dtzembro" O{J p�feitos,já podem
. I corneçarafazerfilanaportadopaládo
, do governador buscando conseguir

!� �
dinheiro para pagar a conta de

II
. lmanutenção do sistema. O grande

II I�roblema é que todas as soluções

! 'libuscadas até agora esbarraram na

1'1' i< tlegalidade.fatopeloqualumgrupode� advogados. atravésdeumaAssociação
( ICatarillensedeDefesadoConsumidor,
I'.�elltraram na justiça com uma ação
'; coletiva no Estado, pedindo que em

Ilitodas as prefeituras o dinheiro seja
'1 devolvido. Tudo isso por causa da

II �;//dl'(/ constituição, poi�foi aí que a
, It »rançada TIP tomou-se ilegal.Não

i�' ccisa cobrar muito, entretanto, é

Ilj'
, ""'" o consumidorpagardo que

, I ..ü/rl/Oescuro.
, PFL e os números
" Fazendo as contas do PFL nesta

i 'eleiçõoosaldoficou oseguinte: das 45 ,

prefeiturasqueconquistouem 1988o

-partidomanteve 18 eperdeu 27, mas
conquistoumais43. Das27prefeituras
que perdeu nesta eleição. 14 foram

,'!pura as mãos do PMDB e 9 para o

tlPDS . fá as 43 que conquistou, J9

i" , ram do prefeitos do PDS e 12 do

t .: :!Jß (asdemals queganhou eperdeu
I{oram divididas entre partidos
menores), Um detalhe: o partido do.

(trOi crnadorvenceu as,eleiçõres em 8

-unicipios recém-criados.Naregião
", 1 'Fl.ganhouSchroeder, masperdeu
f.iMassaranduba e Corupâ.

PMDB96
i Em Guaramirim, segundo alguns
: militantespeemedebistas,jáse iniciou
umamobilização, pelomenos a boca

�equena,para
articulare lançarcorno

"

andid,atos majoritários em 96 dois
ornesdopartido.Dizem asfontesque

lOS melhores nomes do partido são:

I �ntonioCarlosZimmermann e Fran
'i l�sCO Luiz de Souza (Chiquinho do

ii�Coração). OPMDB sai nafrente.
I' Alnvali
n I Com a ascenssão dos novos

',prefeitosjá se começam a sefazeras
, [conjecturassobreoquevaiacontecer'

.

InaAmvali (AssociaçãodosMunicípios
Ido Valedo Itapocu). Liquidoecerto é

I[que
o trabalho vai continuar; mas é

',possivel que se troque o secretário,

Il/POiS osprefeitospodemfazer isso nolmomento em que acharem melhor.
.

ICorre emmeio àsmilitâncias que um.

j,lnome cotado é .do-atual prefeito de

'Guaramírim, Antonio aarlos

III Zimmermann, que tem sededicado em

tempo integral à questão da TlP. Ele

conta com um laço deamizademuito
orte com oprefeito eleitodeJaraguá
do Sul, Durval Vasel. Pode ser o seu

ssaporte de entrada. Será???
�-�. ,- .

,

I

I'

Daesq. à dir.: Mário José Freíberger,Thiago da Luz Filho,Luiz CarlosPeters e Ivo PetrasKonell, quando
aguardavamparadepor

Continua inquérito do roubo aojornal
Assaltantes do CORREIO

prestam depoimento ao juiz
Guaramirim - Os ClOCO

acusados do roubo do jornal
CORREIO DO POVO -edição do
dia 03 de outubro' passado -

prestaram depoimento ao juiz de
direito da Comarca de Guaramirim,
Arthur JenichenFilho, no último dia
10.

O assalto aoonteceu na noite de
02 de outubro por volta das 21:30

horas, em frente ao ginásio de

esportes Rodolfo Jahn de
Guaramirim.

Ito Konell, Ivo Petras Konell,
Mário José Freiberger, Luiz Carlos
Peters e Thiago de Almeida Luz

Filho, admitiram a autoria do crime,
entretanto afirmamqueroubaramde
dentro do veículo do jornal apenas
cesta básicas e não os exemplares
daquela edição.

Eles confirmaram também a

perseguição do, carro até a

abordagem rias proximidades do

ginásio de esportes.
Na seqüência dos depoimentos

os acusados caíram emeontradiçãc
,

em vários aspectos, tornando
evidente que as declaracões eram

falsas. Uma dessas contradições diz
. respeito ao conteúdo das caixas
retiradas do carro. HoKónell afirmou

que havia alimentos nas caixas

(salientando ser arroz, feijão ('

azeite). Já Luiz Carlos Peters disse
que desconhecia o conteúdo das
caixas.

Outros dois aspectos
contraditórios se referem ao local
onde iniciou a perseguição e para .

onde foram levadas as cestas -

objetos que todos afirmaram ter'

retirado de dentro do carro do
CORREIO DO POVO -.Ito KoneH
afirmouqueascaixas foramdeixadas
no pátio da prefeitura, Mário José

Freiberget declarou que foi deixado
comoguardanaprefeitura de Jaraguá
do Sul eLuizCarlosPetersnãosoube
dizer quem ficou com as caixas na

prefeitura.
Com relação ao local onde iniciou

a pc;:rsfguição apenas Hoc Konell
afirmou que tudo começou' na BR

280, os demais disseram que
começaram a perseguir o carro, nas
proximidadesda fábricadasCozinhas
Berlim.

Mas o instante de maior tensão
foi no depoimento de Luiz Carlos

Peters, que teve seu raciocício traído
,
em uma das perguntas do juiz edisse
claramente: "seeu soubesse quehavia
jornais eu nem teria ido".

O. juíz Arthur Jenichen Filho,
marcou para o dia 16 de março do

próximo ano, a audiência para a

inquiriçãodas testemunhas arroladas
no processo ..

crime. Serão ouvidos, ,

entre outros os dois ocupantes do
veículo que transportava a edição do
forna!..- juntamente com o diretor
administrativo do CORREIO DO

POVO. Francisco Alves.
Os àc=Us"ados estão respondendo

por 'roubo, conforme prescreve o
Massaranduba-OPDT(partido

artigo 157, parágrafo 20 .incísos I e DemocráticoTrabalhista)elegeunas

II, do Código Penal Brasileiro. eleições deste ano o primeiro
Para o diretor do jornal

vereador no Vale do [tapocu. Com

CORREIO DO POVO, Francisco
285 votos, o dentista Giovani Sidnei

Alves, as contradições nos
Tonet, 29 anos, de Massaranduba,

depoimentostêmumarezãodeser.vß conquistou uma vaga no legislativo
evidente que os depoimentos não massarandubense, sendo o único

vão fechar nunca, simplesmente
candidato do partido à vereança.

porque nada disso é verdade. Nós Criado neste ano, oPDTintegrou a

. estavamos retornando de coligação "Massaranduba - Mudar

Florianópolisnaquelanoite,trazendo para Desenvolver", composta ainda

todosos lOmil exemplares dojornal pelospartidosPDS, PMDBePSDB.

CORRElO DO POVO que
Giovani diz'que sua eleição foi o

circulariam no dia seguinte, quando resultado de tun trabalho integrado
fomos surpreendidos por dois carros dentro do partido aliando juventude
quenosperseguiramdesdeaBR280, e experiência. "Unimos jovens do

. próximo da Weg QUímica; em município com pessoas 'mais

Guaramirim, até sermos por eles experientes, para atingir nossos

abordados e atacados em frente ao objetivospara estaeleição, 'queeram
ginásio de esportes. Os exemplares levar Odenir Deretti à "prefeitura e

do jornal são embalados em fardos e - .eleger o vereador do partido",
não emcaixasdepapelão.A alegação observou.

dos assaltantes de terem retirado O trabalho a partir de agora,
cestäsbásicasderneucarro,visaúnica segundo Tonet, "é apoiar .as

eexclusivamenteconfundiraopinião iniciativas que venham ao encontro

pública (fazendo alusão às cestas dos anseios dos munícipes e

básicas apreendidaa em dias colaborar para que Deretti faça uma :

anteriores)": grande administração". ':'\t'_

alltiJll

PDT faz o 1°

CONSÓRCIO UNlftO
UM BOM NEGÓCIO PARA TODASAs MARCAS

(I)

Wágnérviàjá 1':\
comKleinübing
aWashington

JaraguádoSul-OçleputadoUdo
Wagner (PDS) viajou na última, dia
15, para os Estados Unidos,
acompanhando o governador Vilson
Kleinübingna assinatura de diversos
convênios com oBIO e oBIRD para
viabilizaravindade recursos a serem
utilizados em obras demelhorias das
rodovias catarinenses.

Outro objetivo da viagem é

trabalhar na possibilidade de que as

indústrias americanas do setor de
informática venham se instalar no
Estado. O deputado pedessista foi
sorteado junto com o parlamentar
oposicionista Miguel Ximenes
(PMDB) para que sirvam de

testemunhas na assinatura dos
convênios.
'- Parte dos recursos conquistados
nos Estados Unidos deverá ser

destinado para o recapeamento da
rovoviaGuaramirimlMassarandubai
Blumenau e a SC-474, que liga os

.

municípios de Massaranduba/São
João do Itaperiú/Barra Velha. Os
recursostötalizamUS$ 170milhões.

O retorno dos Estados Unidos
está previsto para o próximo dia 2�.

vereadorem

Massaranduba

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Dreams
Umapesquisa recente - Listening Post - feita nasprincipais

capitais dá a exata dimensão da importâncta que os brasileiros
atribuem aos shopping centers.

O brasileiro 'Vai ao shopping entre outras razões,porque lhe
transmite uma "sensação de Primeiro Mundo", colocando-o
num "ambiente de sonho".

Pergunta - Voc�s não acham que Jaraguá do Sul tein
estrutura epúblicoparapossuir seu shopping center?

A melhor alternativa
O Relator do acordo da divida externa brasileira, com os

bancos comerciais, senadorJosé Fogaça,festejou a aprovação
deseuparecernaComissãodeEconomiadoSenado. Elegarante
que, com isso o Brasil terá uma vantagem importante, pois em
1993 vence oprazo depagamento do empréstimo de 4bilhões de
dólares, tomado na gestão de Mailson da Nóbrega. Com o

acordo, esse dinheiro, que deveria ser desembolsado pelo
Tesouro, agora será rolado com omontante geral da divida, de
44 bilhõesde dôlares.A soma totaldodébito é de US$56bilhões.
Umaparte, inclusive, com o Banco do Brasil no exterior.

Esperamos que toda essa enorme quantiaseja bem aplicada
e administrada.

