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� Rombo nos cofres municipais atinge cifras assustadoras

Konell decepciona Jaraguá
lo

.

CândidoVaIz,Vereador
81

«Câmara

Presidência
foi renegada
p�r vereador
Schroeder - Na eleição da

presidênciadacâmaradevereadores
de Schroeder, um vereador do PDS,
declinoudaoportunidadede assumir
a liderança do legislativomunicipal,
em prol de seu partido. Cândido

Valz, que teve os votos da bancada

governista, não votou em si próprio,
respeitando um acordo feito entre

os vereadores da bancada do PDS.
Com isso ele perde 50% .uais dos

honorários, que receberia, caso

assumisse a presidência. Ele foieleito
p�la segunda vez e acabou apenas
com a vice-presidência.
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.Barra .Velfla
Center. Um

show de opções
de lazerpura
esta temporada
de verão

Página 7

Jaraguádo Sul- O prefeito de
Jaraguá do Sul, Durval Vasel,
em sua primeira semana de

trabalho, determinou que sua

equipeprornova umaverdadeira
devassa em todas as áreas que
envolvemo serviçopúblico. Os
resultados preliminares
demonstram um déficit que
pode chegar a 20 bilhões de

cruzeiros, equipamentos e

veículos deteriorados e uma

grande falta de materiais,
principalmente, naáreadesaúde.
Além de medidas de cunho

administrativo, Vasel afastou o
ex-prefeito, Ivo Konell e sua

esposa,porque, segundoa nova

administração, nada justifica a

permanência de amboas nos

quadrosdaprefeitura.
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Nova Administração
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Reestruturação requer habilidade e persistência da nova administração

Legislativo

Massaranduba - o novo prefeito,
Odenir Deretti, de Massaranduba,
já começou a trabalhar buscando a

concretização de seu plano de

governo. Nestas' primeiras

Vereadores
escolheram
seus líderes

Odenir Deretti toma

posse e inicia trabalho

OdenirDeretti, prefeito
deMassaranduba
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Amvali - Em todos os municípios
damicrorregião daAmvali, foram
eleitos os novos presidentes de
câmara. A maioria dQS eleitos na

semanas, juntamente com o vice, região,pertencemaoPMDB. PDS
Mário Sasse, está articulando e PFL ficaram com o restante das
contatos, nos meios políticos, com presidências. Em Guaramirim e

o objetivo de conseguir a aquisição) Schroeder, os prefeitos
de 4 ônibus, que serão usados no empossados em lOdejaneiro, terão
transporte gratuito de estudantes de administrar, também, aminoria
massarandubenses. Este é um dos de vereadores na câmara. Veja
principais compromissos de

nesta edição, como ficaram as

campanha de Oden ir.
composições das mesas de cada

Veja nas páginas 4, 5 e6, flagrantes legislativo e saiba quem são os

das posses em todos os municípios novos presidentes de câmara, da
da Amvali. microrregião. Página 3
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Barra Velha -

Seturmonta
I

programação
da temporada
Barra Velha - O Secratário de
Turismo de Barra Velha, Eurides
dos Santos, elaborou uma extença
programação esportiva, cultural e
de lazer, para os veranistas, nesta
temperada. Corridas rústicas,
campeonato de soo, sinfonias e

outros eventos, fazem parte do
rol de atividades. Toda a

programação visa o entrenimento
dos turistas, que movimentam o

balneário, nos meses de janeiro e

fevereiro. Apesar de estar prevista
até o final da temporada, novos
eventos poderão ser incluídos.
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. :'A, História de ,Q.Q'Ssa gente, não,pode ficar ..
Só na saudade": O'Passado só é importante

se o seu tempo foi bem empregado

Barão de Itapocú
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HÁ73ANOS
- Em 1920, a emancipação 110

Núcleo Colonial "Rio Branco",
rendia mais alguns comentários
tanto de moradores como do

governomunicipal de Joinville - o

governo federal havia mandado
ficar sob a proteção do município
de Paraty, enquanto que
moradores queriam permanecer
com .Joinville. A crítica vinha da

seguinte forma: O bom bocado
não é para quem
faz, é para quem come.

- O Estado de Santa Catarina
nomeavapara odistrito de Jaraguá,
o sr. Álvaro Moreno Santiago
como coletor e para escrivão, João
Gonzaga, ex-agente fiscal.
- Os eines Mielke � Jaraguá
anunciavam apresentações para a

tarde dominguerraO CineJaraguá
pertencia aos empresários Arthur
Müller & Cia. Depois passou para
JoséM. Müller e, finalmente, para
lngo Müller.

HÁ70ANOS
Em 1923, assumiaoJuizadodePaz Catarina, tempos depois foram
o Sr. Walter Breithaupt no distrito para a biblioteca do Estado,
de.Taraguá, daComarcade.Toinville servindo hoje como valioso acervo
- Victor Rosenberg era fiscal de consulta.:

.

distrital e publicava editais sobre o - "OcrUrwaldsbote" ,deBlumenau
dever de limpar as valetas. fazia comparações entre as receitas

-OdesembargadorDr.José Arthur e despesas' constantes dos

Boiteux, anunciava-se como municípios de .Toinville e

advogado com escritório na praça BIumenau. Des,\e aquela época lá
Genaral Osório,24, em datamo:f"sismas"dequcméquem
Florianópolis. Os jornais que ele na economia es{a�ual.
recebia do interior de Santa

.

. HÁ50ANOS
-Em 1943,nalocalidádedeVaricano, - centro.

município de Indayal,: o novo - O Brigadeiro Eduardo Gomes
sacerdote retornava do "front" africano,
catarinense, Antonio Moser, comorepresentante da FAB,
reservava a sua primeira missa e visitando, como observador, as

era paraninfada pelos seis tios, o primeiras linhas daquela frente,
sr. Bernardo Grubba e esposa, de no desenvolvimento da 20 Guerra

Jaraguá. Mundial.

-OClubeAymoréconvocavaAGE - O dr Renato Câmara, médico
para06-01-43,nasedesocial,a Rua radicado em Jaraguá, comunicava
José Bonifácio - a atual Estheria aos seus clientes e amigos a sua

Lenzi,Friederich,quetinhaporfim mudança para Blumenau,
alterar parcialmente o estatuto e defronte ao Teatro Carlos Gomes,
aumentar asmensalidades. A sede e seus doentes poderiam ser

ficava na antiga igreja-escola da internados no Hospital Santa
Comunidade Evangélica Luterana Catarina.

HÁ lOANOS
- Em 1983, o relógio da Igreja· 1632 em 1981 e 1427 em 1980.

Evangélica Luterana de Jaraguá Jaraguá do Sul apresentava em

do Sul, centro voltava a ser ativado -1982, 297 óbitos, contra 260 em

para alegria da população que se 1981. Em 1982 realizavam-se 547
utilizava dele para manter o seu casamentos contra 519 de 1981. As
horário e que estava sem separações consensuais

funcionar, em virtude de aumentavam para 32 em 1982
restauração da torre. contra 23 em 1981 e os divórcios
- O Registro Civil fornecia os diminuiram de 18 em 1981 para 15
nascimentosde 1982: 1578;sendo em1982.
839meninos e789meninas, contra

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos
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() O ajustefiscal está mais
fiscal do que ajuste. A nação
precisa e espera o oposto: mals

ajuste e menos fiscal
O esforçopara arrecadarmais
de contribuintes exaustos e
saturadosdeveria ser

o reendereçadopara esperar as
dificuldades político
fisiológicas que dificultam e

até impedem os cortes nas

despesas.
A política fiscal brasileira
merece o nome de saco sem

fundo. Como quem comanda o

orçamentopúblico é a despesa,
esta corre livre na certeza de

que, na iminência do desastre
da lngovernabilidade, a

majoração na receita será
apresentada como o mal menor
capaz de evitar o mal maior da
insolvência do Estado.
Muita gente fala em política
fiscal sadia, centrada no
princípio de que ao Estado só
deve ser lícito gastar o que
arrecada. O equívoco está em

que muitos falam e poucos
levam a sério. A frase, por
defeito de educação.tomou-se
lugar comum, bom apenas
para serfalado sem se

considerar a execução.
Precisamos realizar a cruzada
santa destinada a valorizar esse
princípio. O bom seria colocálo
na Constituição, acompanhado
de sanção que equiparasse sua
valorização a crime hediondo.
Além disso, deveria ser

beneficiado com a cláusula

intangibilidade, localizando-o
fora do alcance da ememda
constitucional
A causa mais eficiente do
terceiromundlsmo reside no
dado cultural A grande
escalada do terceiropara o

primeiro mundo exige
musculatura educacional que
ainda não temo." e, o que é

pior, não sahemos como

adquirir:
Se nosso sistema trihutário

produzisse o quepode e se

nossas despesasjá tivessem

experlmentado os cortes qur
devem, a última coisa que \
precisariamos, seria o ajuste.
fiscal

-

Contador Ivam Carlos Gatti
Presidente do CFC

o Reminiscências

OSalãoBuhr
Afonso Buhr que voltou a fazer pazes

com a vida, mesmo octogenário, a essas

horas de casa nova onde pode morar

decentemente, depois de longos 8 anos de

demanda judicial, fez-nos chegar a foto aí
ao lado que lembra os casarões do passado
que, infelizmente desapareceram da

paisagem jaraguaense, apesar dos muitos

protestos pela sua conservação como

patrimônio histórico da cidade.

Demolidos, " morreram" para as

gerações que não as retêem na memória, Q
que é lamentável.

Mas sobraram as fotografias...
Atualmente é a rua 29 nominada de

Emílio Carlos Jourdan, em homenagem ao

fundador de Jaraguá do Sul e se consolidou
dentro do centro velho do quadro urbano,
pela existência da ESTAÇÃO DA

ESTRADA DE FERRO(antiga), ao redor
da qual cresceu a freguezia, ela e amargem
direita do Rio ltapocú.

Tão importante foram os dosi casarões

que o primeiro rendeu o projeto doGRUPO
DE TEATRO SCAR a comédia SALÃO
BUHR (1918-1957), apresentado com

muito sucesso, e o segundo era o hotel que
I abrigou as maiores personalidades, até o

final da década de SO, com reuniões, festas
e banquetes que marcaram época nas vidas

politico-econômica e social da cidade.
Si se fez o resgate da memória do velho

I casarão, algumas informações das que

i recebemos e das pesquisas no "mais antigo"
tentam completar este quadro que se

oPreservará para a porterioridade. O "Coaflra
, a história ... " destes próximos anos contará
I
o resto.

Com relaÇão ao Salão Buhr,
aproveitando a excelente disposição do

Buhr,ficamos sabendo como ele nasceu.

.
Seru pai Georg comprava um "salão"entre

_i Rsduenz e Ristow. em Rio Cerro. e o

I, roveitou I�antar a primeira parte, que

1 � • t -', �
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se vê ao lado do hotel. Crescendo as

atividades, levantou mais um lance em que
o conjunto recebia um palco e, finalmente,
com uma terceira emenda completou o

todo, quando se realizavam apresentações
de teatro, cinema, bailes e outras atividades
sociais. Esta foto é antes da última

reconstrução.
,

Quanto o "Hotel CentraI", ele foi

cons1ruído antes do Salão Buhr, por Willy
Voigt, de Rioda Luz e teve vários inquilinos
e donos ao longo de sua existência, entre
eles Stein, Katzwinkel, Ma1hlas e Ristow.

Teve um aspecto imponente e até

resistiu às tropas aH acantonadas da

Revolução de 1930.
Em 1921, mês de janeiro, o "Hotel

Central"tinha como proprietário, Em;iIio
STein, seu cunhado (Ema Buhr) e tinha
como gerente Emnio Stein Júnior( "CP",
ed. 36, p.3, 08-01-1921).

Quem assistia como testemunhas muda
da época era o "Correio de Povo", pois,
Aftur Müller. seu nrnnrietárin e diretor

comunicavam a transferência da tipografia

o

e papelaria para a Rua Coronel Jordão(?),
anexo ao Hotel Brasil, vis-à-vis do "Cen

trai" ("CP", 00. 195, p.l, 27-01-1923).
Willy Voigt, já tocando música com

seus 3 filhos -menores, convidava para um

grande baile de máscaras, em 17-02-23

("CP",ed.197, p.I,10-02-23).
Dia 24-04-23, aniversariava Emílio

Stein Júnior, gerente do Hotel Central, que
compareceu com um copo de cerveja aos(!'
amigos ("CP",ed.208,p.l, 28-04-23). O

dr. Ismênio Palumbo, médico, anunciava
sua residência provisória no Hotel Central
onde também atendia("CP", ed.204,p.
3I-03-23)eosmédicosdr. Gelas Filhoedr,
Alberico Roth tinham dificuldades de
rosolver seus problemas de pennanência
("CP", 00.211, p.l, 19-05-23).

Finalmente, Emílio Stein comunicava

À Praça que, desde 01-12-23, por
expontânea vontade, deixava de ser seu

empregado na gerência do HOTEL CEN

TRAL, O sr. Emílio Stein Júnior ("CP",
00.240, p. 2, 15-12-1923).

Fritz von Jaraguá - 01-93.

