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Futebol

a

':sJuventus faz
!BI'

.;( contratações
para este ano
opresidentedoGrêmioEsportivo

Juventus, Aristides Panstein,
anunciou na semana que passou a

contratação de. dois novos reforços.'
e estarão a disposição do técnico
colé, Panstein disse que outros.

jogadores serão contratados até o

início do campeonato. A
reapresentação dos jogadores está

. prevista para segunda feira (I8).
Alguns jogadores, entre eles os

goleiros Neto e Peçanha, deverão
ser negociados. Página 15

iI Convocações'
I o
'I

I� Projetos são
fi votados nos
If legislativos
li
U) Em quase todos osmunicípios da
r -microrregião da Amvali os prefeitos

. 1 conv"ocaram as Câmaras de

I. ereadores em períodos
"a· traordinários. Em Schroeder e
��"".
Barra Velha já foram realizadas

I: sessões. Em Guaramirim o prefeito
l

. t Victor Kleine, convocou os

vereadores a partir do dia 18. Em

Jaraguá o prefeito deve fazer a

convocação nos próximos dias,
Somente São João do Itaperiú,
município recém criado e que tem

sua primeira composição no

legislativo, o trabalho é normal, mas
acelerado. Página 03

Ambulâncias daprereit�Jradestruídas

Prefeitura usa veículos emprestados para atendimento

Patrimôniopúblico sucateado
A situação da prefeitura

deGuaramirim é dramática.
A dívida da administração
anterior cresce dia-a-dia e

já chega aCr$ 2 bilhões. Os
equipamentos danificados
estão despendendomilhões
para arecuperação eno Hos
pitalSantoAntonio, alémda
dívida de Cr$ 196 milhões,
os estoques de remédios
estão a zero .

O descaso da

administraçãoanterior,pode
serobservadono tratamento

comopatrimôminopúblico.
De duas ambulâncias que

pertenciam àprefeitura, não
resta mais nenhuma. O

atendimento é feito graças a
outras duas emprestadaspela
prefeituradeJaraguádo Sul.
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Caminhõesroram abandonados

Caminhões que pertenciam
ao patrimônio público mu

nicipal, foram abandonados

já no início do governo de
AntonioZimmermann.
Várias irregularidades

foram constatadas e a

desapropriação de um

terrenopara a construção deo

uma escola, na localidade
de Bananal do Sul, está
tomando dificil a execução
da obra. Até alunos já foram
matriculados e a escola não
existe. -

Página 16
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"A História de nossa gente não pode ficar
só na saudade". O Passado só é importante

se o seu tempo foi bem empregado Estão deteriorando a ética
vínculo empregatício -, não

eram, pelo menos diretamente,
atingidos pelo' propalado e

temido "leão", ou pelas
inúmeras contribuições, que
consomem a renda de cada um.
Por outro lado, seu poder de
compra cada vez fica menor,

emfunção dos vários impostos
que incidem sobre osprodutos;
Entretanto agora, nem

mesmo estas pessoas estarão
livres da insaciante fome dos
homens, que deveriam se

preocupar com aproporção de
seus gastos, a que buscar
soluções elementares para os

problemas, por eles mesmo

criados.

combatiam outras de, que
sabe, moldes idênticos co

roupagem diferente. Caem as

ideologias, quer sejam de

esquerda, centro ou direita, o
que lhes importae integraruma
camada que está no poder.

Nãomenos despresiveis, são
os que agora se colocam em

posição contrária a projetos
com esta configuração, pois a

pouco, alojavam-se sob as

graças de umgoverno corrupto
e vergonhoso, como foi o que
derrubaram.

Cada vezfica mals evidente
que os antigos provérbios, po·
muitos, ainda nos orientarão' _

ajudarão a compreender o queÓ
acontece. Um deles diz:
"trocam-se os atores, mas o

teatro é o mesmo"..