Trânsito livre naEuropa
Umaconhecidapiadaeuropéia define oparaiso como sendo

o lugar em que o, cozinheiro é francês, o policial é inglês, o
mecânico é alemão e aamante é italiana. O infernoseriao lugar

- em que o cozinheiro é inglês. opolicial é italiano, o mecânico é

francês e 'a amante é alemã. Dentro de praticamente uma

semana, aliuropaestarádandoumpassodecisivo emdireçãoao
que seriaeste inferno, sob apromessa de realizaruma utopiade
40anos: umparaisonoqualconviverão 12paisesenove línguas
diferentes e que, antes do ano 2000, se transformará no grande
Estado Europeu.

A partir de 1993, mercadorias e serviços europeuspoderão
transitar livremente depaisparaoutro. A Europaunificada terá
360milhões de consumidores numa área equivalente a 30% do
Brasil. O trem da untficação estáprestes apartir, mesmo sem

saber o que existe na saída do Eurotúnel...

o Termômetro daDor
, ÉllPssivelmedir a dorê- ,

" ,

Os especialistas afirmam que sim. OspesquisadoresScott e,

Huskinsson, daUniversidade deNova forque (EUA), inventaram
hÓalguns anos, o "termômetro do sofrimento". Trata-se de uma
vareta de 10 centimetros, sobre aqual opaciente "postciona" a
dor, o quepermite identificar ograu de sofrimento, classificado
como leve, moderado, forte.fortissimo e mortal.

'

O "análogo visual" de Scott. e Huskinsson encontram

aplicações e confirmaçõesem centenasdepesquisas, levando-os
aformular umagraduação da dor. Emprimeiro lugarestá ador

. do parto,' seguida pela dor de dente, a dor de cabeça, a

provocadapelo enfarto, pelas cólicas e pelas fraturas ósseas,
alémdasdorespós-operatórias, reumáticase artrittcas.Mas, em
todos os casos, é preciso considerar o fator individual e
psicológico e a resistência àdor, que varia de pessoa para
pessoa.

::I�:� >·,:·,pe:['.od'o:,pó)s�N:atal d'e�ie>n'a:râr'á.cldade
,�� "'" ".. ,.�I ,.'t., .\ �I' i I

Veja os horários de
bancos e comércios
JaraguádoSul-Enquanto lojas,

supermercados e mercearias

prorrogam seus expedientes para
atenderem os consumidores de Na

tal, muitas empresas paralisam suas

atividades em férias coletivas que,
de modo geral, iniciaram ontem nos

ramos têxtil e metalúrgico e se

estendem até ,0 final da primeira
quinzena de janeiro. Como nos anos
anteriores, após o Natal a cidade
deve apresentar intensa calmaria,
pois grande parte dos jaraguaenses
deve se deslocar para as praias da

região.
Já os bancos devem trabalhar no

próximo dia 24 em horário especial
das 9 às 11 horas, como em vezes

anteriores. Apesar de até a' quarta
feira desta semana (16) não existir

ainda determinação oficial neste
sentido. As agências abrem suas

portas no dia 28 de dezembro para
fecharem novamente no dia 31,
retomando no dia 4 de janeiro.

Comércio
Os estabelecimentos comerciais

de
.

Jaraguá do Sul, disputam
acirradamente os consumidores
oferecendo horários especiais com

o objetivo de aumentarem as vendas

para o Natal. Conforme já noticiado·
os horários de abertura das lojas e

mercearias para este final de ano é o

seguinte:
Dia 19/12, das 8 às 17 horas.
De 21 a 23/12, das 8 às 21 horas.
Dia 24/12, das 8 às 12 horas.
Dia 31/12, das 8 às 12 horas.

Dia 2 de janeiro, o comércio ab
.

facultativamente em horário e

cial a ser' determinado por cad

empresa.

Supermercados emerceari
Nos dias 19,21, 22 e 23 o

supermercados e as mercearia

poderão iniciar .seu expediente
'

7h30mii1.
Dia24/i 2,horáriodas7hàs 14hor
Dia 2 de janeiro de 93, das 8 às 1
horas.

As empresas que optarem pel
não prorrogação do horário poderã
manter seu expediente normal d
fechamento determinado para o

dias 24 à tarde, nos dias 25, 26 e 27
dia inteiro e em 31/12, na parte d
tarde.

Foto Loss está de casa nova
Umamagníficalojade350m2,com

moderna decoração e um

completíssimo estoque, foi aberta à
'

populaçãode Jaraguádo Sule região
na última quinta-feira, 17 de
dezembro. É o Music Center Loss,
um conceito atual e dinâmico de loja
de aparelhos de som e video,
instrumentos musicais, máquinas
fotográficas, fotoacabamento e

todos os complementos:

Localizado na esquina da avo

Marechal Dedoro com a rua

Expedicionário Antonio Carlos
Ferreira (antigo Besc), o novo Mu
sie CenterLoss continuaoferecendo
seus tradicionais serviços de

fotocópias, agora com instalações
mais confortáveis e ainda melhores
condições de atendimento.

No local onde estava instalado

tradicionalmente, o Foto Loss,

continuará o atendimento ao

fotógrafos profissionais.
Uma preocupação constante n

formulação do projeto do nov

Music Center Loss foi o d
racionalizaro atendimentoepermi :
a oferta de um completo leque d

produtos. Assim, a loja, fo
cuidadosamente estudada -para um
divisão de áreas que comtempl
todos os segmentos da loja. ,

Desafios dos novosgovernos
Todos nós reclamamos dos

governos federal, estadual emunici
pal por gastarem mais do que
arrecadam, porfazerem dívidas, não
as pagarem e gerarem inflação. Ora,
por quê o governo gasta?A resposta
é simples: porque todos querem que
o governo gaste. Não,estamos
educados para a i carestia, para' a
economia, para gastarmos menos

do que ganhamos. Isso se reflete na
vida particular, regra geral, de cada
umdenós.

Todos querem obras e serviços.
O governo que não faz obras não é
visto como'Dom govemö, Todos
vão àBrasíliaparapedir liberaçãode
verbas para obras, e não para pedir
economia.

Bastahavermudançade governo,
em qualquer nível , quer federal,
estadual ou municipal para que os

pedidos de empregos e cargos

comecem a se tomar realidade. O

governo que está terminando o'

mandato, regra geral, dá empregos
pära todos os apadrinhadas políticos
e o que está assumindo sente-se

coagido por-pedidos de empregos e

loteando de cargos,
- Oadmínistradorpúblico de�eagir
com cautela, bom senso, equilíbrio
dentro deprincipios administrativos
e éticos que evitem atender todos os

pedidos e aomesmo tempo proteger
todos os apadrinhados que muitas
vezes ilegalmente adentraram no

serviço público. .. ')J

O administrador deve agir dentro
dos princípios da legalidade (agir
sempre amparado por lei), da
publicidade (divulgar todos os seus

atos), damoralidade (dar o exemplo
de retidão em seus atos públicos) e
de impessoalidade (decidir

Av. Marechal Deodoro, 286

conforme,' a vontade da lei e d

povo e não de acordo com a SUe

vontade).
O administrador público dev

administrar interesses públicos
não interesses particulares
eleitoreiros, Deve zelar pelo be

público 'Como se fosse de todos..
administrador público não é don
da verdade, emuitomenos deve a

.

como se fosse dono de consciência
e pessoas. Ele está a serviço
comunidade, e a ela deve pres
contas de seus 'atos, pois por el
será julgado. Acreditamos que
possível se mudara forma conrqu
os administradores públicos age
rieste país: que cada cidadão seja o

fiscal da coisa pública e cobre do
administrador atos e realizações que
beneficiem a comunidade' e não

interesses particulares.
José Benedito de Campos

VE.JA BEM: INSTRUMENTOS MUSICAIS, APARELHOS DE SOM, SOM PARA CARROS,
OUÇA BEM: TVS E víDEO, VIDEO GAMES, MICROONDAS, FOTOCÓPIAS.' ,

'"--_......GRAVE BEM: MÁaulNAS FOTOGRÁFICAS, RÁDIO RELÓGIOS, TUDO EM FOTOACABAMENTO.

SEU ENCONTRO MARCADO COMAMODERNA TECNOLOGIA E O TRADIcIONALÄTENDINIENTO.

MUSIC CENTER LOSS
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Segurança no verão

I JaraguádoSul-APolíciaMilit�

� rJaraguádoSul começounaúltima

'Ea�feiraa
"Operação Veraneio",

ql e visa dar maiortranq�lidade às

���:�:��a;u�ºsv:;x�:;rm:::s� _

i, cocarrosdêverãôfazer a patrulha'

LI' horas por dia, passando
i, j',broxiiiladamente 3 vezes por cada

I �irro, onde houver solicita�ã? Os

: fraguaenses que vão VIajar e

,erem que' haja uni
�I atrulhamento" em frente a sua
� sidência devem procurar a 3a

,

� ,ompanhia da Polícia Militar para
�eencherem uma ficha, dando

[ormações do período de ausência
6 destino da viagem, para que haja
ssibilidade de contato no caso de

gum acontecimento.
O comandante da PM de Jaraguá
Sul; capitão "Sérgio Luiz de

io Molha terá
111 sub-quartel
osbombeiros
Jaraguá do Sul- A construção
um sub-quartel do Corpo de

ombeirosVoluntáriosnobairroRio
olha está praticamente
'segúrada. Segundo o presidente
Associação Comercial e Indus-

'. f

ial de Jaraguá do Sul, Vicente

onini, O projeto para á edificação
obra foi realizado gratuitamente

-loengenheiro Otavianol-amplona.
om a doação do terreno efetuada
lo empresário Wander Weege, o
ício da construção é uma questão

I tempo.
I
Vicente Donini, sRlicitoujunto

, governadordo E�taõ? a liberação,
recursos, esperando contar

"bém-CQm a municipalidade, e a
,

laboração dos empresários
aguaenses. O presidente da Acijs
tende iniciar imediatamente uma
mpanha junto a comunidade,
presarial a fim de conseguir os
ursos suficientes para o início da
ra se dar já no mês de janeiro.
Comentando sobre a importância
empreendimento,Donini afirmou,
,e "a distância entre o ,quag:el do
0'1'0 de Bombeiros e o bairr�
ificulta a prestação do SOCOITO em

aso de incêndio." "Para que haja a

, icácia no combate ao. logo, os

aminhões pipa tem que estar í10

âl do sinistro num tempomáximo
e cinco minutos", completou o

residente da .Acijs, Um outro

ativo que eontribui para. a

ecessidade da obra é o fato do
, aírroRioMolhaestarem crescente

esenvolvimento.

Oliveira, afirmou que "todas as
�

informações contidas nessa fichas
são confidenciadas e algum tempo
depois serão queimadas para evitar
qualquer problema". Informou
também que, atendendo solicitação'
dã1!\>Associação Comercial e-índus
trial de Jaraguá do Sul e tendo em

vista que a maioria das empresas
concedem férias coletivas nesse

período diversas batidas deverão
acontecernos bares, principalmente
da periferia, para coibir o uso de
arnias eevitarcrimes,motivadospor
brigas e pelo excesso no consumo
de bebídas alcóolicas.