Jaraguá do Sul, 09 à IS de Janeiro de 1993
.
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Câmaras elegem seus líderes
Amvali - Depois das

sessões solenes de posse
dos novos prefeitos, vices e

vereadores, em todas as

câmaras, foram escolhidos
os novos presidentes, para
o biênio 93/94. O PMDB,
ficou com o maior número
de presidentes, 4

(Guaramirim,
Massaranduba, Barra Velha

.

e Corupá), o PDS elegeu
dois (em Jaraguá do Sul e

Schroeder), e o PFL ficou
com um (São João do
Itaperiu).

Até ofmal doano somente

Corupá tinha onze

vereadores na Câmara para
este mandato - entre os

municípios menores, sem

contar Jaraguá do Sul -,
mas em Barra Velha dois
vereadores que entraram

com requerimento no

Fórum, conseguiram o

direito de ocupar suas

vagas.

Veja como ficaram as

composições, em todas as

Câmarasdamicrorregiãoda
Amvali.

•

PMDBfaz opresidente em BV
Barra Velha - O novo

presidente da Câmara de
Vereadores de Barra Velha é o
vereador João Ronaldo Dutra
Leites (PMDB). Os demais car
gos da mesa ficaram assim
distribuídos: l" vice-presidente,
João Luzia Duarte Ribeiro
(PMDB); 20 vice-presidente,
MalmededaCunha(PMDB); 10
secretário Eunildo Avelino dos
Santos (PSDB); 20 secretário,
Roberto José Luiz (PDS).

No final domêsde dezembro
dois vereadores, que haviam
ficado com a I' e 2' suplência da

VereadorJoãoRonaldo
DutraLeite

Câmarakoberto.Josél.uiztf'Dâ)
e Pedro João Pereira (PMDB)
entraram com um requerimento
noforumdeßerraVelha,alegando
que no município, que possui
mais de 10 mil habitantes,· é
facultado o direito de possuir
onze vereadores. A juíza de

direito, Maria Terezinha
Mendonça deOliveira, acatou o
requerimento. e ambos foram
empossados como vereadores
eleitos.

Assim Barra Velha passa a

ocupar, ao lado do município de
Corupá, a posição demunicípio
comonze vereadoresnaCâmara.

'Stricker: escolhido de Schroeder

VereadorJoséMárcio
Ramos

JoséMárcio
no novoSJI

São João do Itaperiu - José
MárcioRamos(PFL)éoprimeiro
presidente da Câmara de
Vereadores do novo municlpio.
que passa a integrar a região da
Amvali. Osdemais integrantesda
mesa são: RomãoPereira Borges
(PMDB); I o vice-presidente;
Antonio João Rodrigues
(PMDB),2° vice-presidente;Nilo
Arapehi Fernandes Neto (PFL),
I "secretário; eJoãofosé Florindo
(PFL), 2° secretário.

Os demais vereadores do

município são os seguintes:
Antonio Vicente deSouza (PFL).
Acácio Aguiar (PFL), Afonso
JoséDeimonego(PDS)e Evaldo ValmorHasse(PRN)-
Pauli (PFL). Vereador

J�raguá.doSul,O� à 15 de Janeírode 1.993

Sch�oeder O
vereador do PDS, Valmor
Heins Stricker, é o novo

presidente da Câmara de
Vereadores de Schroeder.
Juntamente com ele foram
eleteitos para o biênio 93/

94, os vereadoresCândido
Valz (PDS), vice

presidente; ValmorHasse
(PRN), }Osecretário; eJosé
Campestrini (PFL), 2°
secretário.

I trineu Zanella(PRN)
/ Vereador

JoséCaQlpestrini(pFL)
vereador

MárioKlemann(PRN)
Vereador

Petri emMassaranduba

pe::;;:e�;::e;e����� �
PMOB a assumir apresidência
na Câmara de Vereadores de
Massaranduba. Ele foi eleito

para o biênio de 93/94. Na
mesa, são seus companheiros:
Olávio Deretti (POS), corno
vice-presidente; Giovani
Sidnei Tonet (POT), 10

secretário; e Evaldir Spézia
. (POS), 20 secretário. O
vereador líder do governo na

Câmara é Ademir Sprung
(pMDB). Vereador.DonatoPetri

Guaramirim elegeSouza
Guaramirim - o

.

vereador reeleito, para o

segundo mandato, Fran
cisco Luiz de Souza, do
PMDB, é o novo presidente
da Câmara de Vereadores
de Guaramirim. Sydnei
Silvio Finardi, também do
PMDB é vice-presidente;
ValerianoDevegilli (PMDB)
é o I ° secretário; e o também
peemedebista, IvoRanghetti
ficou com a segunda VereadorFranciscoLuizde
secretaria. Souza'

Luiz Zonta épresidente
Jaraguá do Sul - o

vereador reeleito, Luiz
Zonta (PDS), é o mais
novo presidente da
Câmara deVereadores de

Jaraguá do Sul. Ele terá
como companheiros de
mesa os vereadores
GilmarMenel (PFL), vice
presidente,PauloFloriani
(PDS), 1 ° secretário e

Valdir Bordin(PTB),
membro. VereadorLuizZonta

Tamanini eleito em Corupâ
Corupá - o presidente da .

Câmara de Vereadores de
Corupá pura o biênio 93/94, é
o vereador Luiz Carlos
Tumanini do PMOB. Os
demais integrantes da mesa e

seus cargos são: Antonio
Vicente Tureck (PMOB), 10

vice-presidente; �Elisio
Wcdderhoff (PMOB), 10

secretário, e Pedro Alves

(PDS), 20 secretário.

Os outros sete vereadores
domunicípio são: Egon Kühll
(PMOB), Sergio Menel
(PMOB), Antonio Ricardo
Hillbrecht (PMOB), Herbert
Amo Mohl (PDS), Conrado
UrbanoMüller(POS),Albano
Melchert (PDS), e Paulo

Miguel Schultz (PFL).

AnuncienoCPClassifieados .

Você encontra as

melhores ofertas tia região
liguejâ: 72-3363

• 03
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;"p'össe:'fö'i'marcada por declarações falsas do'ex-prefelto "'.:',;;�

Durval Vasel retorna à prefeitura

Vasel em seu discurso de posse

Schroeder

Hertel já se prepara
para iniciar mudança
Scbroeder - A posse de Hilmar

Hertel e Gregório Alios Tietz, em

Schroeder,foiumadasmaisprestigiadas,
entre osmunicipios damicrorregião da
Amvali.Apopulaçãodomunicípio lotou
o ginásio de esportes para ver o novo

prefeito eo vice.fazerem ojuramento e
assinarem o termo de posse. Apesar do
calor da manhã do dia 1°, todos foram
presenciareste fatohistöricode finalde
século.

Passada toda a' euforia da posse,
Hilmar começou o trabalho dia 04 pela
manhã, 'convocando a Câmara
extraordinariamente, para o dia 12 de

janeiro, quando serão apreciados os

projetos de reforma administrativa e o

quecriaoConselhoMunicipaldeDefesa

dosDireitosdaCriançaedoAdolescente.
SegundoHilmar,oprojetoquecriao

conselho, pode ser um dos motivos
pelos quais, um convênio de Cr$ 100
milhões ficou retido no governo do

Estado.Orecursosedestinaaconstrução
deumaescolanavilaAmizade,bairrode
Schroederl.

"EstaJ"pnosviajandoàFlorianópolis
na próxima semana, para tentarmos a

liberação destes convênios e também

para visitar as secretarias estaduais,
evidenciando assim nosso primeiro
contato com o governo estadual",
declarouHilmar, quejáestáprocurando
carrear recursos de convênios para o

município, no sentido de realizar as

obrasnecessárias,

Piske(D),passao cargoparaHertel(E)

Jaraguá doSul-A solenidade de
posse emJaraguá do Sul foi
absolutamente tranquila, apesar de
estarem frente a frente dois inimigos
políticos: o prefeito que deixava o

cargo, Ivo Konell, e o empossado
Durval Vasel. Aparentandoumcerto

nervosismo, Ivo Konell não estava
à vontade,já que omomento não era
nada confortante. A expectativa de
que o clima se tornasse tenso
durante a transmissão de cargo,
ocorridanaprefeituramunicipal, com
ataques mútuos, também não foi
verificada. Durante o seu

pronunciamento, o ex-prefeito
mostrou alguns números fictícios,
tentando com isso jogar à opinião
públicade queaprefeituranãoestava
sendo entregue com dívidas.

Um balanço apresentado Por Ivo

Konell até o dia 22 de dezembro,
apontava um, saldo de
aproximadamente 500 milhões de
cruzeiros nas contas da

municipalidade, quando todos
sabiam que o saldo devedor
ultrapassava os 16 bilhões de
cruzeiros. O ex-prefeito tentou

mostrar à comunidade, sem êxito, de
que as notícias veiculadas na

imprensa (diga-se CORREIO DO
POVO),de que ele entregariao cargo
e com ele uma "herança maldita",
não condiziam com a verdade. Ele
afirmou, por exemplo, que as

contratações efetuadas

irregularmente em seu governo
durante o ano de 92, principalmente,
eram absolutamente necessárias,
tendo em vista que a prefeitura

o

Bittencourt pregou seriedade e competência em sua posle

possuía um número limitado de
funcionários.

Usando de muita ironia, Ivo
Konell afirmou, ao entregar a chave �
do cofre, de que "não sei nem a

combinação", porque jamais o teria
usado e que Durval Vasel tinha
conhecimento sobre o assunto.
Tudo isso, em meio a um sorriso
"amarelo" do ex-prefeito.

.

Durval Vasel foi enfático ao fazer
uso da palavra. "Agradeço todos os
documentos apresentados, mas vou
conferí-Ios minuciosamente para
saber se tudo corresponde com a

verdade", afirmou. Ao término da
solenidade, houve entrega de um

I

buquê de rosas da ex-priineira dama
Cecília Konell, à esposa de Durval
Vasel, dando assim um clima mais
amistoso de transmissão de posse.

o

Barra Velha

Bittencourt é O novoprefeito
Barra Velha - Com um

discurso forte, pregando a
.

moralidade no serviço público e a

mudança no estilo de administrar
o município, tomou posse no dia

l°, próximo passado, o novo

prefeito de Barra Velha, Celso
Bittencourt. A sessão solene
aconteceu na Sociedade Barra

Velha, às 9 horas e contou, além
da presença de autoridades do"
município, com um grande
número de pessoas.

Logo após a transmissão do

cargo, o novo prefeito, em seu

discurso, falou das obras que
merece o município, abordou o

estilo de administração que
pretende impor em seu mandato,
mas principalmente fez várias e

fortes criticas ao ex-presidente
Fernando Collor, classificando-o
de "agente do mal maior",

Em relação à cassação do- -

mandato presidencial e suspensão
dos direitos eleitorais, apesar da
renúncia;Bittenéourt, definiu da

seguinte forma: "Esta terça-feira,

Ill1liJlI

29 de dezembro de 1992, fica
marcada em nossas vidas como o
dia em que os ventos benfazejos
polinizaram a consciência
nacional". n

O novo prefeitoenfatizou que a
Composição de seu secretariado /'r
foi feita "pela capacidadequecada l.�
um tem de realizar a tarefa que lhe
é afim". Nofmal,eleconclamou a

todospara realizarem um trabalho
conjunto de forças buscando
"construir juntos a Barra Velha
que queremos para todos nós"

04

CONSÓRCIO UNlftO
UM BOM NEGÓCIO PARA TODAS AS MARCAS

.�
..
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Documentos mostram débito de 1,9 Bilhão
� ,

.

Kleine assume cargo e

dívidas, do ex-prefeito
Guaramirim - onovoprefeito

de Guaramirim, Victor Kleine,
tomou posse no último dia 10, em
sessão solene da Câmara, que
aconteceu no auditório da Aciag
(AssociaçãoComercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim), Vic
tor Kleine recebeu as chaves da

prefeitura, do ex-prefeito Antonio
Carlos Zimmermann, juntamente
comumadívidadeCr$1,9bilhões.

Jánodia4, iniciandooprimeiro
expediente na prefeitura, Kleine,
reuniu seu secretariado definiu as

metas a curto prazo e ordenou que
cada um faça um relatório',
levantando a realidade de cada
setor. O novo prefeito também
decretou férias a todos os

funcionários do setor de obras até
fevereiro.

Esta medida, segundo o Chefe
deGabinete daprefeitura, Ernesto
Emílio Meirinho, "foi necessária,
haja visto que os veículos e,

maquinários da prefeitura estão

em péssimo estado, os caminhões
e carros foramencaminhados para
que se elabore 9S orçamentos e

faça-se as reformas necessárias. Victor quando assinou o termo de posse
Por issoos funcionários receberam
férias, mas só os daquele setor"

O ex-prefeito, Antonio

Zimmermann, em seu discurso de

foram entregues ao novo prefeito,
mostram que a dívida é Cr$ 300
milhões ruais alta.

despedida, anunciou que deixava
o cargo e uma dívida de Cr$ 1,6
bilhões, mas os documentos, que

São João do Itaperiú

Delmonego comanda o município
Säe Joio do Itaperiu - A

posse do prefeito, no recém criado

municípiode São João do Itaperiu,
foi a mais concorrida entre os

municípios que compõem a

microrregião da Amvali. A

solenidade aconteceu no salão da

igreja católica às 20hs do dia 10 e
contou também com a presença
de um grande número de

munícipes. Após a posse dos

eleitos, odeputadoestadual AdeJor
Vieira, fez entrega ao prefeito, de
um volume encadernado contendo José Acácio Delmonego
todos os docwnentos do processo
de emancipação do município,
desde a criação do então distrito.