APolíciaMilitartambémfomeceu
onúmero de ocorrências registradas
no transcorer deste,ano, até o. mês
de novembro. Foram' 2878

• � 1·-:\ . ,

SérgioLuiz de Oliveira informou
ainda que com a realização de
diversas blitz pela cidade, o número
de veículos furtados diminui
consideravelmente. Desde o dia 16
denovembro, quandohouveo início

,

dasblitz,apenasdois veículosforam
roubados. Durante todo o ano foram

registrados 12 furtos de automóveis,
dos quais 9 foram recuperados.
A Policia também encontrou 27

ocorrências registradas, não' veículos abandonados.

volta às aulas
Jaraguá do SullFlorlanÓpolis -

A campanha de matrículas nas

escolas da rede estadual deverá ser

reaberta pouco antes do próximo
ano letivo. A .informação é da
Secretaria de Educação, que assim

trenquilízaospaísqueporignorâncía
ou falb! de tempo não efetuaram as

matrículas de seus filhos no período
-de 14 a 18 deste mês, prazo da,

campanha.
OsecretárioPauloBauer informa

que vão haver critérios para o

recebimento de novas matrículas,
mas que ao mesmo tempo garante

.

que serão esgotadas todas as

possibilidades de ocupação de

espaço tisico Ocioso existente, na

comunidade" se necessário através
de carência, locação, ampliação ou
outra alternativa "para que todas as

crianças em idade escolar tenham o

atendimento justo, digno emerecido
na escola pública da rede estãdual

, de ensino".
Geralmente as vagas existentes

são nas primeiras séries do 10 e 20

graus. Em 'escolas que têm o pré
escolar, elas são preenchidas
automaticamente. Para aqueles que
já sãó alunes da rede publica as

vagas estão garantidas, ná unidade
de ensino que freqüentam
dispensando inclusive a presença
do pai ou responsável. Novas vagas
vão depender também das evasões

e repetências. O aumento previsto
no número de matrículas no Estado
é de cinco por cento.

Critérios
Terão prioridade namatrículado

pré-escolarem 1993 ascriançascom
até seis anos de idade completos até
o dia �l' de julho rl9 próximo ano.

Casoademendanêosupeteonúmero
de vagas existentes, poderão ser'

Bauer: Estadodevematricular
5% amais doqueem 92

matriculadas crianças de até cinco
anos. A preferência por vagas
quando as crianças tiverem amesma

idade obedecerá a seguinte situação:
criança, oriunda de família
economicamente carente, filho de
mãe que trabalha fora; criança quejá
tem irmão na unidade.escolar; e

criança que possuimaior número de
irmãos de zerö a seis anos.

Noensino fundamental (da I a a 8a
série do 1,0 grau) terão preferência as

crianças, ria faixa etária de sete anos,

completos ou a 'completar até o dia .)
31 de julho do ano do ingresso.
Deverãoaindaseratendidascrianças
evadidas de qualquer série, de

qualquer escola, crianças com

deficiência tisica, auditiva, visual e
mental ou alunos transferidos de
outros estabelecimento. �.

Já no ensino médÍo", terão
prioridade os alunos egressos do
Ensino Fundamental, transferidos
que tenham interrompido Seus
estudos ou concluentes do ensino

médioqaedesejeramaíríeulaemnovo
curso, caso

remanescentes.

existam vagas

"."i;'.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca. rf' 1.309

Fax-F.one: (0473) 72-2200
"

..;. laraguá do Sul

Oportunidade
, .

Unica
Para uma devassa geral e

punição exemplar

'FUBOSSANTA
;�Jr HELENÁ�L�DA�'�"

Divisão de concreto '

(tubos e artefatos de concreto).
Rua Joinville; 1016 - Fone 72-1101

.

Divisão de Plásticos (t,!-bos de PVC - eletrodutosâinha

esgoto - tubos depolietilenolmángueira.preta).
, 'Rua Bernardo Dornbusch, '858 - Fone 12-3025

Escritório Geral
.

Rua Cei. Procópio Gomes, 89 - Fone 72-0066

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

Posto Autorizado
Arno, Waliía, Britânia, Eletrolux, Suggar, Fischer, Layer,
Nardeli, Lorenzetti, Faet, Maleita, Farne e. Black Decker,
Compra �venda de máquinas de costura, peças, aparelhos,
agulhas e assistência em geral. Peças e acessórios para

. todos elet-rodomésticos.

tais "colarinhosbrancos", éhábito
minimizarem o tamanho do crime,
tanto assim é que já é comum

afirmar-se que neste País só os

pobres é que vão presos.

Uma devassa total e punição
rigoroso aos ãesmandos

A crise politica e institucional; governamentaisquehávâriosanos

que deu origemãformaçãoda CPf vem impedindo o desenvolvimento
do Congresso e desaguou no im-: do Brasil e com isso mantendo-se

peaçbment (afastamento) do· na condição incômoda de País de

presidenteFernando Col/pr, n,!s Terçf!ir,oMl4ndo,�onvilÍdolembrar
propiciou oportunidade ú"ka que se um camio' dessépo� não

para uma devassa geral epunição for aplicado, a desesperança do

. exemplar aos culpados por esse povo brasileiro poderá chegar
funesto estado tfe coisas. àquelequejá conhecemos (Getúlio

Como efeito, é uma Vargas, 24/08154) e que nem de

oportunidade que âe maneira longe queremos que se repita.'
nenhumadeveserdesperdiçadoou Um basta âefinitivo às

ficarsónopropósitodeaproveitá- maracutaias, ao tráfico de

lamas, ao contrário, dela servir-se influência; às mordomias, aos

aomdximo e ir até a condenação e demagogos, aos ladrões e

prisão penitenciária dos crimü,osos de lesa pátria, pois,
envolvidos,sejamelesqueniforem, afmal, ,;ão são só 0$ crimes que

ocupem os postos que ocuparem. merecem punição rigorosa mas

Empregam.os aqui o tl�mo todos ·.os . atos', delituosos

propósito porque quandf! sê trata devÍdam�nte comprovados.
de punir pessoas importantes, os José Castilho Pinto

,c S"'NTA"'MARTA
CO'NSTRUTORA,INCORPORADOR,A E IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECOR,AÇÃO,VENOAS' OE> TERRENOS, CASAS E APA'RTAte'ENTOS rua Rein.oldo Rau, 541 - Fone: 72 32 82
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. dorm., �� demais deps,
Apartamento - emNereuRamos, e/3 dorm., "

e demais deps. , .

Casadealvenaria - RuaAtfredoFunke, 76, c/
02 dorm., e demais deps.
Casa demadeira - Loteamento Verbinen, c/
03 dorm. e demais deps.

\ ..

02 Telefones (residencial e comercial)
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CP Classificados

VENDAS

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 141 '

LOCAÇÕES

,LOCAÇÃO'
Sala Comercial - Rua Roberto Seidel, em
Corupá
Sala Comercial ..RuaBernardoDornbusch,
1172, c/80m2
Apartamento - Ed. Joana,dportãoeletrônico, ,

garagem, 2 dorm. + dep. de empregada e

demaisdeps.
Apartamento - Sobre o Unibanco, c/ 3

LOTEAMENTOS

VENDAS

Casa - Terreno - Rua da Faculdade
.

I

Casa - Rua 25 de Julho - VilaNova
Terreno - c/700m2, próx. a.Faculdade '

Apartamento - Ed, Jaraguá, cl3 dom. edemais deps.
Casa de alvenaria- Rua Arduino Pradi, c/
126m2, terreno 12x32
Casademadeira - d 10 lmz, terreno e/14x33
Terreno - c/392m2, no Loteamento Lemke

,
VENDE

CASA ALVENAlUA - cl 260m2, terreno cl
350m2, ruaAntonio TeixeiraJr.
CASA ALVENARIA - cl 100m2, terreno cl'
420m2, ruaAlfredo C. Mayer
Casa demadeira - + 1 sala comercial cl96m2,
sem acabamento na rua João Januário Ayro'iM)
(próx. CerealistaUrbano)
Apartamento- com260m2,noEd. Athenas,cl
,2 garagens
Apartámento -com 194m2, Ed. Carvalho,cl 1
garagem

': Apartamento -com 135Ql2,Ed. Eldorado
.

Apartamento - com 180m2, Ed. Jacó
- Emmendoerfer
Casa Alvenaria - cl 86m2, na Tifa Martins

(Coajas), cl parte financiada )1.
Terreno - cl406m2 (l4x29), na ruaArgentina '

Apartamento - cl 220m2, Ed. Carvalho (2
garagens)
Apartamento -cl260m2,Ed.Maguilu
Apartamento-e/I54m2,noEdMarianaCristina

ALUGA
Kitinet - RuaAlfredo CarlosMayer
CasaAlvenaria - emRioMolha (à 2 km Posto

Mime)
Casa Alvenaria - rua João Franzner (próx.
CerealistaUrbano)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ia 19/12 - Darci de Souza,
adi Garcia, Ângela Amin
elou e l.ucianaRosa.
ia 20/12 - Paulo ,G
offmann, em Vitória (ES);
ndréia Pisetta, em

i assaranduba;LuziaF. Pellis,
oão SilvioZacko eo Senador,
spiridião Amin Helou Filho,
ia 21112 - Noernia E,

onçalves, A' nobert

uediger, Osvaldo i enzr,

lziraWeiss, Sand! í' Tabarelli.
eovani Pedrotti e Sônia
amawski.

ia22/12-'ValdirBruch, Ivo
ePaulo,HeinzGramkow, no
ecife e Hilda Trentini

jD��RPE� A.ERAÇÃO
, Wh DA MAL,HA

"
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Comemoraram Bodas de
Estanho (10 anos), no
último
dia .17, o casal amigo
Edson (Inês Dalmann)
Müller.Elc

, filho de Osni Müller é
Gisela ErschingMüller.

"

Elatilha
de Elia Riegel Dalmann e

Erich Dalmann.
. Ym1tgpam , .__,_�

desta alegria os filhos
Alisson c Henry,
familiares e

amigos. Felicidades ao"

distinto casal.

',.
RESTAURANTE E PETISQUEIRA

�'ZINHO BATISTA'

CALÇADOSPARA
TODA A FAMfLiA

Av. Mal. Deodoro, 183
Fone: 72-35ß5

Av.Mal. Deodoro, '319
<

.Fone: 72-3985

oI CONVERSATION Espeacilizado em frutos do mar.

Aberto diariamente pere almoço e janta.
Quarta e Sexta: SOPA DE PEIXE

Rua mPres. Epitacio Pesso.a, 279, esquina
com a rua Cei. Emílio C. Jordan

Jaraguá do Sul - SC

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALA BEM

Fone': 72�0294

BOJ)AS

. SYCARLOS JUNCKES

HA'Dt .tN JA�GUÁ
NOME: Alair Gilmara Franceuer."
IDADE: J 7 OIWS.