Entre as autoridades presentes,
estavam o secretário de

Comunicação Social do Estado,
Ênio Branco, o presidente da
CâmaradeVereadores de Joinville,
Wilson Rinzetti, os prefeitos de Esta afirmação é do primeiro
Barra Velha, CeJso Bittencourt, e prefeito de São João do Itaperiu,
de Schroeder, l-lilmar Hertel; Edu José Acácio Delmonego, que no

Chaves, diretor regional da Celescl início da semana quepassou ainda

Itajaí, ex-prefeitos, vereadores e lembrava do momento em que
_ políticos da região, recebeu tal volume.

Jaraguá do Sul, 09 à 15 de Janeiro de 1993

Os documentos constantes vão
desde o projeto de lei n" 1.031 de

05/12/1965, que criou o distrito
de São João do Itaperiu, assinado
pelo Presidente em Exercício da
Assembléia Legislativa, Lucian

Slovinski; o projeto de lei 060/92
de 19/03/92. do legislativo
estadual autorizando a criação dcP
município: até a lei 8.549 de 291

03/92, sancionada pelo
Governador Wilson Kleinübing,
criando o 110'\'6 município,

"O volume entregue pelo
deputado AdeJor Vieira, passãa
ser oprincipaldocumentohistórico
do nosso município. Nem mesmo

nós que trabalhamos nó processo,
temos todos esses documentos".

o

Deretti recebeuas chavesdaprefeitura,doex-prefeito

Grande festa marcou a posse

OdenirDeretti
• • •

Inicia a sua

administração

COMUNICADO

A Fundação Educacional Regional Jaraguaense, comunica aos candidatos inscritos
no vestibular acafel93 que ainda não retiraram a etiqueta de Confirmação de

Inscrição, tem como última data para o fazerem, o dia IS de janeiro de 93 das
14 às 19 horas. Os mesmos deverão estar munidos de Carteira de Identidade e:
-Cartão de Identificação, Será cobrada uma multa de Cr$ 7S mil, confonue consta

no Edital deInscrição. Os candidatos que tiveram seus cartões de inscrição retidos
para a correção, deverão comparecer na mesma data com os mesmos documentos.
As provas do vestibular serão de 18 a 21 de janeiro às 8 horas. I

�

roieos J;.\R;.\GU;.\
Agora em Jaraguá do Sul, uma empresa

especializada na fabricação de toldos comerciais e

residenciais.

Construções têxteis para lanchonetes e pizzarias, etc.
Solicite seu orçamento sern compromisso.

TOLDOS JARAGUÁ
"Qualidade e praticidade"

Rua 25 de Julho, 1480 - Fone 72-1"98

JaraguádoSul

Chefia de Gabinete do prefeito.
Deretti definiu outros dois' car

gosde importância: oFiscal Geral da
Secretaria deObra, funçãopara qual
foi destacado Armando Ronchi; e o
novo administrador do terminal
rodoviário de Massaranduba, que é

Jurandir Schmidt.

Segundo o novo prefeito,
constatou-se algumas
irregularidadesnaprefeitura. "Foram
feitas contratações sem o devido
concursopúblico, que acabaram por

prejudicar pessoas já concursadas
e que aguardavam vaga". Por isso o
prefeito mandou cada secretário
elaborar um rastreamento pelos
setores para apurar outras

irregul.aridades, se elas houverem,
Na secretaria de obras ficou

constatado que os veículos (canos
e caminhões) e principalmente os

maquinários, estão em péssimo
estado. De acordo com o secretário
Mário Sasse, o tanque de

combustível, de propriedade da

prefeitura, estava completamente
vazio'>

. II

05

Massaranduba-Comumagrande
festa, que reuniu milhares de

pessoas, Odenir Deretti, tomou

posse do cargo de prefeito. A sessão

solene da Câmara de Vereadores,
aconteceu no parque de exposições
domunicípioe foimarcadapormuita
festa e uma calorosa vaia, dirigida
aoprefeitoquedeixouocargo,Dávio
Leu, que saiu pelos fundos antes do
final da sessão. Seis cabeças de

gado foram assadas e distribuídas
ao grandepúblico que participou da
festa.

Na chegada ao trabalho, na

segunda-feira (04), Odenir definiu
os nomes para o segundo escalão
de seu governo. No setor de

finanças, Daise Cardoso Moshor,
foi nomeada Tesoureira; a chefia do
setor de contabilidade, ficou a cargo
de Relinda Rode Macedo; Eltrida
Fritzke Voelz, é a responsável pelo
setor pessoal; e no setor de

tributação, foi nomeada Isolete
Giovanella Berri. Todos estes

setores estão diretamente ligados a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Situaçãofnà-rice i ra émaior d ifiç,�Jd�d�
Novo prefeito de Corup
o

foi empossado com festaCarrão
o Tempra.modelo de luxo da Fiat Automoveis.bateu o recorde de

vendas em novembro/vê.mês em queforam comercializadas 3.176
unidadespara o varejo.no mercado intemo,contra 2. I40 unidades
no mês anterior.

&te é o melhor resultado de comercialização do modelo desde o

seu lançamento.em janeiro de 92.Com este desempenho.o Tempra
passa a ocupar a primeira posição entre os carros de luxo

nacionais.oom 33,5% da preferência dos consúmidores.à frente
dos concorrentes Santana, Versai/les e Omega.

Leão Simplificado
A Receita Federal vai permitir Js pessoas fisicas apresentarem a

declaração de rendimentos do ano-base 1992 em cruzeiros e não

apenas em Unidades Fiscais de Referência (UFIR) como estava

previsto anteriormente. Quem apresentaradeclaração em cruzeiros

terá a conversão em Ufirfeitapor técnicos daReceita, que também
vão apurar se há imposto a pagar ou a restituir.

BrahmaXQuilmes
Estamos em pleno verão, a alta estação para o� bebedores de

cerveja. Na Argentina, o calor vai marcar também a primeira
batalha entre duas gingantes da cerveja, a argentina Quilmes e a

brasileira Brahma
A Brahma, que em setembro iniciou o envio de sua cerveja em

garrafa, já conquistou 1% do mercado argentino e agora está

avançando em direção aos 3a 4%,parcelaprevistapara ospróximos
dois anos.

ShoppingBusiness" .

"

Um dosmaioresempreendimentos comerciaisjá bancados emSanta
Catarina.o Shopping Center Beira Mar Norte.está em fase de
acabamento.
As fundações dos funcionários da Centrais Elétricas do Sul do

Brasil(EI;ETROSUL),do sistemafinanceiro do Banco do Estado de
Santa Catarina(BESC) e da Federação das Indústrias de Santa

Catarina(FIESC) adquiriram em conjunto 34% do shopping.o 'que
corresponde exatamente a 7,9 bi/hões de dôlares.que serão pagos
em doze meses.

Ao todo serão 240 lojas.com umaárea bruta locávelde 25milmetros

quadrados de um totalde 84milmetros quadrados de construção.O
prédio terá seispavimentos.sendo os três primeiros compostospor
lojas e os três últimospor estacionamento.O número total de vagas
fixas é de 1054,com acesso por escadas rolantes e elevadores.A

fachada do prédio,voltada para a confluência das ruas que o

ladeiamtrua Heitor Luz com avenidaMauro Ramosjserá em "Pele
de Vidro".Os construtores informaram que 30% das lojas jáforam
comercializadas e que,apartirda segunda quinzena dejaneiro será
retomada a venda dos espaços ainda disponíveis.
Alguém se habilita ?

Perdas naHorta
No Brasil.as perdas anuais pós-colheita em hortaliças
correspondem a todo o volume produzido pela Argentina.Nosso
país perde.ainda.depois de colhidos,40% das frutas;30% do

feijão;25% do milho;e 20% do arroz.café e soja.Essas espantosas
informações estão incluídas num recente documento.elaborado
pela Embrapa.

AdeUnoHaufe,prefeitodeCorupá

COI'Upá - O neve prefeito de
Corupá, Adelino Haufe e seu

vice, Carlos Dieter Werner,
tgmarampossenodia 10dejaneiro
as lühorasdarnanhã, em sessão
solene da Câmara de

Vereadores, realizada no salão

paroquial dá igreja matriz de

Corupá. É a primeira vez que o
PMDB, assume o poder no

município e omomento entra na
históriadomunicípio,

O compromisso demudança
é umapreocupação paraoneve
prefeito, que já esteve a frente
do município, mas quando

.

pertencia a outro partido, Tudo
isso levou Adelino, a usar de

cautekêparamontarasuaequipe
de governo, que ainda não está

completa, Até agora somente

três cargos foram definidos.

Segunde a assessoria do neve

prefeito, asituação financeirade
prefeitura não é bea e há
necessidade de se fazer

Vereador não
•

qUIS assumir

presidência

•

Schroeder - Durante a votação
para escolha do novo presidente da
CâmaradeVereadoresdeSchroeder,
um fato despertou I\. atenção dos

políticos e pessoas que assistiram a

sessão. O vereador Cândido Valz,
acaboupordeclinardapossibilidade
de ser o presidente da Câmara, no
biênio 93/94. É que ele recebeu os

quatro votos pertencentes .a

bancada governista que, somados
com o seu próprio, sacramentariam
sua eleição.

A escolha para os cargos namesa
da Câmara é feita separadamente e

em duas votações. Se na primeira
não houver maioria absoluta,
acontece uma segunda,
d6ncebendo-se vitória por maioria

simples. Em todas as duas vezes em
queocorreu a votação,CândidoValz
(PDS), eleito para- o segundo
mandato, não votou em seu nome,
recusando assim a oportunidade de
comandar o legislativo, no início
deste mandato.

O vereador acabou ficando com

avice-presidência, emoutra votação,
exclusiva para esse cargo.

Ievantamentos em cada setor,
para posteriormente iniciar .os

trabalhes e obras necessárias à
comunidade.

Entreos cargos definidospele
neve governo estão asecretaria
de Administração e Finanças,
queficouacargo do ex-vereador,
Herman Sussembach; a Chefia

de Gabinete, para qual foi
escolhido Celso Garcia e por
último a Secretaria da Saúde,
cuio titular éomédicoCristóvão
Batista,

Osdemaisnomesquepoderão
compor o secretariado devérão
ser divulgados no decorrer des
próximosmeses.

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.

Divisão de concreto

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

Divisão de Plásticos (tubos de PVC -G:detrodutosllinha
esgoto - tubos depolietileno/mangueirapreta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Escritório Geral
Rua CeI. Procópio Gomes, 89 - Fone 72-0066

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

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

todos eletrodomésticos.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, rf' 1.309

Fax-Fone: (0473) 72-2200
-Jaraguá do Sul

..

SANToA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

PROJETOS,CONSTRUÇÃO,OECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS � APARTAMENTOS rua Reinoldo Raut5Al-Fon.:72 32 8 2,
Jaraguá do Sul, 09 à 15 de Janeiro de 1993
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ARRA VELH
I

c · E • N ., T • E ., R
o MAIS NOVO CENTRO DE LAZER E TURISMO EM SANTA CATARINA

PROGRAMAÇÃO
Dia 9 - Dlscoteque
Dia 10- Dlscoteque à tarde(lníclo às 17 horas)
Dia 13 - Molte de Show ao 'vivo
Dia 14 - MoltedosCasals(müslcaAnosDourados)
Dia 15 - ClUIE DAS MULHERES
Dia 16 - Molte do Hawall(dlscoteque)
Dia 17 - Dlscoteque à tarde "

Dia 10 - SRMlio - grupo Fundo de Quintal
Dia 11 - Molte dos Casals(müslca sertaneja)
Dia II - SAMlio .; ao vivo
Dia 13 - Concuno "A GAROTA, DA PRAIA"
Dia 14 - Dlscoteque cl a Turma da Xuxa(lníclo .