SIGNO: Escorpião.
PROFI.\'SÃO: Secretária.
VIDA; O (lia de hoje deve ser aproveitado ao máximo,
sem se preocupar com o dia
de amanhã, mas guardando as boas recordações 110

passado.
AMOR: O amor é algo muito, sério e que lião devemos

'brincar, para lião machucar -

e nem sair machucado. É gostoso a gellte amar e ser

amado.
SONHO: Realizar-me como modeloprofissional.
LIVRO: Brida (Paulo Coelho).
FILME: A Sétima Profecia.
MEU EGO: SOll uma pessoa agitada e nervosa, como

uma legítima escorpiana.
Agitação, badalação e muita alegria devem sempre me
cercar, pois SOll uma pessoa
alegre e extrovertida. Não gosto de ver ninguém de
astral baixo e lião gostomuito
de lugares calmos, prefiro estar 110 meio de agitação. '

,-.-, ..,".,., ,� ....;.-

Embarcam "ia Varig amanhi(domigo) e passam
o natal em Nova York e o reveIIon em EPCOT

CENTER, em Orlando e Miami, os casais, Sigolf
Schünke e senhora, Márcio Menegotti Schänke

,

. e" fanúUa, .e, Gilmar Menegotn Rocha e Fa�. J,lgJ'ol
VOYAGE!

.

'<,
" "

Dr. Edson CarlosSchutz
;;;,� \ ;-

Vídeo Endoscopia "Digestiva
(Estômago e Intestinos)

U1trassonografia Geral (Ecografia)
Gastroenterológia.

Rua Jorge Czerniewicz, 84 - Fone 72-1109

*Cdnvênio com Unimed -

Banco do Brasil - CEF - IPESC.

I> _

.a'fl 'ttMULHALl 'tt'tt_EMI'IIEENDlMEN'OSLTDA.�-', '

fit)('i)� 1 Av.Marechal Deodoro,601
,

Ii"LI\)��U@J;?!!:S FONÊ 72-2,,89 Jaraguá do ser-se

FONE 72-2689

,Av. Marechal Deodoro,601
Jaraguá do Sul· SC .

A melhor forma depremiar
Bom desempenho, qualidade e produtividade

Dê "Prêmio Plus"

Toda a Linha Arno e Faet

,
Fogões, lavadoras, secadoras, refrigeradores,

freezers emuito mais.
Venham nos fazer umavisita.

Venham conferir

. .

,,,_ 1) t r l.

--" -,: � \

GAROT
EFEKTUS

Afovem morena

Rosângela
Krawulski,
conhecida

por sua alegria A danceteria Efektus

(Botafogo), elegeu no

último

domingo dia 13, Omar,
Forte, como o

primeiro garoto
Efektus.É a be1eia
masculina

conquistando seu

espaço,

constante,
ali/versaria 110

próximo
i/ia 23. Recebendo

de seus amigos
votos de muitas

alegrias e

felicidades.

Histe' letiva. Um verdadeiro sucesso entre as felinas jaraguaenses a apresentação dos
culinos do Clube das Mulheres. Algumas não secontiveram.

NEWLOOK
OF FOTO LOSS

Em amplas e modernas
instalações,
inaugurou nesta semana em

Jaraguá do sul, o novo Foto Loss,
com estrutura de cidade grande.
Na foto, a famíliare�ida:Magnus
Eduardo e -Waldemar Behling,
Rosemeri
Loss Behling, Olga F, Loss e

Cecília J. Behling.
Parabéns,

ARQUITETOS & ENGENHEIROS.
Na última sexta-feira (1 I), aconteceu um concorrido jantar de confraternização
da Associação de Arquitetos de Jaraguá do Sul, na SER Marisol. Na foto uma das
mesas mais animadas. Marcelo, Almir Arruda e Goenor, com as respectivas esposas.
FUllHAPPENING!

'

VENHA SABOREAR O.S DEtICIOSOS· PRATOS QUE
, ,SO ., O KRUGER SABE FAZER. .'.

.

RESERVA� PARA FESTAS PELO FONE: 72.1991

RESTAURANTE GRE'DAL
SOB NOVA DIRECÃO

,

NATAL SO'CIAL, A sua ceia de Natal vai ficar
muito maís gostosa com as

.
deliciosas sobremesas geladas

do
'

Moda Sempre
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55Marechal Deodoro,819

':�ff!ttlLBolsa
eTelefones
MPRA - VENDE - ALUGA

WalterBreitnaupt, 92 (defronte ao
Beira Rio Clube de Campo)
Fone(0473) 72-2598

'

Jaragu440Sul- sc

Façauma
assinatura do
CORREIODO

POVO e receba em
,cada ediçtlO a mais
bonita HISTÓRIA
DEJARAGUÁ e

regUlo.

"Amais nova opção da cidade"
Você está convidado a conhecer as delícias do rodízio

de pizza e lazanha

Atende de quarta à domingo (a noite)
. Rua Mal. Floriano Peixoto, 79 - em frente àMarrakech

Jaraguá do Sul

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72-1599Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROC LAMAS_DE ,CASAMENTO
MARGoT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do

Registro Civil do 1° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram
em càrtório exibindo os documentos exigidos pela Lei, a
fim de se habilitarem para casar, os seguintes:
EDITAL N° 18.600 UE 09-12�92
LAUDlRAcNTONINHOZABOTESÓLANGEGIOMBELLI
Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Ampére, Paraná,
'domiciliado e residente na ruá Francisco Stinghen, 79, nesta

cidade, filho de Albino Zabot e Alzira Delani Zabot
Ela, bra.sileira, solteira, do lar, natural de Realeza, Paraná,
domiciliada e residente em Linha Fonte Bela, em Ampére,
P� filha de PrimoGiombelli eTerezaBruzamarellaGiod)elli
EDITAL N° 18.601 DE 09-12-92

.

ÉLIO TÔVE E ANDREIA BRIESE

EIe. brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Rio Cerro II, nesta cidade, filho de
Efvino Tõve e Imgart Dallmann Töve
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Rio Cerro II, nesta cidade, filha de
Adolar Briese e Ursula Briese

.

EDITAL N" 18.602 DE 09-12-92
MARCIEL HENlUQUE SOUZÁ E IVONETE FERREIRA
ROCHA

,

Ele, brasileiro, I!Olteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul,
domicilioado e residente na rua José Theodoro Ribeiro, 427, em
Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Celio Luiz de Souza e

Iracema AlIa Souza _:
.

Ela, brasileira, soiteira, desenhista, natural de Itacorá - São

MigueJ do Igauçu, Paraná, domiciliada e residente na rua José
Theodoro Ribeiro, 427, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha
de Joio Pereira Rocha e Maria Luiz Rocha
EDITAL N° 18.603 DE 10-12-92
ADOLA KAISERE CAROLINA ELIZABETA KURTZ
Ele, brasileiro,'solteiro, estampador, llàtural de Jaraguá do Sul,
domiciliadö e residente em Garibaldi; nesta cidade, fithQ de Erich
Kaiser e Ottilla Schirlz Kaiser

'

Ela, brasileira, solteira, do 'lar, namral de Chapecé, neste Estado,
domiciliada e residente em Estrada Garibaldi, filha de Lindolfo
José Kurtz c Selma Groller, dos Santos
EDITAL ND 18,60� DV J(I-12-92
AVELINO SCHWARTZ E LUCIMAR DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro. motorista, natural de Matelândia,
Paraná, domioil'»; ' e residente na rua Julio Tissi, 253, em Nereu

Ramos, nesta cidade, filho de Rolf Schwartz e Julita Schwartz

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Corupá, neste Estado,
domiciliada e residente na roa Julio Tissi, 253, em Nereu Ramos,
nesta cidade, filha de Lindolfo da Silva e Lucia da Silva
EDITAL N°18.605 DE 10-12-92

LlMÉRCIO MATHIAS E Sn.VANA LOBO
Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul"
domilciliado e residente em Rio Cerro I, nesta cidade, filho de

.

Lindolfo Mathias e WendorfT Mathias

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Joinville, neste

Estado, domiciliada e residente na rua Alberto Stos Dumont,
.28:3, em Vila Lalau, nesta cidade, filha de Ivo Lobo e Nelci
Ferreira

.

EDITAL N° 18.606 DE 11-12-92
VALTERHOFFMANN EGILMARA TEIKOSKI
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Luís Alves, neste
Estado, domiciliado,e residente n!!. rua Irmão Geraldino, 33, em
Vila Lalau, nesta cidade, filho de Eliseu Hoffinann e Marta
Zimmermann Hoffmann
EI.. brasileira, solteira, auxiliar de escritório, namral de Pouso

. Redondo, neste Estado, domiciliada e residente na rua 674, nO
78, em Ilha da Figueira, nesta. cidade, filha de Nilton Teikoski
e MIete Sardagna Teikoski
EDI'FAL N° 18.607 DE 11-12-92

.

AGUINALDO KRÜGER E NARA RADDATZ
Ele, brasileiro, solteiro, desenhista, natural de laraguá do Sul,
domiciliado e residente em Três Rios do Norte, nesta cidade,
filho de Ademer Krüger e Hildegard Stein Krüger
Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Blumenaui, neste
Estado, domiciliada e residente em Três Rios do Norte, nesta
cidade, fiUul de Gerold Raddatz e Célia Raddatz
EDITAL N° 18.608 DE 14-12-92 •

VALDIRHORNBURGEGIOVÀNALUIZADEOLIVEIRA
Ele, brasileiro, solteiro, comerciente, natural de Járaguá do Sul,
domiciliado e residente na rua.Joinville, 3033, n� cidade, filho
äe Renato Hofnburg e Dorvalina Glatz Homburg '.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Stó Anastácio, São
Paulo, domiciliada e residente em Estrada Floresta, em Sio
Bento do Sul, neste Estado, � de Lazaro Dias de Oliveira e

Irma Luiza de Oliveira

E para que' chegue ao conhecimento de todos .mandei passar o
presente edital, que será publicado pela impreilsa e em Cartó-

rio, onde será afixado durante IS dias, .

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de

Titulos da Comarca de Jaraguá do 'Sul, Estado de Santa

Catarina, na fonna da lei, etc.
Fazsa}?eratodosquantoesteedital viremque seacham •

neste cartório para Protestos os Títulos.centra:

Argus Conf. Ltda - RuaDonaMatilde, 154 - Nesta;
Argus Conf. Ltda - Rua'DonaMatilde, 154 - Nesta;

,

Emidel Ind. dePiasLtda - RuaEstr.AnoBomsin° -Corupá;
Emideilnd. dePiasLtda-RuaEstr. AnoBom s/n°-Cempá;
Llliz Carlos Souza Silva - Rua BR-280 Estplda Nova .