às 17 horas)
,

Dia 17 - Show ao vivo
Dia 18 - Molte dos Casals(ßlngo er concuno·de
dan�à)
Dia 19 - SAMlio
Dia 30 - Pré-Carnaval

Você que está rodando

peRa SR-lOl faça a

lI1lll.ellb.or parada da

viagem e aproveite um

momerrto de lazer e

descontração num dos
me.is telos recantós do
litoral catarllnenseo

LANCHONETE(400 lUGARES)
LANcliES RÁpidos & BEbidAS GElAdAS

RESTAURÀN��(400 lUGARES)
FAST Food,À LA CARTE,JANT�'RES DANÇANTES

DISCOTEQUE(600 lUGARES)
'MúsicA,MECÂNicA & S�oWS AO vivo

JOGOS ELETRÔNICOS·
CENTRAL DE INFORMAÇÕES

. TURíSTICAS
LOJAS DE FÁBRICA

TELEFONES

REVISTARIA & TABACARIA
CENTRAL DE TÁXIS

BONDINHO CIRCULAR
RODOPORTO

ESTACIONAMENTO
! ,

Ter.:m:inal
Rodoviário e

Turístico
Reservas:(0474)
46-1156/ 46-0419
Av. Governador
Celso Ramos;755
Barra Velha - SC

RECEPÇÓES(RESERVAS):EvENTOS E CONfRATERNiZAÇÕES EM GERAl
oJaraguá doSul, 09 à 15 de�aneiro de �993 07
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NOME: CristianeRegina Pedrotti
IDADE: 17 anos
SIGNO: Gêmeos
DROGAS: Paramim não éa saídaquemuitosprocuramemuitomenos umafortnade

. encontrar. É umaprisão que não deveria existir.
VIDA: O importante é saber aproveitar ao máximo todos os momentos que ela nos

oferece, sejam. eles bons ou ruins.
A1fO�O verdadeiro amor é aquele que não apaga com o tempo e com a distância,
superando obstáculos e enfrentando a tudo e a todos. Ele é o mais puro dos
sentimentos e mais injinito.
umo: Sétimo Segredo.
FIlME: Ghost - O outro lado da vida.
Souumapessoacarinhosae inquieta.As vezes ca1.ma.eagitada. Comoboageminiana
sou extrovertida.

�
-W1ODAS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMfLlA

Av. M_QJ. Deodoro, 183
Fone: 72-3585

Buhrhomenageia Guenther
AlfonsoErdmannAlvinBuhrcomaleiturada DR. ALFREDO' GUENTHER: "Quando ..

edição especial de posse dos eleitos em 3-10- menino, atirou-se corajosamente para dentro
92,enviaumfatoqueeleclassificade"momento das "cheias do RIO ITAPOCU", e conseguiu
inesquecível na vida de um ser humano" e salvar uma criança". Fica aqui o registro
explica um ato heróico do atual vice-prefeito solicitado,

BeBer..
CALCADOS

Av. Mal. Deodoro, 3-J9
.

Fone: 72-3985

Dr. EdsonCarlosSchutz
Vídeo Endoscopia Digestiva
(Estômago e Intestinos)

Ultrassonografia Geral (Ecografía)
Gastroenterologia.

Rua Jotge Czerniewicz, 84 - Fone 72·1109

·Convênio com Unimed •

Banco do Brasil· CEF • IPESC.

ComPletou 11Uliaum"il'er
a simpática Tânia' Marli

Krüger da Silva: A datafoi
comemorada no últimodia 5
de janeiro. Dos familiares e

marido vão os votos de

felicidades. Igualmente
compartilhamosdosmesmos
desejos.

A empresária Deize Cristine Rowe;
noiva de Ademir João Meurer,
completoumais um niver no último
dia 23 dedezembro.A elaos os votos
de felJcidades.

Programação
de Cinema,
Dia 9/01 - sáballo
20:15 -RajadadeFogo

Censura 14 anos

22:00·FilmePomô
Censura 18 anos

Dia 10/01- �omingo
20:15 -RajadadeFogo
Segunda - 11/01

Semprogramação ,

Dia 12/01- Terça-feira
20:15 -RajadadeFogo
Dia 13/01-Quarta-feira
20: 15 - Rajadade Fogo

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

'ZINHOBATISTA'
o, CONVERSATION Espeafi,ilizado em frutos do mar.

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

Rua mPres. Epitacio Pessoa, 279, esquina
com a rua CeI. Emílio C. Jordan

Jaraguá do Sul· SC

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALA BEM

Fone: 72-0294

Dê "Prêmio Plus"

I'

•

RI :U-'E=��.

fi)fã)�OO"lIa�...J '

Av.M�rechal Deodoro,601
=Lr"=W==L:S=LUJ==IJ'?}J==:!::=:[�== FONE 72-2689 Jaraguá do soi-sc

FONE 72-2689
Av. Marechal Deodoro,601
Jaraguá do Sul· se

Toda a Linha Amo e Faet

Fogões, lavadoras, secadoras, refrigeradores,
freezers emuito máis.

Venham nos fazer umavisita
Venham conferir

� melhor forma depremiar ,
(')

Bom desempenho, qualidade e produtividade

08 I'C •• larágu(do'éul, Õ9'a IS deJoeirode I�l ., , ,

Façauma
assinatura do
CORREIODO

POVO e receba em
,cada ediç40 a tHais
bonitaHISTÓRM r

DEJARAGUÁ e

regi4o.

;- 't .
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&dàs de Prata :':,

o#f:asalModro
casalModro:

una

lo a serex,enap 'ao daido. A uni
segu 'b'lidade e

responsa '.
conapetenc•a

. ai co'"ProflSswn '. I
'da conjugauma v.

plena.

No dia 30 de dezembro último realizaram-se as bodas de
prata do distinto casalREINER (LOURDES) MODRO e

para isso, seus filhos Wanderlei e Leila, felizespela
(fsagell dos 25 anos de união de seuspais, convidaram
parenteTe amigos dospaispara a cerimônia religiosa e
festiva que se deu às 20 horas, no Clube At/ético

Baependi, quefoi maciçamente prestigiada e constituiu-se

em um marcante acontecimento sociail da cidade, nofinal
do ano de 1992.
Ao renomado administradorReiner e sua esposa Lourdes
os cumprimentos destafolha, extensivo aos filhospela bela
festa organizada.

Amigos e

autoridades,
prestigiaram
o casal

Modro, na
passagem
dos seus 25
anos de
união ma

trimonial

RESTAURANTE GREDAL
SOB NOVA DIRECÃO

;

VENHA SABOREAR O.S DELICIOSOS PRATOS QUE
Q SO O KRUGER SABE FAZER.

RESERVAS PARA FESTAS PELO FONE: �2 -1991

VERÃO EMOÇÃOVerão é tempo de se

lambuzar com o melhor
sorvete destas paragens

MODA SEMPRE
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55Marechal Deodoro,819

FAX 72-0363 ','

j " 'j .! _, ,"'I v
, .... 'l. ... j • :!J r�·" A ,;; -, � j

.. , . �. :"09'" � :

'_":�11'!�Bolsa
.4e.Te1efones
COMPRA - VENDE - ALUGA

RUIJ WalterBreilhoupt, 92 (defronte ao
BeiraRioClube de Campo)
FOM (0473) 72-2598
Jaragu4 do Sul-sc'

eR'eslsauxanie�amua'ta
"A :mais nova opção da cidade"

Você está convidado a conhecer as delícias 'do rodízio
de pizza e lazanha

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

Jaraguá do Sul

RuaReinoldoRau,632
Fone: 72·1599

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Destilados
Metade de nossas vidas é

arruinada pela nossa omissão.
A outra metade pelo nosso

governo. (Herbert Marcuse)
Basta que os bons não façam
nada, para o mal ganhar o

mundo.
Na atualidade, velhos (nem
tanto) conceitos são esquecidos
pela "falta de tempo",
inicialmente para estudar

. faculdades, depois para escutar
o paciente, em terceiro lugar
parabemexaminá-lo, em quarto
para pensar nele e finalmente

para seguirestudando. O ganho
de tempo transferido para os

exames complementares,
principalmente os de som e

imagem (raio X, ultra-som), e
"esperando" destes colegas que
normalmente na intenção de

ajudar selam diagnósticos que
não são de sua alçada, nos

levam seguramente aos erros

diários, aos gastos exagerados
e às manchetes dos jornais.
(Anastácio Kotzias Neto)
Medicina hoje é cara mesmo,

pois foi incorporado. um vol
ume enorme de Conhecimentos
científicos e tecnológicos a

ponto de ser difícil o paciente
morrer. No país o médico foi
sendo transformado em

assalariado. Todas as

categorias assalariadas lutam

por remuneração, Esta é uma

profissão que nunca poderia
ser transformada em

assalariada. (Adib Jatene)
Grandes pessoas falam de

idéias; pessoas comuns falam
de fatos; pequenas pessoas
falam da vida alheia. (Luís
Carlos Prates)
Alguém iria argumentar que se

trata de uma minoria - 'e. é
verdade. Mas, como se sabe,
são asminorias que comandam
modificações. As maiorias são
historicamente figurantes. Isso
/)antoQumaempresa, institujção

ou país (autor desconhecido)
Promessas não cumpridas é
um bom começo para
inviabilizar ações futuras (W.
B. Falcone)
Ö Brasil é uma nação de

"espertos", que reunidos
formam um porção de idiotas

(Folha de São Paulo)
Consultapaga pelo INPS (SUS,
INSS) Cr$ 7.748,00. E tem

quem faça exigência em cima
desta realidade.

'

Os salários respondempor 17%
dos custos industriaisnoBrasil.
Na Europa Ocidental, entram
42% (Joelmir Beting).
10

Anabólicos Esteróides que em

poucos dias -

apresentavam
resultados surpreendentes, co�
aumento do tamanho muscuW,
aumento de peso corporal,
Prometendo maravilhas assim, estão
iludindo o aluno. Assim, eles indicam
Anabólicos Esteróides porque não
tem responsabilidade. pelo que
estão iniciando da seguinte forma:
não são os treinamentos ou os

exercícios que estão dando
resultados, e sim a drogaAnabólicos
Esteróides que fazem efeito.

Muitas pessoas tem procuraffi
musculação ultimamente, coLV
objetivo de conseguirem ummellO
condicionamento fisico, outros com
a intenção de adotar o culturismo
como esporte, ou simplesmente para
manter a forma. Entretanto, todo
iniciante depara-se com uma

pergunta: como inicia-se na

musculação? É recomendável que a

estas pessoas ao iniciarem na

musculação, escolham uma

academia certa, que tenha um ótimo

acompanhamento. E seus

treinamentos sejam realizados com
um professor especializado e que
sempre esteja orientando, para BO

futuro não lhe causar quaisquer
trágicas consequências CQ�,))
problemas fisicos. ,V

Viva a vida. Nossa preocupação
é a busca da saúde fisica e mental
através de musculação� drogas.
InstiJufDOlympusdeCulJuraFfsica
De Celso Inácio dos Santos

o perigo dos "músculos
artificiais" - O uso excessivo de

ANABOLIZANfESESTERÓIDES
nas academias.

O uso indiscriminado de
AnabolizantesEsteróides (hormônio
masculino), produto recomendado
em larga escala pelas academias de

práticas desportivas, tem provocado
muitas mortes. Com a medicina

apontando os grandes maleficios
do u<;o dedrogas químicas, ficadificil
imaginar que ainda existam atletas

qua partem para o uso fatal dos
Esteróides Anabolizantes. As

pesquisas científicasj áevidenciaram
de longa data que essas drogasnão
induzem aHipertrofiamusculare sim
à uma espantosa retenção orgânica
de água, dando ilusão de aumento

de tamanho muscular e aumento de hipertensão arterial - insuficiência
peso corporal. Definitivamente está cardíaca, renal, cerebral, arterial e
provado que os Esteróides outras - tromboses e embolías -

Anabolizantes como o Deca- dartes, derrames e gangrenas -

Durabolin dependendo da hepatite crônica agressiva -

sensibilidade de cada organismo, degeneração do figado (peliose) -

não é necessário muito tempo de câncer do figado, rins e próstata -

uso ou doses elevadas dos dIabetes - depressão da imunidade
Esteróides, para que surjam as (risco de infecções graves), atrofia
manifestações clínicas dos efeitos dos testículos, com diminuição dos
colaterais - se um atleta tomou níveis de hormonios masculinos e

Anabolizantes esteróides por um da espermatogênese (risco de

período de dois anos, o organismo esterilidade) - aumento ou

do atleta levará 14 anos para se diminuição do libido, e

recuperar, isso quando ainda há consequentemente impotência
. chances de recuperação, pois sexual- ginecomastia (aparecimento
muitßs dos efeitos são irreversíveis. de seios no homem) - virilização na

Efeitos colaterais: mulher: calvice, crescimento de
artereosclerose precoce - pêlos, alteração do timbre da voz e

Uso de anabolizantes em .academias pode levar à morte

Raulino Busarello é de grande
importânciahistórícaedeveriam
as administrações públicas, as

bibliotécas, as Câmaras de
Vereadores e os Arquivos
Históricosdetodosos municípios
damicrorregiãodaAmvalieseus
vizinhos, uma cópia desse

videotape, como que seguardará
paraaposteridadeumdocumento
damais alta valia..

O ilustre conterrâneo exibiu
para o CORREIO DO POVO
esta película cinematográfica,
caprichosamentedivididaem 27
Ítens de que se compõe o roteiro
de vistas inéditas e dificilmente
encontrávei emqualquerarquivo
histórico do Estado.

.

O roteiro. se compõe:
Apreseniação, exemplo de
Ecumenismo,Gabriel LlL-X e seu
"monumentumaereperennius",
os primeiros passos, 1928. A

pedra fundamental, Padre

hipertrofia de clitoris - fechamento
prematuro das placasde crescimento
nos ossos dos adolescentes -

degeneração dos tendões, com

predisposição a lesões - hipertrofia
prostática, com obstrução da

. uretra - alteração da personalidade
(agressividade, euforia de pressão).

Agora eu lhe pergunto: vale a '

pena ter tudo isso em troca de água
subcutânea?
A utilização de Anabolizantes

Esteróides tem sido um dos recursos

praticados por academias para
manter seus alunos dentro de uma

sinistra arapuca. Pratica-se o engodo
da seguinte forma: o dono da
academia na esperança de manter o
aluno por mais tempo, perscreve

Documentário sobre Corupá
conta história do seminário

convite.

Jaraguá do Sul, 09 à 15 deJaneiro de 1993
• . •. .• • I �..

•
.

Phillipe: "EuviaobradoMestre",
Anexo2, ejardins, acapela, corpo
docente, corpo doscente, os

funcionários, atividadesreligiosas,
atividades culturais, artísticas,
esportivas, cívicas, trabalhos
manuais, museu, viveiro de

pássaros, eventos: Sagração
Episcopal de D. Honorato

Piazera, visitantes ilustres,galeria
dos . reitores, saudade dos

pioneiros, homenagem aos

pioneiros do SeminárioCorupáe
seujubileudiamantino, panorama
atual . do Seminário e

agradecimentos. Nossos

cumprimentos!

Para eventuais contatos par�
aquisição do videotape, damos a
seguir o seu endereço: Prof
Raulino Busarello, rua Madre

Benvenuta, 140 - Trindade -

CaixaPostal1130 - 88036-500-

Florianópolis - SC.

.Museu do mar
é inaugurado

.,..,

na regiao norte

Músculo artificial: Um perigo»o

Produção cinematográfica
'-.

Abrimos espaço para nosso

conterrâneo Pe. Prof.
RAULINO BUSARELLO, a

fim de levarao conhecimento de
nossos leitores um importante
documentário cinematográfico
de 50minutos de duração, que o

. . .j

mesmo produziu; a partir de

antigas fotos, quehomenageiam
o SEMINÁRIO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS_, de

Corupá-UMAHIST'ÓRIADE
FÉ -, ê de grande importância
para toda a região, posto que,
quando da construção do

Seminário, o território pertencia
ao município de JOlNVILLE e

de que Corupá, então HANSA
HUMBOLDT, erao 3°distrito e,
posteriormente. formou céJn
JARAGUA DO SUL, como 2°
distrito desse até sua

emancipação, em 1958.
Por aí é fácil constatar que a

obra realizada pelo Pe Prof
o

Às 18 horas do dia 30-12-1992, o

governador do Estado entregou à
Comunidade o MUSEU NACIONAL
DO MAR - EMBA_RCAÇÖES
BRASILEIRAS, no Centro Histórico
de São Francisco do Sul.
OMUSEUéoúnicodaAméricaLatil'\
e wn dos mais importantes museus ro
mundo, no gênero.
Cúter e Boião doMaranhão, Jang�
BotedoCeará, Jangadadepemam�
edaBahia,BaleeirosdeSantaCatarina,
ChacreiradoRioGrandedoSul,Chalana
do Mato Grosso, Canoas e Botes de
todo oBrasil, bibliotéca especializada,
oficinademodelismo, estaleiromodelo
- são algumas das atrações deste
verdadeiro complexo cultural que é o

maior museu criado no Brasil nos
últimos anos.
O Museu conta ainda com cenas em

tamanho real dapesca dabaleia, rancho
depescadores epescana lagoadeSanto
Ant01ÚO.

.

Magnificamente instalado em edificio
. com áreasuperior a 7.0001Jl2, o1!uSEV
.

NACIONAL DO MAR pl!ssa a ser

mais uma atração de SantaCatarina,�
projeto foi desenvolvido pela
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE
CULJURA e é resultado do resgate da
capacidade de investimento do Estado
de Santa Catarina. Agradecemos o

�.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP ClassifiC'ados .� .

VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO
Sala Comercial - Rua Roberto Seidel, em
Corupá
Sala Comercial- RuaBernardo Dornbusch,
1172, cl 80m2
Apartamento - Ed. Joana, clportão eletrônico,
garagem, 2 dorm. + dep. de empregada e

demais deps.
Apartamento - Sobre o Unibanco, cl 3

dorm., e demais deps.
Apartamento - emNereuRamos, cl3 dorm.j,
e demais deps.
Casade alvenaria - RuaAlfredoFunke, 76, cl
02 dorm., e demais deps.
Casa de madeira - Loteamento Verbinen, cl
03 dorm. e demais deps.
02 Telefones (residencial e comercial)

VENDAS

Casa - Terreno - Rua da Faculdade
Casa - Rua 25 de Julho - VilaNova
Terreno - cl 700m2; próx. a Faculdade
Apartamento-Ed. Jaraguá, c/3 dom. edemais deps.
Casa de alvenaria- Rua Arduino Pradi, cl
126m2, terreno 12x32
Casademadeirá - cl 101m2, terrenocl 14x33
Terreno - cl 192m2, no Loteamento Lemke

iiiiii

CRECI 0914 - J

VENDE
CASA ALVENARIA - c/260m2, terreno cl
350m2, ruaAntonio Teixeira Jr.
CASA ALVENARIA - cl 100m2, terreno c/
420m2, rua Alfredo C. Mayer
Casa demadeira - + 1 sala comercial cl96m2,
sem acabamento na rua João Januário Ayroso
(pr6x. CerealistaUrbano)
Apartamento - com260m2, noEd. Athenas,cl

. 2 garagens
Apartamento - com 194m2, Ed, Carvalho, c/I
garagem
Apartamento -com 135m2,Ed. Eldorado
Àpartamento - eomo180m2, Ed. Jac6
Emmendoerfer
Casa Alvenaria - cl 86m2; na Tifa Martins

(Coajas), cl parte financiada
.

Terreno - -e1406m2 (14x29), na ruaArgentina
.

Apartamento - cl 220m2, Ed. Carvalho (2
garagens)
Apartamento - e/260m2,Ed.Maguilu
Apartamento-c/ 1 54m2,noEd.MarianaCristina

ALUGA
Kitinet - Rua Alfredo CarlosMayer
CasaAlvenaria - emRioMolha (à 2 km Posto'

Mime)
Casa Alvenaria - rua João Franzner (pr6x.
Cerealista Urbano)

SAlAS COMERCWS
Rua Beraardo Dorn
busch Ilha da Figueira
Rua Joinville, cl 100m2

::.. ,� :_ .. : _, � ,!".t _ ".,.,_

Jaràgliá do Sul,09 à'IS de Janeirode 1993
,

,lt>,·, ,,"oAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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trabalhos.
o prazo de quinze (15) dias para a conclusão dos

Câmara de

Portaria •.

Of'icie-se ao Tribunal de Contas do 'Es,tado e �
Vereadores do Munic(piop enviando cópia da presentE-

REGISTRE-SEp COMUNIQUE-SE e CUHPRA-SE.

.)aragu", do Sul. 05 de janeiro de i993.
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AUREA MOLLER GRUBBA
Tabelilo e Ofidal do Reglltro de Protesto.

Coma"C4 de J(lf'Qguá do Sul
CP,,: """'/'11

Saata CItaria. BtA.O

AUJmA M!!LLE!! GR!!1!BA. -Tabeliã, e Oficial de T1tulos da Coma,o:

ca de Jeragwl. do Sal, Estado de Sentá Catarina, na forma da

Lei t etc.

Faz saber a todos 'l.uanto este edital virem que se

acham neste cartório para Protestos 08 Ti tu10s contra:
COMPlJSIS SIST DEDIC Ill'DA-R :ANTomo C F=IR.\ r,8 m:3TA;
EMDlEL IND DE PLAST Ill'DA:"R:ESTR••\NO OOt: S/Nº CaRUPA";
GUEmmEl! ENGZR-R :FeO DE B\U-l>k 325 N":ST:,;
IND OISEN DE EQUIP Ill'DA"TI:JC:!:NVILLT: lOô� NE�TA;
IN1!ERC1�GA,S TRANSP RODOVL'\R LT:D:�-R :355 W! 251 NE3T.�
JAUlE: 1!ARTINS-R:FRANCI'lCO HllUlCma 62 lr':3TA;
MICOL ),lINERIa5 E COQ1E =.\-R:JOINV!= :).052 N3STA;
J,!O�IS l!AI>ml1J1I Ill'DA-LOUllENÇO Y�'illZLml 467 lESTA;
MO�IS RAMI!HUl,! IlrDA-RODOLFO HUPF:'lIlUNESLml -1?6 N'lJT;';
l\lE'Ll.LURGICA Ai-!OZATTI mDl.-R:619 3/Nº NZDTA;
MAILY SAVIGNANO-R:GUIIl'GRIlC 17ACIC!lP.AG31.! 527 ro�TA;
m:rsON ZAiIOTTI-R :ROD SC 413 N::3T.\;
POZZOLAVA IN!) E COM Ill'DA-JOINVILL.';; 1052 I'lEST.�;
POZZOLOV.:\ IND E COU m:!);l.-JOIlflI'LJ'7!: 10%' m:JTA;
PEDRO JOlIECIR: CRI3TOV!O-=ULIO VARGAS 49 11"':5'11.\;
RUI llRAW,...R: RICl, DA LUZ II no":;o.; ,

TELESAT IND :-: COL! S':,UIPS =A-R :GUIIJOR','Z 7.�G3 7? N:lGTA;

:':JC;::;'::::;::=::;::�; -��:�:';:��:::'::D:X

E, como os ditos devedores não foram encontradas

ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por int�
médio do presente edital, para g ue os mesmos compareçam. ne.§:

te Cartório na Rua; Arthur MtU1� t 78, no prazo da Lei, a

fim de liquidar o seu d�bi to t ou então dar razão porque não

o faz, sob a pena de Berem OB referidos protestados na for

ma da Lei, etc.

ru.m/Jaraguá do Sal,O; Je janeiro de -1993.

AUREA _�iiA -TAEE:m:X E OFICIAL
PROTESt6 DÉ TfTULOS.-

DE

o

f f f .,. '": ,':, /.' < .�, 'I

; lo f' \' Ú " ,) j �I ,

i. t� n ,. li ti (/ � .. ), t,
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PREfEITURA .\lUNICIPAL DE JARAGUA IllOSUL

'f I ,� 1 :, -t .
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� 'I .,; � .I " ,

)
I
I
I
I
I ÁREA 52.000,00 M2

Anexo a Faculdade

)

DECRE�'O N' 2.615/93

Dispõe sobre o f'uncionamento til)
c

VENDE-SE terreno de

1.212,31 m2 na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de
frpntp

LOTES FINANCIADOS
possuimos diversos lotes

para sua escolha.

,

CHACARA

"1
(

I
I
I
I

de 04(01/93 à 24/01/93.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ 110 :";UL. no U:":l,(,J

das atribuições que- lhe são conrer-t-ras r

CONSJ-DERANno que a Pr-e t'e i t.ur-a Muni (�i ,.:,1 1:'111':"_

deu férias individuais à seus servidores. exceto aos que estão rfp

plantão no períOdO de 04/01/93 à 24/01/93;

CONSIDERANDO os motivos que de tc r-m l nar-am ::.L�(Jf�

Completamente formada
com casa 100m2 de alve-

. .

narra mais e casa

chacreiro, lagoas
concretadas terreno

14.000m2 - Ilha da Figueira
a 5km do Centro

para
todas

tltulção de uma Comissão Especial do tomada ôr> cont.na pe l n '·''H'!.:U·j;l

N' 03/93;

DECRETA'

Art.li - No periodo de 04 de janeiro de 1993 à 24 de j2;
neiro de 1993 a Pretei tura Municipal não prestará atend tmonto ao pú-
11C�, funcionando apenas internamente.

Art. 2i - Esté Decreto e�tra em vigor na da ün dr· SWI p�

licaçãot retroagindo seus e re t tcs à data de 04 de janeiro tjp I (jY'i •

evogadas as d t epoe t çêea em �nl·,rnr'If).

JarnguÁ tio Sul. O!', dr> .llltlP l r-o dI' I f)f),':t.

r�-', '-- (�, '! /l L- <;� DURVAL VASEL ____

Pre.feito Municipal

PROCLAMAS

DECASAMENTOS
MARGOT ADELlA GRUBBA LEIIMANN, Oficiai do

Registro Civil do I o Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram
em cartório exibindo os documentos exigidos pela Lei, a
fim de se habilitarem para casar, os seguintes:

BDIT4 nR 18.618 de 28-12-1992.
DiIlIB. BRAZ PE'l'BY .E BDILZA MAAS -

Ble, b�sileiro, solteiro, operário, nascido em Massaranduba, neete Estado
domiciliado e residente na.. Rua Abramo Pradi, 292, em :Barra do Rio Cêrro ne�
ta cidad,e, filho âe Bren.eu Petry e Erondina da Silva Petry.

' -

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de J.e.raguá do Sul., domiciliada
e .residente em Gariba1di, nesta cidade, filho de .Erich L:aae e Srica D.ab1m.
de Uaas. -

-

RDITAL n' 18.619 de 28-12-1992.
SANDliOl4ARC4LO KANZLER B nUaA' MARTA :DA SILVA. -

,;ue, brasileiro, divorciado, projetista, D.'lscido em JnragwÍ do Sul,domicil1
ado e residente M Rua "Tenancio de 31lvn Porto, 731, nestn cidade, fillio de
Doriva1 Kanzler e Terezinha. de Lourdee Kenz1er.