. Nesta··

Pasqual SpineUiFUho - RuaDuquedeCaxias, 19 - Cotupá;
Roland Sch:werdtner - Rua Ano Bom sin° - Corupá;
UnilojasMóveis eElett, -Av.MaLDeodoro, 1067 - Nesta;

"

. Unilój asMóveis eEletr. - Av.Mal. Deodoro,W67 - Nesta.
E, como os ditos devedores não foramencontrados ou sé

recusaramaaceitaradevidaintimação, fazporintenaédiodo
presenteedital,paraque osmesmoscopareçamnestecartório
na ruaArthurMüller, 78, no prazeda lei, a fim de liquidaro
seu débito, ou então dar razão por que não ó faz, sob a pena
de serem os referidos protestados na forma rui Iei, etc.
RMN/JaraguÍí do Sul, 15 de dezembro de 1992. .

ÁUREAMfiLLERGRUBBA-TabeliãeOficiaideProtesto
de Títulos

- _,_

ÁREA 52.000,00 M2
-

Anexo a Faculdade

I
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I

-YEND,E.,SE"terreno de

1.212,31 m2 na Marechal

Deodoro, com 26,00 In de
frente

r

LOTES FINANCIADOS
possuímos diversos Iotes

para sua escolha.

CHÁCARA

Completamente formada
com casa 100m2' de alve-
naria mais casa

chacreiro; .. -Iagoas
concretadas terreno

14.000m2 - Ilha da Figueira
a 5km do Centro

.para
todas -

I
.1
I
I
,I

: .'
L ..,. ... J_.

CONSTRUTO'RA
BEMAPI Ll'DA.

, . Construções industtiais _

- Residências e instalações em geral
Estações de tratamento.de efluentes

Ru'a João 1 Ayroso, 521 - IaraguâEsquerdo
'Fone: (0473) 72-2019 - Jasaguâ do Sul- SCAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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StatL1S ModAs
Venha.conhecer os últimos lançamentos da

moda verão 92/93.
, ,

.A vista 30% de desconto ou em 3X.sem
, .

acrescimo.

Av. Mal Deodoro da Fonseca, 1092 - JaF-aguá do Sul-

,

I

CALÇADOSECONFECÇÕES
Matriz: Av. Mal Deodoro, 429

.

Á·'
Fone (0473) 72-081 O � Jaraguá do Sul

.

__..,-Filial: Rua Dr, João Colin, 259
_ Fon�(0474)�2�1546-Joinv�ller' ,�

'. \1

Roupas e Acessórios
'Neste Natal um·shàwdepreçosbaixos.Conjira..
Camisetaestampada : :· , � Cr$19.999;od
Cuecaadultoê" ; .. , Cr$4.900,OO�-
Biquinimeiataça Cr$96.000,00
-Shorteottonlycra b., :.� ·

...••....... :•........•••.•.•••••�.: Cr$49.500,00
Chinelolêavello; ,

;
, . Cr$29.900,00

Calçasocial Cr$52.900,00
Camisetaviscose : , \ CrSS9:000,OO
FraldaduplaDengopctec/S : , .: Cr$19.900,OO (

JardineiraUrsinho :: � Cr$29.900;00
FitaK-7LeandroeLeonardç _ érS29.900.00
Av. Mal deodoro, 141 - em frente à HM

�

�-- .-:-,.......,..-- :": "f----�"' ........ .....,
.

� �-

Safari 'Caça - Pesca - Náutica
.

Atençllo caçadores e pescadores para as tncrivets ofertas do
NATAL SAFARI: �

.

Piscina (1000 Iitros) :: :crS 550.000,00
Molinete Muiner 571 : "' Ct·$ 550.000,00
Prancha de Bodyboard : , : crS· 620.000,00
Prancha de Surf (PJó-1Iha) ; Cr$ 1.600.000,00

. BARRACA (2 peslOll.) ;;· , , , , crS 800.000,00'
Tabela de b"'quete ; : crS 140.000,00

�:q:: ...��������.�:::::.:..::::::::::::::::::.:..::::::::::::::::::.::::::::::;:::::::.:'.::::::::::::::":::.::::::::::::::::::.::::::::::::::.::C':srSl.���:�::��
CADEIRA DE PRAIA , , ; crS 140.000,00

Av. Mal. DeodOl:o, 583 - Fone 72-1389 - Jaraguá do Sul

I I

"

Mercadão daRoupa ,

,

SuperOfertas:'
I

,

"j'
•

'''_';''''1': .,-,.• -�!... _

. ..,

-

."' .. n�iJ;., .;j-;" "-' , :'1, j", ,U��.i.". " .J. ;

Regataviscose : , Cr$ 32..500,00
Bermudadecotton.. , Cr$ 54.500,00
Miniblusa � Cr$18.500,00
Bermudamasculina Cr$23.500,00

'

.

Calcinhademalha .. Cr$'6.500,00
Soutienl.ycra Cr$15.5oo,00
Biquini , .. : Cr$ 69.500,00
Meia soquetefeminina " Cr$4.500,00
Meiasocial � : Cr$ 6.500,00
Jogo de camacasal : Cr$58.500,00
Ay. Mal Deodoro, 364, sala 2

'Y' '�j

II

• j

LOJÃO .... ,.

l3eee�.
�:

. ,CALCADOS
- � -.J

.

���. ,etS

..��.'-� ��.....- �
Tamanco feminino , : Cr$ 80.000,00 .

Sapatomasculino social Cr$ 199.000,00
ChineloRiderlegítinÍo : CrS59.000,00
S dá1i'··fi ..

.
.

. an a emmma
,

Cr$174,000,00
SapatoAzaléia(diversosmodelos).. : .. :·.. :· ::' :.>.. :Cr$195�O'öO,00
lOJÃO BEBER - A ESQUINA DA ECONOMIA
Av. Mal Deodoro, 319 - Fones 72-3585 -72-3�85 -72-4122 .

Jaraguá do Sul- SC .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.. Super Prom'�çiö:FIM,IÖE>ÄNO do'

'MERCAdÃo ds Calçsdos
CATARiNENSE

Veja as ofertas:
- Chinelo Sabry Cr$ 39.000,00
- Sapatornasculino Cr$ 99.000,00
- Tênisadulto .. : Cr$ 79.000,00
- Chinelodenáilon (color) Cr$ 35.000,00
É BARATO DE VERDADE I!!

Mercadão de Calçados Catarinense -

Av. Mal. Deodoro, 345 - Jaraguá do Sul

RuaWalterMarquardt,623 - Fone72-3197

Qelojoaria Avenida.
Promoção de jóias e relógios

3 pagamentos si entrada
Av. Gétulio Vargas, 09

Centro

Jaraguá do Sul
SC

I Panificadora e Lanchonete .

RuaPe. Pedro.Franken,82 - fone 72-0156 - Ja.:aguá do Sul

ANUNCIENO

CP CLAS'SIFICADOS
Ligue 72-3363 ou venha ao nosso balcão publicitário

Av. Mal. Deodoro, 122, 1° andar

Rua Carlos Blanck,229 .

Jaraguá do Sul - SC.

Rodovia BR·280
Km 54, n?9876 .

Guaramirim - SC.
uma delICIa de roupa.

I I f j »Ó: f . t f' I 't l I

. :, .. : .. ,:.', venlla 'c.Q'n/,ecer de,périOI as delfcias da
tradicional cozinha alemã.

�.e5taurant.e
:J®48ff48Rtf���JX��
De 3a-feira a domingo. Apenas almoço (11 :00

às 15:00)
Rua Prese . Costa e Silva, 708
Pomerode - SC
Fone (0473) 87-1281

Venha conhecer nossospreços defábricapara este Natal. Malhas,
Cotton, Jeans, Tecidos e confecções em geral.

.

Centro COUlereiai
Carlos F. Vasel

Quando o assuntoforPAO, não se
,I arrisque. Fique com a tradição de 37 anos

de bons serviços.

VIERGUTZ

; 't ,f, t
I, •

� I J. I ,

Joalheria e Ótica

PALÁDiO
Jóias, relógios, artigosparapresentes,
óculos solar e degrau, emedalhas.

Av.Mal.Deodoro da Fonseca, 135-Fone(0473)72-2214
Jaraguá doSul- sc.

ETERNO BOM GOSTO.

Estamos ocupando este espaço só para dizer
que o seu espaço ficou melhor, _

melhor para comprar e muito melhor para pagar.
Faça-nos uma visita e-começa amelhor .c :

, proposta do mercado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(0473) 71
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" ,

,

SPEZIA
Comodoro4p - cinza 88

HP
GoiCL 1.6(cons.)-branco 92

.

UnoS-branco 90

ElbaCS 1.5-cinzamet... 87

ChevetteL- branco 86

MonzaSt1E-vermelho � 87. '" oll �
.

" u.

EscortL - dourado 86

MonzaSLIE -preto :
84

Comodoro - vermelho 80

Comodoro- vermelho : .. 76

GoIGL-prata 91

Fusca 1300 L - bege 80

BrasíliaLS - branca 79

PampaGL-cinza 86

EscortGL - preto 84

Corcel IIL - branco 83

BelinaIIL-azul 83

Fiat 147L-branco 83

Motos

CBX-750 - preta 90

UnoCS-branco , .. 85

ChevetteL5m-bege 84
_

MonzaSUE - vermelho 93

Chevette Junior - prata 93

GolCJ.l.6 - verdemet 91

Comodoro 4p 6cc - azulmet... ...90

Uno 1.5Rclar-prata : 89

GólS(refr.água)-branco � 86

Motos

CG-125'-azul, 86

Dr-180-preta····:lf; .. ··········�··88 II "'CB 7' t:/OF azul' '"1" 'A.t.
.

1 I,. . iX- .J '- : :.� �

CG-125 - vermelha 82

SPÉZIA
Automóveis
End.Coml.
Rua Joínvüle, SIN
Fone:0473-72 2699

Dr-180Z OK-branca 89

HP

End.Resid. Automóveis
Rua Guaramirim, SIN Rua Reinoldo Rau, 433
FOI\f:Q6.7.�,�2�,!ft0:}:��;"";?""' r:\,. :g,�ffOn,�·!l�t;q..J�j;''t.fC�·'� "

Bairro Vila Nova Fone:0473-72 13 53

-

Menegotti Veiculos

Menegotti

KombiSTD - branca 88

Kombi pick-up - branca 86

Saveiro - azul. � .. , .. 89
Gol Star- branco 89

GoICL-azuL 88

GoICL-branco 89
GolGL - vermelho 90
GolGL-vermelho 90

VoyageGL-azul. 87
,

SaveiroCL - bege 91
Parati CL - prata.: , .. 90
SantanaCD - preto 86
SantanaCL - prata 89

DelReyOuro-branco 84
Uno S - preto 87
Uno S - cinza 89
ChevetteSL 1.6S 89
Brasilia - branca 77

Fusca 1300 - branco 74

Fusca- branco 85

GoICL-cinZa 88,

PrêmioCS 1.3 -marrom 86
.'