!;:te�:�:!r:����i�!:' ea:!i!:t:en!s:;t�:;� �::!e� ;o�=Z:da:
de, f'ilba de 'Ri1eon Ant�o da 3ilva e He1ena ?agundea da Sllvaa

EDITAL nR 18.620 ds 29-12-1992.
JOlO PERSlRA E JAllDlRA MAlZEN -

Ele, "brasileiro, ao1teiro, comerciário, nascido em Guaramirim, neste Estado

d�miCiliado e resid�te na � Campo Alegre, 213, em Ilha da ?'igue1!':ltnesta'
c�dade, filho de Jose Pereira e Anestacia Sebe1 Pereira. /
Ela, brasileira, solteira, industriária, nascida em. Maasaranrluba, neate E.!
t�do, domicil.iada e

..

residente lU Ihm Francisco Zacharisa Lenzt, 530,neata _

c�dade, filha de Joso Maizan e Lucia Paul.i Sa-rdagna.

EDI'1AL nR 18.621 de 29-12-1992.
LUIZ CESAB BOImO E JANICE MArSEN -

BJ..e, b�sileiro, solteiro, pul!lioitario, n..<ts01do em Curitiba Paraná. dcmi

�!li��- :a.�:;;:�:n:en:r��::� Wee." 22, apto,21, ne8t� Oida�e:filhr;
Ela, brasileira, solteira, i.ndbstriár.1a, naecida em Jarasuá do Sul, domici
linda e residente na Rua �rancisoo Zachar1ae Lenzi, 530, em Vil.a Lenzi "

nesta cidade, filha de Joao Maisen e Lucia Pauli.�ßZl8.
EDITAL n T"l16.622 de 30-12-1992.
Cópia reoebida do cartório de Guaramirim, neste -EstadO.
ALlARILDO ZEN E MARIA ILOIB BARAUNA ..

:!:ic�:�!e!r;;s����!� ==ê::do�:�:e:r�:m�rit;i:�8!:s!:t;:��
do, filho de Zesinho Zen e Metia Meroê Zen.

-

Ela, brasileira, solteira, do lar, nascida' em Araquari, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua Procópio Gomes de Oliveira, 717 nesta cidade

-

:filha de Paulo Barauna e Edeltrudes pfleger lIerauna.' ,

EDITAL nQ 18.623 de 04-01-'1993.
JULIO CESAR STINGHEN B JULIETA AIrn!I T!3UBAHARA -

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escr!t6no, nascido em Jaraguá do ..

Sul, domioiliado e residente na Rua He.min1o llafra Cardoso 203 nesta ci
dade, filho de 'Oswaldo Stin8lien e Varia Alba. :Beleti Stin&h�. '

-

Ela, �oileira, solteira, analista de sistema, nascida � Nova Esperança,
.Parazlá, domiciliada e residente na Avenida Marechal Deodoro, :1.59, apto.305,
nesta cidade, filha de, Shoyo TSl1bahara e Miyako Sbiota Tstlbnhara.

BDI'i'ÂL:a,Q 18.624 de 04-01-1993.
JOIo ArmzcIO n.u:.onCINr E R®IA MitRA MIKOSXI -

�!:ic:�:�!e!r;;s����!�°:w.c::�!:::' s:�!�on:t!U:��fi:�t:e,E;��,
LINO Piamoncin1 e Helena ?iam.cncini.

-

Ela, �s:l.leira, solteira, vendedora, nascida em Pouoo Redonso. neste Estado
domicf1i1lda. ereaidente na. Rua. 674, n" 78, em Ilha dn. ligueiZ'a, nesta cidade
filha de Nilton Te1koski e Arlete Sardosna ��eikoski.

E para que chegue ao conhecitnento de todos mandei passar o

presente edita� que será publicado pela itnprensa e em Cartório,
onde será afixado durante 15 dias.

Empreendimentos Imobillarlos Marcéitto

Av. Mal O'é'odoro 1179
,

I
I
•
t
I
I

_______________ .... J

Compra eVende
�
.a

72·1136

FUNILARIA
,

JARAGUA LTDA.
Calhas e Aquecedor Solar. \!;�

Rua Felipe Schmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguã do Sul - SC

Jaraguá do Sul, 09 à 15 de Janeiro de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PEZIA
Comodoro-lp - cinza 88

MonzaSLIE - vermelho 87

MonzaSLIE -preto 84

Comodoro - vermelho 80

Comodoro- vermelho 76

GoIGL-prata 91

Fusca 1300 L - bege 80

BrasíliaLS - branca 79

ampaGL-cinza 86

scortGL - preto 84

Corcel IIL - branco 83

BelinallL-azul 83

Fiat 147L-branco 83

o

CBX-7SO - preta ':1U

DT-180 -preta , ,88

CG-125-azul 86

CG-125 - vermelha 82

ua Joinville, SIN
Fone:0473-72 2699

End.Resid.
RuaiGuaramirim, SIN
Fone:0473-721003
Bairro Vila Nova

HP
Chevette Júnior -prata 93
Chevette luxo - branco 86

Opala Comodoro- azul... 90
0-20 Custo luxo - branca 87
GoI CL - prata 89

GoI CL - Marron 89
GoI CL Marron 88

Gol LS - branco 86
Gol S - branco 86

Apollo GLS - prata 91
Elba CS - azul... 87
Uno S - branco 90
Escort L - branco 87

MOTOS
CBX 750e - azul... 90

Today - 125 prata 90

Today - 125 prata : 89
CG - 125 - preta 88
CG - 125 - vermelha 84
CG - 125 - vermelha : 81
RX - 125 - preta 83

BP
Automóveis
Rua Reinoldo Rau, 433
Defronte a Lurisa
Fone:0473-72 13 53

Menegotti

Kombi STD - branca 88

Kombi pick-up - branca 86

Saveiro - azul. 89

Gol Star- branco 89
Gol CL- azul.. 88
GolCL- branco 89
GolGL - vermelho 90
GoIGL-vermelho 90

VoyageGL-azul.. 87
SaveiroEL - bege 91
ParatiCL- prata �
SantanaCD - preto 86
SantanaCL - prata 89.
DelReyOuro - branco 84
Uno S-preto 87
Uno Svcinza _ 89
Chevette SL 1.6S 89
Brasília - branca 77

Fusca 1300 - branco 74

Fusca - branco 85

GoICL-cinza 88

PrêmioCS 1.3 -marrom 86 .

Parati S-verde 85

Belina IIL -prata 82

EscortL- branco 86

�
.. Menegotli Vefculas 5 A

� MORETTI,
JORDAN &
elA LTDA.

Escort L - cinzamet. 88

EscortXR3 - vermelho 91

Verona LX - vermelho 90

Del ReyL - azul met.. 88

Del ReyGhia - vermelho......88

Versailles Ghia - marrom .....92

Pampa 1. 8 L - prata 90

Gol CL - branco 90

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

MIMECAR
EscortGI.. dourado - 85 .

.............................Cr$55milhões
Santana CL 2000 - prata -

x') ü$IIOmilhões
Santana Quantum CI, - branca -

XK Cr$88milhões
Monza Classic 2.0 - grafite -

88. Cr$I05milhõcs
Monza SUE - azul -

89 CrS105milhões
Gol GL 1.8 - preto -

9O CrS90milhões
Gol BX branco
86 CrS40milhões
Parati S branca
84 CrSS2milhões
Passat Pointer GTS - preto -

87 crS70milhões
Passat cinza
81 crS25milhões
Chevette SL - prata -

86 CrS45milhões
Corcel II - branco -

79 crS 30milhões
Brasilia bege
80 crS22milhões
Fusca 1300 - branca -

83 CrS32milhões
Fusca 1300 L - verde -

81 CrS2Smilhões
Fusca 1300 - branco -

83 : CrS32milhões
Camionete C-lO - vermelha -

72 crS20milhões
Del Rey Ghia comp.- dourado -

87 : Cr$70milhões
.

",r.-, '. \.-:' i.' nulht••..,

Fones:72-0499 - 72-0378 -

Caixa Postal, 412.
Av. Marechal Deodoro, 930-
-Jaraguã do Sul - SC.

M.B. 608 carroçaria - azul -

76 CrS90milhões
V.W. 790 carroçaria - branco -

87 CrSlSOmilhões
M.B. truck/carroçaria - verde -

79 CrS200milhões
Volvo turbo II cabine 280 - branco
89 ;; crS370milhões'

Rod'- BR-280 - KM 56

Fone(0473) 72-0035

Menegotti V�eículos
ABRA O-OLHO! CARRO USADO E REVISADO SÓ NA MENEGOTTI VEÍCULOS.

Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone: 72-0499

Jauga' do SuI,09 115 de Janeiro de 1993
" .:

. ,I. l ",,"", 13 I ',_ •Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(0473) 71 3363 Fa:x:71
o

0&
0363

JAVEL

VEÍCULOS
NOVOS

Tempra Ouro 4p branco

Tempra Ouro 2p preto
• Tempra Prata 2p roxo

Tempra Prata 2p azul
Elba Weekend 2p IE branc
Uno eSL 4p cinza
Uno eSL 4p azul
Uno 1.6 R. azul
Uno S IE vermelho
Premio S IE branco
Premio es 4p IE branco

Pick-Up LX 1.6 preto
Pinck-Up 1.5 branco

VEÍCULOS
USADOS:

Santana GLS-cinza 91
Santana Cl.-azul.. /. 89

Premio S-cinza 90
Uno 1.5 R-cinza 88
Monza SL Sedan l.S-verm 84
EÍba S 1.6-vermelha 91
Belina 11 GL-dourado 86
Belina 11 Gl.-dourado 84.
Fusca Ls-Bege 82
'Fusca 1.3-branco 76
Fiat 147-branco 84

Saveiro GL-cinza 91
Fiorino-branco 90
Fíorino-branco 88

Jaraguá Veículos, Peças
e Serviços Ltda.
Rua Joio Zapella, 214
Fone 72-2111

- .

Pensou FIAT Iigu�
9 (0473) 72-2111

DIVERSOS
Vendo casamista e um bar Rua: A?onso
Nicoluci n° 25559caetto carrono negócio
e vendo um Freezer prosdócimo.Tratar
Rua: Afonso Nicoluci,2559.

Vendo gareli 89 branca valor
6.800.000,00.Tratar Leomak

refrigerações fone: 72-0591.

Compro carreta para campin.Tratar
72-0522.

Vendo Freezer consul 280 LT vertical
e um ar condicionado 10mil aTUS preço
combinar.Tratar Rua: Erique Doubrawa
46 fundos MóvE!is Tilar.

Vendo Micro-computador MFX.Tratar
Rua: 25 de Julho 499 Vila Nova com

Gerson ou pelo telefone: 72-1528.

Vendo bicicleta 10marchascor chumbo
valor 1.800.00,OO.Tratar 72-2062.

Vendo fábrica de quadros para
estamparia completa e com

estoque.Tratar Rua: Francisco

Vendo telefone e um Fiat prêmio ano/88
com 60 mil KM.Tratar Rua: José
Emendorfer,44.

Vendo terreno na Praia de
A1batroz.Tratar Rua: Arduino Pradi,583
valor Cr$ 25 milhões.

J(ende-se roçador de grama para
beiradas e ummolinete n1 para pesca,
e umavarra 3309 emais ummáquina de
roçar grama.Tratar 72-2595.

Vende-se Fusca an0/79.Tratar Rua:
Francisco Huscka,867.
Vendo serra fita de cortar carne.Tratar
72-�.

Vendo Fusca 68 ótimo e$tado valor 18
milhões.Tratar 73-0230.

Vende-se betoneira de 320 Ittros COI!1
motor 2RP 25 metros de cabo.Tratar
Rua: VICtor Rosemberg,94.

Vende-se Video Cassete JVC com 4

cabeças,novo.Tratar 72-3672.:

Vende-se bicicleta 10 marchas.Tratar
72-0162.

Vend�-se ou troca-se terreno de 13,5
por 27 situado no loteamento Santo
Antônio.Tratar Metalúrgica CSM,com
Jorge.

Vende-se terreno na praia de 'l'tajuba
_ 700 mt da praia valor Cr$ 10
milhões.Tratar 72-2403.

Vendo máquina de costura Siruba modo
737 valor 11 milhões.Tratar 72-3583.

J�
PIIEFIlITUIlA MUNICIPAl, UI! .IASSAIIANDUUA

FBTADO OB SANTA OATARINA

U�bln�relcltu

DEI,;}{I!,,'l'U N2 806/92

UAVID LEU, Prefeito Municipal de aesee

r-anduba, Estado de Santa Catarina. no use das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei I

nR 427/501. de 13/12/91, DECRETA:

ABEl�TURA DE Cl�tDI'l'US- SUPLEMEN'l'ARES

Art. 11 _ Jo'ican abertos os crêdí.cos suplementares no vaacz- ce Cr� -

218.000.000,00 (Duzentos e dezoito milhões de cruzeiros) con

forme abaixo especificado:

0100 - CÂl1ARA DE VEREAOORES
0101 - Camara de Vereadores
0101.01.01.001. 2.001 _ Manutenção Geral da câmar.a de Vereadore

0101 _ 3.1.1.1 - zesscai. Civil - Cr$ 10.000.000,00

0300 - DEPARTAMENTO DE ADHINISTRAÇÄO
0301 - Serviço de P-essoal
0301.03.07.021.2.003 _ Manutenção do serviço de Pessoal

0301 - 3.1.3.1 - Remun.serviços Pessoais -erS 8.000.000.00

0500 _ 1>EP:ARTAMEN'l'O DE OBRAS E SERVIÇOS UlmAUOS

0501 - Serviço de Ubras e coord. dos serviços Urbanos

0'01.09':51.268.1.002 - IJIlplantação de IlUlll. Pública

0501 - 4.1.1..0 - Obras e Intalações - cri 200.000:000,00

Art. 21 - Fica anulado o crédito no veice de CrS 218.000.000,00 (ousen
tos e aezoito milhões de cruzeiros), Conforme abaixo especifi
cedo r

0400 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
._

0401 _ Serviço de COntabilidad.e. Tesourari� � Tnbutaçao
0401. 99. 99. 999 - FUndo de Reserva 0rçamentar�a
0401 - '9.9.9.9 - Reserva de contingência

Art. 31 - o presente Decreto entrará em vigor na data de sua pUblicaç'ão
revogadas as disposições em contrário.

2 DE DEZEMBRO DE 1992

publi ado no Expediente na data supra

HU iUke
Diret r do ,Depto de AdDa. e Fi.nánças

!\Ia.8ar Aduba _ Capital catllr,lueuae do Arroa

PREFEiTURA. MUNICIP"L DE MA88ARANpUUA
BBTADO OB 8AMTA OATABUfA

Gablnet. do Prefello

DICRB1'O HI 80:t'92

DÂVID LEU, Preleito JoWlic:i.pal de Massa
randUba. Estado de santa Catar-ina, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela Legisla.
ção em vigor e de acordo com a Lei ns 427/91, de

13/>2/91, DBCRSTA:

ABBI:'l'URA 18 cdDI'l'O SUPlJIIENTAR
..._

Art. 11 _ Fica aberto WIl crédito suplementar no velar de CrS 19.000.000,01
(Dezenove milhÕes de cruzeiros), conforme abaixo especificado:

0400 _ Dm'aRTAMENTO DE .FINANÇAS .-'�'
0401 _ serviço de COntábilidade Tesouraria e Tributaçao
040.03.01.021.2.005 _ Hanut. do !lepto. Financeiro

041)1 _ 3.2.3.3 _ Contribuições CkJrrentes - Cr$ 3.000.000,00

0600 _ DEPAR'l'AHBNTO DE EDUCAÇÃO CULTURA B BSPORl'ES

0601 _ Serv:i.ço de Bducaçao CUltura e Esportes
0601.08.42.188.2.011 _ Manut. do Ensino FUndamental

0601 _ 3.1.1.1. _ Pessoal Civil - Cr$ 13.000.000,00
0601 _ 3.1.1.3. _ fl)rigações patronais - I» 3.000.000.00

Art. 2i _ Fica anulado o crédito no valor de CrS 19.000.000,00 ,U)ezeno
ve milhÕes de cruzeiros) conEonne abaixo especificado:

0400 _ DE:PARTAMBNTO DE FINANÇAS
._

0401 _ Serviço de contabilidade Tesouraria e Tr�butaçao
0401.99 ,99.999 _ Fundo de Reserva orçamentária
0401 .9.9.9.9. _ Reserva êe COntil;l9ência - 19.000.000,00

Art. )1 _ O Presente Decreto entrar' em. vigor na data de sua publicação
revogaãas as disposições eJ1L contrârio.

PUblicado no expediente na data supra

Hi1�tzke
Dir. jto;

de Administração e Finança.

M •••• rundu-b. - Capital Calarlnen.e do Arroz

�>�
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAUANOUUA

ESTADO OE SANTA OATARINA
Gabinete do l·releUo

o

DECRETO llS! 807/92

Di\VIO LEU, Prefeito Hunicipal de nesse
randUba, Estado âe senta" Catarina, mo use das
atribuições que lhe são conferidas pela Legis
lação em vigor e de acordo COm a Lei nQ 427/91,
de 13/12/91. DB::REl'A:

ABElZl'URA DE CmITO SUPLFl:tE:rI'AR

Art. 1'. Fica abert� um crédito �p1ementar �o vatcr de Cf.: 150 .000 .o�_;i!:��: e cinqaenta nu.lhoes de ceuaearos) , conforme abaixo

e't} ,'" ( ,
�_ J.

0300 - DEPARTAHEliTO DE ADIUUISTP.:AÇÃO
0301 - Serviço de Pessoal OI0301.03.07.021.2.003 _ Hanutenção do Serviço de Pessoal -

0301 - 3.1.1.3 - Obrigações Patronais _ crs 50.000.000,00
0301 - 3.1.3.2 - OUtros serv , e Elle. Cr$ 10.000.000,00
0301 - 4.1.2.0 - Equip. e 1'�teria1 Penn- Cr$ 15.000.000,00

Jt1IJJ1iI -JAVEL
.

.

Rua João Zapella,
214 - Fone 72-2111

...

0500 - D&PARTAHSNTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0501 - Sel.!Viço de Obras e coordenação dos serviços Urbanos
0501.06 • .30.177.2.007 _ Ha.nut. êe COnv. SSP
0501 - 3.1.3.2 - OUtros Serv. e Encar _ Di 1.000.000,00

0600 - DEPARTAHEtlTQ DE EDUCAçlo CULl'UP..J\ E ESPOP.:Ti:S
0601 _ Serviço de Educação CUltura e esportes
0601.08.42.188.2.011 _ Hanut. do E:n.sino de IS! Grau
0601 - 3.1.1.3 - Qlrigações Patronais _ crs 65.000.000.00

0700 - DSPARTAHEllTO D& SAOns E BEll ESTAR
0701 - Serviço de seâõe e Fomento Rural.

0701.13.75.428.2.019 - Hanut. öos Servo de Assis. Uédica
0701 - 3.1.1.3 - Obrigações Patronais _ CrS 8.000.000.00
0101 - 3.1.3.2 - -öurrcs ser-v, e Elle. crs 1.000.000,00

Art. 21 - Fica amuado o crédito no valor de Oi 150.000.000,00 (Cento e

cinqUenta milhÕes de cru.zei7:0s). conforme abaixo especificado:

0400 - DBPARTAI'IILlITO 1.., ,nlAltCAS
0401 - Serviço de COntabilidade Tesouraria e Tributação
0401 .. 99.99.999 - Fundo de Reserva <h'Çamen.tAria
0401 - 9.9.9.9 - Reserva de Contingência - crs 150.000.000,00

Art. 3- - O presente Decreto entrar" em vigor na data de sua publicação revogadas disposições em contrário.

PAÇO MUHICIPAL D8

MAS�·
á
D�RO DB 1992.

.
-

-_ ��I'DIWi� Le�
.

�)_ I
�eito Municipal-

PUbli;Ç.0
no exPediente na data supra

Hilb'io .zke
Dir. Ip • Administração e Fincmças

- M •••• r ..ad.b. - C.pU.' C.t.r •••••• do Arro.

PRBFBlTUnA MUNICIPAL DE MA88ARANDUUA

B8TAG-:I��A:oT�r�:.,�t!,mNA
DECRETIl No 819/93

ODBJlIR DBRBTTI,. Prefeito Municipal de
Massaranduba. Estado de Santa Catarina,. no uso
de suaB atribuições legais, DBCRB�A:-

FERIAS COLETIVAS

10 - Fic_ concedidos 20(v.btt:e' dias -de Périas Coletivas a todos os Ser

vidores PÚblicos Municipais de Massaranduba. inclusive aOB Servido

res Bstadaais Municipa1izados, a contar ae� até 24/.DIIEI-

11011"3.

20 ;.. Os serviços de expediente, liapeza pública e coleta de lixo serão •

,

.antido8 nor.a1mãnte.

,
30 - O presente Decret� entrará Dl.vigor na data de sua publicação: ���g8da8 as di8posiçoes 811 contrario.

.'Y.'�PAÇO MUNICIPAL DB MASSAllANDUBA. SM 04 OB JANBIRO OB 1993 .... "'"

\.
Publicado no expediente na data supr�

.�.�ks RAÍMDNDI
Responsi el

.Aceitamo·s cartas de crédito. Melhor preço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficiná

I '

14 Jaraguá do Sul,09 à IS-deJoeiro�e 1993
• I

__________'c_ _"=,...-.±-,------'--===o::.===============��================:;:;:;;:;íI
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(0473) 72

I
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL • SC

P O R T A R I A Nr. 01/93

o Pln::�':::':';-O .'iU>J I.C Ií'(lL. Dr:. J(lr�AGUfi DO SUL� usendc
da c cuane t ên c t a til.!€?" 1hli: C'::�n"(::'r'(;; o item I, dCI artigo 71. da Lei
Orgânica Municipal, (117. 05 d(i' <:'.bl'·!l o e 1')90,

RESOLVE

NOHEAR '':;1'' H ADERBAb. MACHADO panI. exer-c er c
cargo c e srcvímen c c em :"Dlniss;::'o Je ASSESSOR DE IMPRENSA da
Pr-e+e t tur a M\.1njcrp;).� ue ,J'll�afJI.!<,{ 'u S'll ..

NOMEAR t.) Sr- R IRINEU BIANCHI ca r' a exer-cer- o
car-ne de p('(jvim� .. .nto (i:11\ c cmi snà o de ASSESSOR JURl'OICO da
Pt-e s et t ur-a �t.Hlicip;,,! c!2.,Ja!'"a�:n,( Ll0 So!l�

NOMEAR CI ar, JOSS BENEDITO DE CAMPOS para
exer-c er o car-sc d e sr-cvt men tc em c omí ccão ue OFIGIAL DE GABINETE
da Prerc i tur z Munoi c i p a I dc� J;7\I'....\gl..l,K .ru S:,tl"

NOMEAR (�SI' SIGMAR BENNO LUCHT ea ra exer- c er CI
car äc o e sr-ov tmen t o eul comi��;ãQ ue SECRETI-1RIO MUNICIPAL DE
ADHINISTRAC�O da P!Ft�o: e i t ure Mt:HI i c I p�\l ue . .!.:.wagIJá do Cu I ;

NOMEAR CI Sl�. ADOLAR JARK pa-!'-,,\ exercer o cargo
cl.e cr-cv tmen t c 811\ c omt s são eie: SECRETftRIO MUNICIPAL DE FINANCAS da
Pr-e+eí tura MU!1ir�qJ;:,�J de .• J-;;�I'·a�..jf.d rjc �;ul.

N�MEAR o Sr' •. AFONSO PIAZERA NETO paroa exer-cer-
o c ar- ao d e ri'O (/V! mcn t.c >2111 com i !j��:i('J u e SECRETARIO MUNICIPAL DE
OBRAS E VIAC�O c j nie I?!'- i ri �\1l12n t e 1""80.5 con der cone SECRET�R 10
MUNICIPAL DE SERVICOS PtJBLICOS da Pr-c rc 1 t ur-a Mun i c i pi!. de ,Jara9llá
do BuL, .

NOMEAR a Ss- a , ROSEMEIRE PtJCCINI VASEL »ar a

€:{er�er o c ar- so oe nr ov I mel'!t c em c om ! s�\:io de SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO da Pr-ere i t ur a MI.HI i c i p.1.1 .te o.J�,n�gu�l uc SI..11 N

NOMEAR CJ Si'. BALDUrNO RAULINO wav ;,� exerc er CI
-cer so de prUVimf.>l\\;:O QIlI ;::i)mj:5�:;�to d c SECRe:T�RIO MUN'ICIPAL DE
CULTURA� ESPORTE E TURISMO "::a Pre roi c-n-a Municipal ue J�';I.ra!.;lJá do
Sul.

NOMEAR (J SI' INGO PAULO ROBL ear-a exer-cer- o
carga de sr-ov l een t c €;:1\1 c.om l aeâc de SECRET�RIO MUNICIPAL DE
A�OPECU"RIA da Pref'eif:lJt·a.Municip;al rJe Jara91.1<Í ';0 Sul ..

NOMEAR ÇI Sr M IRINEU PASOLD para exercer o

t:ar�o d�! srov i srent o em comi s!:;ão d e SECRETaRIO MUNICIPAL DE BAUDEda Pr-e+e t t ur a Municipal de J,;\r°aglJ:':� do Bu l ..

(.') sr-escn t e �'ort..u· ia entra em v l gor no tt ia 04
�e �'êl.neiro de 1993. r-e t r-ca at ndo eeue e·feitas t\ data ue 01 de
Janeiro de 19'13 ..

f�EGISTf(E.-·SE. COMUNIGUE-SE e CUMrRA-SE ..

Jara9uá do SIJL 04 de Janeiro de 1993.