Parati S - verde 85

BelinaIIL-prata 82

EscortL-branco 86

�
... Menegotli \/ereu/os 5 A

Fones:72-0499 -72-0378 -

Caixa Posté!l, 412.
Ay•.Marech�J�edoro, 930-
Jaragu. do Stil - SC.

MORETTI,
JORDAN &
CIA·LTDA.

Escort L - cinzamet. 88

EscortXR3 -vermelho 9l

Verona LX - vermelho 90

Del Rey L - azulmet 88

Del ReyGhia - vermelho 88

VersaillesGhia - marrom .....92

Pampa 1. 8 L - prata 90

GoI CL., branco 90

Tibério
Automóveis

Santana GLS - branco 87

EscortXR3 ;. preto 88 I

EcsortXR3 - branco 85

Chevette - bege ; .86

Chevette SL - prata 86

Opala - prata 81

Brasilia - branca 79

Passat - branco 77

Fiat pick-up - branca 85

Fiat 147 - branco 84

Fiat 147 -vermelho 8l

Motos

DT-I80 - branca 91

.t DT-180 - vermelha 88

RD-135 -preta .: :.89

MZ - vermelha : 85

�ua Bernardo
Dornbusch, SIN
Fone:0473-72 07 59 '

Jaraguá do Sul

ABRA O OLHO! . CARRO USADO E REVISADO SÓ NA MENEGOTTI VEÍCJJLOS.
\ �

Av. Mal. Deodoro, 930 - Fones 72-0499 )""

Av. Mal. Deodoro, 158
Fone: (0473) 71-1777
Jaraguä do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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3363 0363

MIMECAR
Escort GL. dourado - 85: .

.............................Ct$55milhões .

..

Santana.CL 2000 - prata s-

89 .cr$llOmilhões
Santana Quantuin CL - branca -

88 Cr$88milhões
Monza Classic 2.0 - grafite -

88 ,.: Cr$105milhões
Monza SUE - azul -

89 ü$105milhões
Gol GL 1.8 - preto ".
90 : Cr$9OiDilhõe8
Gol BX branco
86 , Cr$40núlhões
Parati S . branca
84 Cr$52milhões
Passat Pointer GTS - 'preto -

87 Cr$70milhões
Passat cinza -

-

81 Cr$25milhões
Chevette

-

-i SL - prata -

86 Cr$45milhões
Corcel II - branco -

79 Cr$30milhões
Brasilia bege
80 Cr$22milhões
Fusca 1300 - branca -

83 Cr$32milhões
Fusca 1300

..

L - verde -

8I Cr$25mil.hõeS
Fusca 1300 - branco -

83 Cr$32milhões
Camionete C-lO - vermelha -

72 Cr$20milhões
Del Rey Ghia comp.- dourado -

87 Cr$70milhões
Escort L 1.6 - dourado -

86 Cr$60milhões
M.B. II I 3 toco carroçaria - branco
75 Cr$ I IOmilhões
M.B. 608 carroçarià - azul -

76 Cr$90milhões
V.W. 790 carroçaria - branco -

87 Cr$I50milhões
M:B. truck/carroçaria - verde .,

79 ..'.Cr$200milhões
Volvo turbo II cabine 280 - branco
89 Cr$ 370milhões

Rod.' BR-lSO - KM 56
Fone(0473) 72-0035

JAVEL
Veículos novos

TempraOuro4p azul

TeinpraOuro4p.. branco

TempraOuro 2� preto
TempraOuro2p vermelho

. TempraPrata2p ,
.. azul

TempraPrata2p ., .. azul
ElbaWee�end2p branco
UnoCSL 1.Q4p cinza

I
Uno 1.6R azul
PrêmioCS 4p branco
Pick-upLX 1.6.: .preta

....

j Pick-up 1.5 branca
JUno S i.e : .. vermelho

PrêmioSi.e , branco '

r
,.:.I

, 9�
Veículos usados',

SantanaCL - azul. 89
Prêmio S - cinza : 90

,
Chevette Junior - prata 92
Uno 1.5R-·cinza 88

f MonzaClassic-azul... 89
""'\

MonzaSL/E - vermelho ...89
...,

� Elba S - cinza 86

Elba S 1.6.;. cinza 90

•
f Belina/ScalaGLX .,.dour 90

�, . Fusca 1.3 L - bege 82

Fusca 1.3 - branco ','76

Fiat 147 - branco 84
Fiorino- branco 88.
SantanaGl.S -cinza 91
QuantumGL2000 - branco 90
Elba S 1.6 - vermelha 91

j Belina Gl.vdourada. 84

I
.

Gol CL - branco 89

., Chevette-branco.: 80

l. Saveiro GL - cinza as

[
f

j

�
,.

Jaraguá Ve{culos, Peças
e Serviços Ltda,
Rua Joio ZapeUa, 214
Fone 72-2111-

,

.� DIVERSOS,

.CHIODINI
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Av. MáI. Deodoro, 1452 - Fone (0473) 72-0172

Apto - I quarto, c/68m2 - Av. Mal. Deodoro
. Apto - triplex c/315m3 - RuaDomingos daNova
(centro)
Apto - 2 quartos, c/ 131 ,50m2 - RuaMal. Deodoro
Apto - 2 quartos; c/ 87m2 - CjtoRes. Amizade
SaiaComercial-c1I23m2-Av:-Mal.Deodor<J- - - ... - ._-

SalaComercial- c/ iO1 ,61m2 - AV.,Mal. Deodoro
CasadeAlvenaria - em construção, c/70m2 - VilaRau
Térreno - c/ 330m2 -Ilha daFigueira _

Casa em Alvenaria - c/ 105,40m2, termo c/ 540m2, Centro
CasadeMadeira+GaJpãoemalvenaria-c/114m2,oa
VilaLalau
Terreno - cl 384m2, no Loteamento Marquardt
(financiado)

.

�

II� T_"_""""""SA
..

.

.

TELESC --"--II .. ; .-,

Ganhadores da Contribuiçlo para
Leonete Bauer
10P$nio-5134- Aldo Romeu PassoId;
2" Prêmio - 3849 - Alcindo MOlIer;
3" Prêmio - 2158 - Artur Santos.

COMUNICADO
- ,

'JARAGUA DO SUL

VENDE.sE

Máquina overlock de 6:500 pontos
com lubriflCaÇáó automática e zig-zag
industrial. Vende-se as duas juntas
por Cr$ 10 milhões. Tratar na rua

Rodolfo Huffenuessler, 317.

APÀRTAMENTO
Vende-se em São Paulo, cl2 quartos,
2 ambientes, cozinha azulejada, play
ground. Apto sensaciçlnal. Valor Cr$
200milhõpes ou troca-se por casáem
Jaraguá. Tratar na rua Conrad Riegel,
76.

Jaraguá do Sul conta, desde ontem, dia 17 de

dezembro, com uma nova central tefônica,'mais ._

. modema e com novos recursos tecnológicos.
A entrada em funcionamento da nova central

telefônica, por motivos técnicos, detenninou a

mudança do prefixo telefônico de 72 para 71, con
forme noticiarno.snestejornal nodia4dedezembro. �

• ""

• •

•.•. .,.. ·,1,

de 1992.

.�

RD-135'·. ),
Vende-se. ano 88, em bom estado.

Preçoacombinar.TratarnaruaMarcélo
I Baibi, 640. 1 ';' I '3r: '. '

FUSCA76
Vende-sä.'cor branco. Tratar fone 72-
3640.

VENDE-SE'
Arame farpado, um rolo dê 250m, telá
para cerca de 50 m., altura 1,5 m,
mourões para cerca de cimento (24
unidades). Tudo porCr$1.500.000,OO.
Tratar na rua Roberto Zietnann, 26 ou

Ferro Velho Marechal Ltda. pelo fone 72�1370.

, V8llDE.sE
Comércio de veícukJs usados epeç� em geral.

-

Overlok, uma máquina decostura reta

C"
, industrial, uma tesoura elétrica, 1

ompramos vefculos acidentados balcão para tal;har, uma máquina de

Rua Conrad Riegel, 162 .. fones: 72�0874 e 72-2369.,} ���u�=��=
Jaraguádo Sul- sc na rua Jorge Lacerda, 130.

Pensou FIAT ligue
9 (0473) 72-2111 JAVEL Rua João ZapeUa, i

214 - Fone 72-2111

Aceitamos cartas de crédito. Melhor preço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina

'

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(0473)

ARCONDICIONADO
Veríde-se, de 30 mil BTU's por Cr$ 7
milhões.. De 21 mil BTU's por Cr$
6.500.000,00.De 18milBTU'sporCr$
6 milhões. Tratar na rua Harry
Buchmann, 60 - lateral da rua Proc.
Gomes'. '

KOMBl85
V�, inteirinha, a toda prova�
Tratar cl Egidio em Guaramirim, fooe
73-0147.

ALUGA-SEAPTO
ApartamentR para,,� mOÇ8$" que
estejam trabãlhandÕ' e que possam
dividir o aluguel, no edificio'Jaraguá.
Tratar no Ed.' Jaraguá, aPto 71, 7"
andar cl Airton.-;-

COMPRA-SE
Cãodobermann. Tratarna borracharia
doCantenor, na rua RobertoZiemann.

VENDE-SE
Terreno na ViláRau, de 400m2, próx.
ao Bar do Tino, fone 7�-3558.

VENDE-SE
Betoneira de 350 litros, e umamáquina
Elgin. Preço bom. Tratar na BR-280, 2"
c;asa �pós o Posto Guàramirim.

COMPRA-SE
Geladeira useda em bom estado. Tratar
fone 72·2380.

COMPRA-SE
Máquina de escrever Olivetti. Tratar
fone 72-1582.

VENDE-SE
Enceradeira Walitta, semi-nova, por
Cr$ 350 mil. Tratar na rua 25de Julho,
940 c/Ivone, na Vila .Nová.

VENDE-sr;:
Barraca grande cl 2 quartos. Preço
Cr$ 1.500.000,00. Compra-se
geladeira usada. Tratarfone.72-0197.
VENDE-SE
2 lanchonetes. Uma na rua Joinville e
a outra próx. ao Beira Rio. Preço Cr$
15 milhões e 30 milhões

(respectivamente). Tratar na rua

Joinvilie ao lado do Posto Becker, na
.

lanchonete K-Delícia.

VENDE-se
Sein! para cortar carne. Tratar pelo
fone' 72�3496.

VENDE-SE
Barraéa para 5 pessoas, em ótimo

estado, por Cr$ 1.300.000,00. Tratar
pelo fone 72-0100 após as 18 horas,
cl Vilceu.

'

FUSCA6,8
Vende-se, emótimo eStado. Preço ci-$
18 milhées. Trratar. fone�73-Q23Q. 'H'

COMPRA.5E
Veículo;'Paga-se até er$ 12 miltWes. '

De prefer�ncia Fiat. Tratar na rua

Leopoldo Janssen, 37.