DURVAL - VASEL
Pr-e Pe Lt c MuniCipal

3363 Fax: 72

DIVERSOS

Minha

o

Nunca perdemes tempo em

amar àlguém.
Talvez eu ainda não estivesse

pronto para você antes.
A sua ausêncla,no entanto,me
fez pensar RaS minhas

prioridades de vlda.E aí eu

percebi .o quanto você é

Importante para mim.

036,3

Compro moto até o valor- Cr$
8.000.000,00.Tratar 72-1110.

Vendo casa em Schroeder 42m2,
semi-acabada, aceito carro no

negócio. Tratar pelo fone: 71-0147.

Vendo Filmadora Scharp semi-nova
modelo UL 310 P 1.100 dólares. Tratar
com Ademir na Disapel.

Vende-se Fiat 147 ano 79, um
Freezer prosdócimo 180 litros ou

troco por geladeira,. tratar 73-0197.

Vende-se terreno na Ilha da Figueira
valor 15 milhões.Tratar 72-3166.

Vendo ou troco chevete/83 metalico 5
marchas e um 82 bom estado por outro
menor valor ou maior.Tratar pelo fone:
72-1088.

Vendo gareli/89.Tratar 72-3529,com
Antõnio ou rua: São José,143.

ROMEU

Vendo mini-moto panter
dobravel,sistema igual da gareli valor
Cr$ 3,5 milhões.Tratar Rua: José
Emendorfer,1544.

Vendo casa alvenaria valor Cr$ 30
milhões +financiamento.Triitar72-3314.

Nota deAgradecimento
A família enlutada de Ingo

Fallgatter(Jacaré),aindaconstcmada
por seu falecimento,agradecea todos
os parentes e amigos que enviaram
flores, coroas ou cartões. Agradece
ainda ao Pastor Ingo Piske, pelas
palavras deconforto; eaosmédicos,
Dra Maria de Lourdes Medeiros
GomescDrVictorBauerFilho,pelo
empenhoededicação,

Por fim a família convidaa todos,
paraparticipardocultoque realizará
amanhã (domingo), na Igreja
Evangélica Lutherana - centro, às'
9:30horas.

.;..
"-

Vendo 2 novilhasvalor 3milhões:'uatar
na Rua Itapocu Hansa 4890,próximô-a
Comunidade São Roque ,Três Rios do
Norte.

Vendo passat/80 valor 32 milhões.
Tratar Rua José Teodoro Ribeiro,3775

I

fone: 71·8121.

Vendo geladeira!! um 3 em 1 , mais uma
bicicleta barra circular nova. Tratar pelo
fone: 72-2646.

Vendo 3miltijolos.Tratarna Lanchonete
Jomaf,próximo salão Doering.

Compra-se Fiat ano 79 á 81 em bom
estado. TraTratar rua João
Planinchecke,387.

Aluga - se quarto - trat.ar Rua Henrique
Marquardt 480.

VendoCG 12580 valorCr$ 8,5milhões
'�tar,Rua:DomingosdaNova-Mercearia
do Marcio. ,

.'-..

Compra-semQto. Tratar pelo fone:72-
3802.

"

<,
Vendo bicicleta brisa semi,riova valor
Cr$ 800.000,00.Tratar rua: Lorival
Zocatelli,220

Troco Fusca! 84 por outro carro de

menorvaloroupormoto.Tratar72-3210.

Compro casa para tirar Jguá Esquerdo
Loteamento 418 casa s/no, próximo ao

Supermercado Franza, falar com

Orlando Leonardo.

•
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA _AL DE _GuA DO_.8UL • sc

P o R T A R I A Nr. .2/93

DURVAL VASEL. Pref'eito Municipal de J"aragué{ do

Sul. Estado de Santa Catarina. no uso de 'Suas at r tbu r cêes ,

RESOLVE

i.. EXONERAR todos os Q\:1Jp"mtes de. eta,.. gas
com j ss i onados. nomeat:fos at(� 3i de de�e1\lhrl) de 1'1')2. ..

�?.. TORNAR SEH EFEITO todas as nomea.ões de
'Servidores públ ico'2i LIll.1nicip�.is para o exer-crcio de cargos

empn.::go!:j de confOjanç;a. nOILH�ado5 até 3�. de dez,erobre de 1992.

:3. Esta F'Cll�tar'ja F.!llttn� em vigo.... no dia 04 de
janeiro de 1993. retroagindo seus eof'eit:os tt dab.\ de 01 de janeiru
de 19"13u

I�EGISTWF..-SE. COMUNIGUE-SE:: e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul. 04 de janeil"o de 1'}93 ..

/'.�
��A
�

RECBITA

RECEITA ORÇAMBIITbIA
Receitas Correntes
Receitas 1Tibutarias
Receitas de Contrit(uições
Receitas patrimoniais
Receitas Agropecu!rias
Receitas Industriais
Recei tas de serviços
1Tansferências Correntes
OtltrAS Receitas Correntes

Prefeitura Municipal de Massaranduba
I!STADO DI! SANTA CATARINA

BALA!lCZ'l'B FINANCEIRO - DEZEHB1�C de 1992.

I Qi I DBSPESA l crs I
I I

e I I

i)URV�
Prf�fc�jt:o f1unicj�:),1

'._ ... _ ..... _ ._ ......... _ ... 1<0 ..ii ....

-Jaraguá do Sul. 09 à 15 de Janeiro de 1993

I , DBSPESA O!IÇAMENTUtA pl FIlNÇ ES
I
'�

I I LegiSlativa 73.�99.068·:J°1
!) 70.178.660,621 Administração e Planejamento 'I 546.153.750,031
I 0,00' AgriCUltura 37.192.725,53'

1 381.630.881:84',
Defesa Nacional e Seg. P6blica ,I 2.830.986,001

o O BdUcação e CIIl tura :; 85 .105.958,971
, 0,00' Energia e Recursos Minerais I' 181.879.073,00:
I 5 136 000 00' Habitação e Urbanismo 241· 531. 177'. 37'
I 1 040' 284· "95' 80 , Indflstria, caml!rcio e Serviços I

'

0,001
I

. . ., ,

I Saflde e Saneamento I 97.533. ;'79, Dr-!
I

177 .593.373,10, Assistência e �d€ncia I 26.. 407 .047,001
RECZITAS DE CAPITAL , 226.378.650,911 1Tansportes' I 292.252.490,091
TOTAL DA RECZITA ORÇAIIENTbIA I 1.901.702.161,47

TOTAL DA DESPESA ORÇAMmTUIA I 2.087.185.553.-<:,: I
RtX:EITA ElTRA-O!!ÇAMIi.'N'l'WA I , DESPESA ElTRA-ORÇAMElIT12IA 1 I

Dej)6sitos de Diversas- Origens 'I 71.072.955,10 I DeP6sitos de Diversas Origens , 101.451.8.22,3'1
Despesa EIIIp�ada a pagar(Emitida), 2.087.185.558,451 Despesa t:nIpenhada a Pagar (paga� 2.135_.715.732,�91
APlicações Fin�iras , 2.240.000.000,00 I

APlicações Financeiras , 2.002.000.000,00,
Celesc C/TlP e DeVê:lores Diversos, O 00

I
Cel,esc C/TlP e Devedores Div. I 0,001

TO'l'AL DA:Ji:XTR.4-OItCAMBNTnIA ., 4.3�8.258.513,55 f TOTAL DA EXTRA-ORÇAMBIITAAIA I 4.240.167.555,051
SALDOS »0 HIs AH'l'ERlOR I , SALDO PARA O I4!s smU1NTE II ,I

caixa da Tesouraria '30,854,351 caixa da Tesouraria 7.228,351
Bancos cjMovilllento I 7.495.914.251 BanCOS CjMovimento '6.825.392,�3'
VinCUlado em elc Banchia b so.125,870,16:1 VinCUlado em C/C 8ancSrta , 23.427.579,711

TO'l'AL ElO SALDO 00 I4!s ANTERIOR r 57.652.638,77 TO'l'AL DO SALDO p! o I4!s smuINTEI. 30.260.200,291

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vasel encontra estrutura falid, 'T
,

relação de material existente. �.Semnada .

Os postos de saúde, por exem •

foram ,encontrados sem qualqu ,

material de uso emergencial, co
esparadrapos, gases, mercúrio
álcool.Asprateleirasearmáriosfor
encontrados completamente vazios

O sistemade organização inexiste
internamente. Não há controle.

adequados de contas e saídas d
material - tudo era praticament
centralizado no prefeito e assessore

mais íntimos, que usufruiam c
.

queriam, manipulando os (tj
públicos como se fossem seus. 1

I

Providências
'"

[)' -d'" "I. :'" IV' I "ast',
1 ,'i.':' � j I

A saída do ex-prefeito Ivo Konell
está recheada de mentiras e

trapalhadas. 1 a mentira: a dívida da

prefeitura, em 31 de dezembro,
ultrapassaCr$ 18bilhões,emnúmeros
ainda incompletos. 28 mentira: ele
não é funcionário efetivo ou estável,
pois não prestou concurso e nem

adquiriu estabilidade constitucional
nos prazos devidos. 38 mentira: a

organização interna da prefeitura não
existe.

Equipamentos e

relatórios
As máquinas e equipamentos

foram recebidos sem as mínimas

condições de uso. A encenação de
mostrar para a imprensa antes de sair
foi apenas uma manobra de fachada,
para salvar as aparências, ao estilo
do ex-prefeito, um reconhecido
fanfarrão.

Os mecânicos da prefeitura têm

outras informações: asmáquinas, em
sua maioria, estão com motores

comprometidos' e sistemas de

manutenção sem as mínimas

condições.

Pagamento de
funcionários
será dividido
Tendo em vista a situação

financeira encontrada na

prefeitura pelo prefeito Durval
'Vasel, os fornecedores terão de
aguardar para atualizar seus

créditos junto a prefeitura de

Jaraguádo Sul.
Aproridade doprefeito eseus

assessores é o pagamento dos
'salários dos servidores, referente
ao mês de dezembro. '

Pelos levantamentos

preliminares, a Secretaria de
Finanças deverá fazer uma

escalade pagamentos, demodo
a que os servidores de menor

salário recebamporprimeiro.
Assim, os servidores com

cheque-salário receberão em

primeiro lugar, devendo os de
maior salário receberem

posteriormente.

Ij I' '1 l r #; t

o prefeito Durval Vasel, par
resguardar-se e obdecendo aditames
das leis vigentes, nomeou uma >,

\ Comissão de Tomada de Com
formada pelos secretários Sign,
Beno Lucht, da AdministraçãoIx
Adolar Jark, das Finanças e

contador Renato Bortolini, par
levantar os dados e informações
necessárias. O Tribunal de Contas
foi comunicado a respeito, para as

devidasprovidênciaseefeitos legais.

Konell: Sem lenço e

sem documento

Dívida

o

dos Cr$ 20 bilhões.
Só para o INSS, o atraso é desde

agosto. Com juros e correção, a

despesa neste caso triplica.
Só de salários e adiantamentos

de férias, há cerca de Cr$ 10 bilhões

a pagar.
O relatório do ex-prefeito à

administração atual foi incompleto e
irregular, faltando dados sobre o

levantamento fisico do patrimônio,
posição financeira real e exata e

A dívida da prefeitura é um

assombro: mais de Cr$ 18 bilhões e a

cadadiasurgindomais compromissos
pendentes. Imagina-se que vá passar

Programação para a temporada de verão
Barra Velha - A Secretaria de Turismo dobalneário deBarra Velha, elaborou
uma extensa programação para esta temporada, com atividades esportivas e

culturais, bem como de lazer em geral. Confira a programação na integra:
Dia 09 Janeiro
- Ginástica na praia;
- Início do ICampeonatode futebol de areia "PrefeitoMário CelsoBittencourt";
- ConcursoGarota Verão 93 - eliminatória;
Dias 16/17 de janeiro
- I Torneio Barra Velha deDominó.
Dia 23 de janeiro
- Concurso Garota Verão 93 - finalíssima.
Dia 29 de janeiro
- Abertura da Semana Cultural com diversas atividades;
- Passeio ciclístico deBarra Velha a Itajuba e vice versa.
Dia 31 de janeiro
- Competição deNatação.
Dia 6/7 de fevereiro
- Tomeio de volei de duplas - eliminatórias: Praia doGrant - final: Centro.
Dia 7 de fevereiro
- Festa de Nossa Senhora dos Navegantes - em ltajuba.
I" quinzena de fevereiro
- Festival de Surf.
Dia 13 de fevereiro
- Sinfonia na praia - RBS TV.
Dia 14 de fevereiro
- Corrida rústica de integração - �arra Velha/ltajuba.
Dia 23 de fevereiro

-Carnaval. Atividades,buscam distraírveranistas

16

PARA CONCORRER Basta você juntar Cr$ 900.000,00 em

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

3QSORTEIO
23/01/93

DIA 27/03/93
2 AUTOMÓVEIS FIAT UNO MILLE

2 MÁQ. COSTURA ELGIN
2 KITS PISO CECRISA
2 FOGÕES DAKO
2 MOTOESMERIS

2 COLCHÕES SOLTEIRO
ECOFLEX

(1 Prêmio para cada Série)

Jaraguá do Sul, 09 à 15 de jãn�iio ii; 1993

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