CORCEL77.
Vende-se, por Cr$ 18 milhões. Vende
se também. uma casa para tirar do

'

local, de 6x8. Preço Cr$ 6 milhões.
Tratar fone 72-2757.

VENDE-se
Bated�ira industrial. PreçoCr$600mil.
Tratar 72-3422 cl Marli.

VIlEOCASSEI'E .

Vende-se marça JVC ..�
novo. PreÇo a�. n.ii(�
72-3672 cl Almir. t'

-..,.
\

'1 VENDE ..""
<". - ,.'

�, =-:., próx. ao BieithaupÚfa rua
�' t , \

Ou troca-se terreno de 13,5 por"27 no; Walter Marquardt, 1�2, terreno de

Loteamento Sto 'AntoniO em, N� P,
15x33. Preço Cr$ 95 mIlhões. Tratar

, ·i'""4_�.�"-:.",,,...��. fone 72.0:r37.
·Ramos.TralarclJoergena:MiiãlúrglCa _�' -'-�--'-

CSM.

72

VENDE-SE
Betoneira de 320 litros, clmotor 2 hp,
c/25metros defio. Tratarna ruaVICtor
Rosenber, 94.

VEME.sE
2motos.UmaCG-125ano84etmaML
ano�modelo87.Tratarpelo fone72-
3002. '

VENDE-SE
Vídeo-game, marça Dactar, por Cr$
300 mil. Tratar fone 72-0977.

COMPRA-sÊ
Bicicleta, Brisa,aro20.TratarnaOficina
de bicicletas Ramiro ná rua Robderto

, Ziémann, 800.

PRECISA.sE
De casa para alugar, cl 3 quartos.
Podeserapartamento. Tratar72-2985'
cl Marili.

VENDE.sE
_

Terreno na praia de ltajuba, porCf$1O
milhões. Tratar fone 72-2409.

COMPRA-SE
,

Cofre acimade 500 Kg. Tratarfone72-
0324.

VENDE.sE
Máquina overlock;marcaPhones, es
pecial cl 4.500 pontos. Preço Cr$
4.800.000,00. Tratar na rua Frederico
Curt Vasel, 364, ao lado da Box Caro
Kombi de frete, cl ponto de trabalho.
Tratar no veíwlo ao lado do Bradesco.,

�M�E I'
.

,� J,l jJ,rn
Titulo do Clube Baependi. Tratar fone
72-152Q.

COMPRA-SE
Moto, ano 83. Paga-se até Cr$ 9
milhões. Tratar no bairro Hawai, ao.
lado da Igreja, casa n° 35.

FUSCA79
Vendes-e, em ótimo estado. Tratar na

ruaFranciscoHruschka,867,emJguá
Esquerdo.

COMPRA-SE
Betoneira. Tratar na rua Ambrósio
Pinter, ()9, lateral da rua Barão do Rio
Bral'lco.

FUSr-A78
yencif- se, em ótimo estado� Tratar na
ruaJoséTheodoroRibeiro,4359, após
o sallo Vitória.

'TROCA,sE
Galopa, serra circular, serra fita e uma

lixadeira de fita, semi novas. Troca-se
por moto. Contatos fone 72-1110 cl

VENDE-SE
.

VENDE-SE Valdir.
----------------------��I

Meia-água de 3x6 para tirar do local. Por motivo de mudança, casa em VENDE-SE
Tratar fone 72-0202. alvenaria, cl3 quartos próx. à,Wf#9I, por 270 telhas francesas novas no valor

OPALA 19 ''.I
Cr$ 7� milMes. Trtarfone 72-0337.' dI! Cr$ 300 mil. Tratar na"rua/Carlos
�-------�------"'---I' Mais, 136, próx. ao Bretzke.

Vende-se, em bom�, por Cr$ 20 COMPRA:SE
milhões. Tratar fone 72-2567. Bicicleta de mulher ou troca-se por uma

de homem. Tratar pelo fone 72- 3672.

Casa em alvenaria de 168m2 e terreno
na Praia Alegre em Penha, por Cr$ 25

Lanchonete�m,pleta�Tr�tar r'ili�.é!.JpAo 'milhões.�Tratar fGA&<12-0107-2.
Planinscheck, 110 prédio do manirmG c/
Aroldo ou Nelson. VENDE-SE

. MinimotoPanther, porCr$3.500.000,00.
FIAT,PlCK-UP TratarnaruaJoséEmmendoerfer,1544.
Vende-se, ano 80, Cor vermelha, porCr$
8.500.000,00. Tratar pelo forlle 72-3612. COMPRA-SE _

Serra tico-tico, marca Famac e mOdelo
: antigo. Tratar fone 72-1�.

,Casa,demadeira para tirar dó local. Tratar
fone 72-1411.

"

VENDE-SE
__- __------_____

.

Casa em alvenaria c/63m2, por Cr$ 80
;, milhões. Tratar clAntonio na d�legacia

ao lado da Delegacia de Polícia.

,

.3363 - 'Fax: 72,
;,

FUSCA
Vende-se; ano72, motor'15OO. PreçoO
14.500.000,00. Tratar na rua Marin
Frutuoso, 873, fone 72-1835.

'VENDE-SE

"
Terrenono,Lot.Garcia, de 15x29, porC
22 milhões. Tratar pelo fone 72-2057,

llvo. ,
_

SOM3EM1

'jlvende-SeapareihOdesom,marca Frahemótimoestado. PreçoCr$1.5OO.ooo,
Tratar na rua B. do Rio Branco, 388..

, ;VENDE-SE
iTV Philips, 20 polegadas, cl controle e
memória, 3 meses de uso. Vende-se
também uma bicicleta ergométrica.
Tratar avo Mal Deodoro, 141, sala 4.

'AGRALESXT
Vende-se moto, ano 85, por Cr$ 10
milhões. Tratar na verdureira Ivete, em
Nereu Ramos.

TROCA-SE
CG-125, ano 90 por um FuSca ou

�hevette de 76 a 79. Tratar na ofICina
Ci, .José Pellense, na Ilha da Figueira.
Compra-se reboque pequeno.

vENDE-SE
Máquina overlock Germania Hansa
Especial. Tratar na rua Frederico Barg,
119.

VENDE-SE

IGeladeira Consul Super Luxo 2801, po
'Cr$ 1.300.000,00. Tratar. na Cohab,
Vila Rau, na rua Castro Alves, 36, c
Carlos. Vend�setambém um Fiat 147,
ano 17, por Cr$10 milhões.

DIVERSOS
COMPRA-SE
Carro de qquer marça e ano. Tratar
fone 72-3672 clAImir.

VENDE-SE
Terreno, no Lot. Francisco Hrushcka,
de 16x36. Preço a combinar. Vende-se
,também terreoo deesquina na rua 331,
de 18x38.Aceita-seveículo no negócio.
Maiores informações pelo fone n,-.
26n·

VENDE-$E
Terreno de 15x28 na Ilha da Figueira,
por Cr$ 17 milhões..Tratar na loja
Dàlcelis, ou fone 72-3166 c/ Aldo.

VENDE-SE

COMPRA-SE Vende-se, modelo Barra-forte, em Geladeira usada. Tratar pelo fone 72-
.corcel II.L, ano 83, a álcOol. PreçoCr$ ótimo eStado, Cr$ 1.500.000,00. Tratar 1'048�·

'

32 milhões. Tratar fone 72-1003. 'pelo fone 72-3583. COMPRA-SE
VENDE-SE Betoneira. Tratar fone 72-0826.

VENDE-SE
Terreno na Ilha dã Figueira, de 15x28,
próx. ao salão Vitória. Preço Cr$ 17
milhões. Tratar fone 72-3166:

VENDE.sE
'

Máquina overtock, de 7 mil póntos.
Tratar fone 72-1039.,

" �.;:.. p' - ... • .... '.�" ,'. �

CORCEL76
Veride-se ou troca-se por Chevette
ano 84 a 84. Tratar fone 72-0590, na
parte � manhA

VENDE-SE
Casa de madeira para tirar do local, de
6x8. PreçoCr$ 2milhões. Tratar na rua
Marina Frutuoso, 900.

VENDE-SE
Conjunto de sofá, por Cr$ 300 mil.
Tratar pelo fone 72-1294.

FUSCA79
Vende-se. Preço a éombinàr. Tratar na
rua Francisco Hruschka, 867.

VENDE-SE
8 ovelhas. Preço a combinar. Tratar

pelo fone 72-1486, após as 18 horas.

RD-135
Vende-se, ano 88, em bom estado ..

Preço a combinar. Vende-se também
um vídeo-gameMasterSistem, por Cr$
1 milhão. Tratar na rua Marcelo Barbi,
6:40.

KOMBl78
Vende-se,'motor 1600, por Cr$ 20
milhões. Tratar no Posto 28, em

Guaramiriin, cl Dionei

VENDE.sE
Terreno cl 600m2, todo murado; com
meia-água de alvenaria, 4, peças,
escritura e registro de imóvel imediato.
Tratarnà ruaHenriqueMarquardt, 525.

VENDE-SE
Órglo eletrônico, marca Yamaha 140,
faz som de 99 instrumentos. Vende-se

. tambémuma bicicletaBrisa, aro28. Tratar
na rua Lourival Zóc::atelli, 220,Vila Lenzi.

CONSÓRCIO

Carros, motos novos e usados.
.
Com prestações a partir de 12, . VENDE-SE

25 ou $6 meses. Máquina de c6rtar grama a gasolina 'em
Melhores informaÇÕ8Sfone(0474) 22- bom estado. Valor Cr$ 2 milhõeS. Tratar
7762.Rua7deSet!Jlmbro,149,sala03 .pelo fone 72-1678.
:�qinville - SC�Com Bettencorth. -----��---�----

VENDE-SE
COMPRA-SE Barraca para cinco pessoas, marca

Moto,paga-SeatéCr$8milhões.Tratãr Yannes, por Cr$ 1.700.000,00. Tratar

pelo fone 72-1110. 72-3571.

KOMBl73 BICICLETA
Vencfe-se, em bom estado. Tratar na Vende-se, c/ 10 marchas, por Cr$ 1
rua CampoAlegre, 504, cl Maria. milhão. Tratar fone 72-1482.

TOR
Vende-se moto, ano 89. Ou troca-se

por mQto de menor valor. Tratar fone
72-17trl. P�Cr$18.500.OOO,OO.

COMPRA-SE
Maquina de fazer tapeie. Tratar fone
72-3800 cl Marilene,. ramal 286.

eOMPRA-SE
VIOlão. Tratar na Rádio Jaraguá, com
Sérgio.

' .

VENDE-SE

CG-125

Vei1de-se, ano 84. Vende-se também
toca-fitas auto reverse e umaX!J(-350,
ano 89. Tratar fone 72-3802 cl João ..

COMPRA-SE ,

Veículo. Paga-se até Cr$ 20 milhões.
.

Tratar fone 72-0393 ê/lidemar.

VENDE-SE

BlCICLEl'A· COMPRA-SE

BlCICI;.ETA
Vende-se, modelo Brisa, por Cr$ 650
mil. Tratar na rua 355, nO 173, próx. à

.

Igreja São Judas.

Terreno próx. a casa de comércio
Waldemar Rau, terreno de 500m2. Valor
Cr$ 35 milhões. Aceita-se veiculo no no

negócio, fone 72-0824.
r:

OBX-150
Vende-se:àno90, valorCr$ 28milhões.
Tratar fone 72-1550 .

VENDE.sE PROCURA-SE CQMPRA.-SE
Móveis usados. Tratar na rua Paulo Casa para alugar. Tratarfone 72-0665 cl Aparelhagem Para massagem. Tratar
Gremer, 143, baiITQ Agua Verde. Al'lQela.

' 72-2335.
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Jaraguá dOI Sul - A equipe
Malwee de.Bicicross encerra o

ano de 92 com balanço bastante
positivo. Formadapor 36pilotos
(8 mulheres e 28 homens), a

. IBMFX de Biciross (Santo
Antônio do SudoesteIPR), Copa
Brasil Caloi Croos (Salto/SP) e

,

3° Campeonato Brasileiro
IBMFX de Bicicross (Sorocaba/
SP)..

'

f·

Jaraguá do Sul - O
jaraguaense Márcio Mielke
obteve seu passaporte para
partrcipar do próximo
campeonato nacional de vôo livre
ao fechar o ano de 92 como o

,P,!!� ;;�7t;�u;���;�:e=::;'MtircioMielke é O 5°

Prefeitura faz contratações
"

.

. nO ranking estadual
rregulares em época pré;

com l'3"6 me'âalhasleitoral. Não tem como pagar o
,

'

,

'

'

o,. U j 'II, ,
'

3° dos funcionários. Tinha"}os,'
iuperávlt em junho e estamosem'

2 '.fi
r

,

{éficit agora. Não é momento da ,�2 '4 tro eus'�âmara dos vereadores atual e a
,

_

.eguinte investigar e nos prestar
satisfações? E o Tribunal de
iontas nãopoderia agilizar essas
nvestigaçõe? Em junho de 1991

f } sr. Ivo Konell afirmava, em

ri alesira 110Projeto.Iaraguá 2010,
1 ue'o setor público é fácil de ser

I dministrado; pois não precisa-
'

I e correr atrás do �i�heiro. D_nde
.

f oi gasto
o superavit de caixar:

l
enhores vereadores,

guar4qmos' respostas, .r
onvincentes.

• 'Sem dúvidas, foi um marco

ara nossa cidade, a ampliação
a área fisiça do -Hospltal
araguá" inaugurado esta .;:, ,

'

emana. Temos condições de ser
A nível nacional 'a Malwee

m centro de excelência na participou de. cinco provas:
edicina em nosso Estado.' 'GrandePrêmioJomalNH(Novo
'odavia não podemos esquecer Hamburgo/Râ), 33,Copa Brasil

i
e canalizar verbas certas e com .,

eriodicidade 'definida, para
anutenção desta estrutura que
e tornou maior. Não podemos

, ontinuar tapando o' sol com a '.

eneira. Volto a enfatizar, aa Jaragúá do Sul- A Liga
ecessidade do aperfeiçoamento ", Jaraguaense de Futebolpromove
o material humano, inserindo , neste. fmal de semana.as partidas
m sistema de cargos e salários, finais' dos jogos do Campeonatç ,

I omo técnico científico. temos
, da Z" 'Dívisâo e Aspirantos. Pelosuecrescercomresponsabilidade titulares disputam o título' de

dignidade humana.
Conseguimos implementar campeão as equipes, da SER,

ara todos os colegas que fazem VitórÍa x Ponte Preta,FC, cujo ,

artedo CPL, no Posto Pérolado- jo�,ácont��� no ��tâdio Eurico!

r
Vale - defronte à Rede Feminina ' .Duwcno Grêmio Cruz deMalta,

..J

teCOll11lbatea09âncer-OCheuqe
Marcelo: omelhor emsaftoem

> às 16']ioras de' domingo.' pelos
ara 15 dias. E uma vantagem "

., A,,'spirantes jogam S,E,,',RVit,ória xI
-

demos i ahura dos J'oguinhos . ".
'ea que nao po emas Ignorar. -

'XV de Novembro EC, tambémA escolha do novo secretário' ",

, unicipal de saúde está dando, .Marcelo Lucht �oEuricQD�we(CruideMaIÚl),
,

pano 'prá manga. Fica difícil às 11 horas damànhãdedomingo.
�scolher um liberal comfiliação '

,

deI pglítica,queencaixenoesquema. e- recor e e,
, �speramos queprevaleça o bom

!t.enso. Que fique afastado :

o ouro e,msaltoI r_epotismo.' As promessas de
, Jâraguá do Sul-Císeoatletas

I,campanha não podem e não O jovem Marcelo Lucht .representando 'Jaraguá do Sul
I devem ser esquecidas, ondeficou esportista jaraguaerise, bateu' o .,'participam neste final de semana
Ipa!ente perante a AMJS, que o

recorde nos Joguinhos Abertos de ' das finais do Campeonato

H
secretário de saúde seria um '"

, Concórdia, na modalidade salto em" 'Estadual de Karatê, que será
médico com trânsito fácil no '

. altura, Ele saltou Im8Scm e }ealizadoemPalhoça,naGninde I'fJr"po. Haja vista amedicina ser

responsávelpor 80 a 85% dQS abocanhou medalha de ouro para a "Florianópolis.Todos eles são

�nvesti"'.entos e� sa�de., Temos
cidade. Marcelo foi o únic<;>,· 'lutadores da Academia dé Artes

_

I que CUidar com mudanças no repres�ntante ,d� Jara-gu� a obter -<MarciaiseCulturaFísicadopro-'
sistema, pois fllCa-se c.om maIS,' medalha.no atletismo, cUjas provas '�

,

I' 'Id d S
" P' t',' , -

'I 'o
'

. lcssor, vanI O e ouza In o,
Idúvidasquecertezas.Játelhosno aconteceramduis 12t;: 4. rapaze ',' " .,

� ,Conselho Municipal de Saúde' um dos 'melhores atletas locais', já que alem de tremador daeqUIpe e

[pessoas que representa� cada demosntrou isso conquistando também árbitro do c�p�onato.

�,Isegm.ent?
da saúde de nosso várias medallms, a nível estadual e Ao todo dev�m partICipar 20

munlCipw.
'

I nacional, e merece ser e;tíl11ulado, ,atletas em média por�categoria.
'.

.

..

, ---�------------------------�----------�-------------------
I't ..

OS&P� .'_,_

I �
II ;) �13 i i r,!\ I J aJ
Você sempre sai ganhando

.�_.� ---+.� _

.....
_

, equipe conquistou o

tetracampeonato catarinense de
Bicicross COQl 4.915 pontos,
fazendo 13 campeões do Estado, '

14 segundos lugares; 71erceiros
,lugares, além de dois', quartos, 4
quinto'e 2 sextos lugares.

'

A equipe competiu ainda em

provas de nível internacional,
como a 'Seletiva pará o

Campeonato Mundial (São José
.dos Campos/SP), .Campeonato
Mundial de Bicicross (Salvador/
BAr

Como resultado de todas as>

quinto colocado no ranking
catarinense neste esporte.

o anúncio saiu esta semana

depois de computados os pontos
de dez etapas do Campeonato
Catarinense em que participou, ,

sendo a última no dia "12 ' de

dez�bro, em Tangará, noMeio
qesfe:., onde Márcio obteve a 38

colocação e ganhou um troféu.

Ele voa com o patrocínio da,
empresa Dalcelis.

'

Jerônimo

competições que participou a

equipe conquistou 224 troféus e .:

136 medalhas.

2aDivisãó

Márciomostra otroféu que
-

conquistou cm Tangará --_./

Kafatê

Classificação
estadual: 1° César

Chagas (Florianópolis), 2°Dálvio
Turbino (Florianópolis), 3° José
MariadeQueiróz (Florianópolis),

do 4° Nilmar Moreira (Joinville ) e
,5° MárcioMielke (Jaraguá).

final

Agora em Jaragu? do Sul, uma empresa
, espectallzada na fabricação de toldos Comerciais e

,

residenciais.

Construções têxteis para lanchonetes e pizzarias, etc.
" -

Solicite seu orçamento sem compromisso.
_
TOLDOSJARAGUÁ

"Qualidade e praticidade"
Rua25 de,Julho, 1480 - Fone72-1498

JaraguádoSul
. \', ..

'

CARTA A8ERTA'AOS EXPOSITORES DA
651 FEIRA DA MALHA
Nós estivemos juntos na 62'Feira,da Malha. contribuindo pcro
consolidar a Imagem de polo Industrjal de contecçees para nossa

Jaraguá do Sul e levando às mais de cento e vinte mil pessoas que
16 estiveram os bons produtos e a satlsfaçOo de um trabalho bem,
feito:

'

Como Você J6 sabe. o Rotary Oub de Jaragoo do Sul promove a
FeIra da Malha para viabilizar o Natal da Criança Carente.
iniciativa que realizamos" h6 39 anos. �. mals ,uma vez. estamos
preparando os pacotes que Ievar90 a 1.456 de crianças carentes
de nossccídooe brinquedos, roupas � ortIgos de higiene pessoal.
Pela sua contribuição, gostaríamos de convldó-lo para. com sua

fdmllla, cOmpartilhar de nosso alegria em.poosr fazer um Natal
para as crianças menos favorecidos de nosso cidade. Venha. no
dia 19 de dezembro próximo. às 14 horas. ao Colégio Divina
Providência. participar deste evento que nos traz tantas alegrias. '

Afinai. nosso convivência na Feira da Malha nos tomou amigos. E
amigos devem compartilhar seus melhores momentos. Veja como
estamos aplicando nossa receita da feira da Malha: em amor ao

próximo.
ROTARY CLUB DE JARÀGUÁ DO SUL

PARA CO'NCORRER Basta você juntar Cr$ 900.000,00 em

tickets e notas fiscais das Lojas e Supermercados Breithaupt e
t_rocar por cupons a partir do dia 23/11/92.

2�SORTEIO
,

1�'12/92
2 CONDICIOIliADORES

DE AR CONSUL
2 FORNOS ELÉTRICOS

FISCHER
2 MESAS COM 6 CADEIRAS

PRADI
2 BALCÕES PARA

BANI:IEIRO CELIMAR
, 2 KITS I.'ARTIGIANO

METAIS

DIA 27'O�/93
2 AUTOMÓVEIS FIAI UNO MILlE
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