Nesta terça-feira a

Câmara dos Deputados deve
iniciar a votação da Reforma
Fiscal. Segue, e relata a

imprensa nacional, uma onda
de articulações visando a

aprovação ou derrubada do
1.nassacrante IPAlF (Imposto
Prosivôrio sobre

Movimentação Financeira).
Não se discute aqui a

legalidade do imposto, mas sim
a sua imoralidade.

Barão de ltapocú

o Brasil é o pais que mais
cobra impostos no mundo e

poucas pessoas, assalariados,
aposentados e trabalhadores

braçais - que em grande parte
fazemserviço temporários, sem

HÁ73ANOS
- - Em 1920, Walter Breithaupt
contratavacasamentocomasrta.Ida,
ftlhadeWiJhelmWalther,2"cevejeiro
estabelccidocomcervejaria,ondehoje
se localiza a ARWEG, na ma 12 -

Joinville.

interessados, queapartirde 10 a 15-

02-1920, a Escola Federal de Rio
Serro I, fazia asmatrículasparaoano
letivo,deacordocomalein'I.Iß'Lde
05-07-1917.
- - O Foot-Ball Club "Ypiranga",
fazia reunião no HotelWilly Voigt
(mais tarde Hotel Central) para
estabelecerocalendárioesportivodo
ano.

omais impressionável, éque
os principais defensores desta

idéia, são os mesmos que

- - O prof. Carlos Hafner divulgava
pela imprensa, em português e em

alemão, participando aos pais
Reminiscências

HÁ70ANOS A Revolução
de 1930 (1)

--Em 1923,osemanári�CÖRREio
DOPOVO levantava a necessidade
de uma associação para defender os
interesses do comércio, dado o seu

grande desenvolvimento, pois tinha
um número superior a 100 casa

comerciais "e pequenas indústrias,
que são as que mais precisam de

proteção, 'bem comportando uma

AssociaçãoComercial e Indústrial".
Ojomalestranhavaqueatéentãonão
havianenhuma iniciativaedeixavaa

lembrança para os interessados a

maníte�tação sobre o assunto,
- - O Hotel Central sempre dava a

nominativa de seus hóspedes na

imprensa local, o que dava un1 "sta
tus" e todos ficavam sabendo as

, personalidadesquepennaneciamna
fregueziadeJaraguá.
--ASoc. TiroJARAGUÁ,convidava
paraumreunião110SalãoEnke(atual
A.A. Kohlbach) para eleição da

diretoriaem 21-01-1923, revisão de
caixaecobrançadasmensalidadesdo
ano cm curso.

Um dos acontecimentos mais

importantes do começo da década de 30,
foi sem dúvida a Revolução. Era o inicio de
uma sériedecrises, dasmuitasquea chamada
República Velha enfrentava. Esta teria
como razio maior a eleição, em 01-03-

1930, de Júlio Prestes, que deveria suceder
aWashington Luís Pereira de Souza, o que
o movimento revolucionário impediu.

A sra. I1ca Rau de Mio nos manda urna

foto que fora feita em Jaraguá e que reunia
uma imensa concentração de forças
militares no principal entroncamento

rodo-ferroviário em que a nossa vila se

transformava.
A foto foi feita onde hoje a rua 19

(Reinoldo Rau) enlra numa travessa (o
�desapropriado de Fagundes e até

hoje não reconhecida com tal pelo governo
municipal, de homenagem ao ex

funcionário público municipal) e acaba

ligando com a rua 6 (Proc, Gomes de
Oliveira). No lado esquerdo é a construção
ainda não modificada, hoje pertencente a

João Dunker (onde está instalada a oficina
de consertos eletrônicos) e nos fundos da
foto a Igreja Evangélica em construção,
inaugurada emmaio/3S. De acordo oDiário

daRevoluçíodoCORREIOOOPOVO, ed,
S92, p. 1/3, de 01-11-30 ( a edição n° S9l
circulava em 04-IO-3S, por que estava

proibida qualquer publicação até aclarar o

movimento), trazia o seguinte: dia 04-10,
a noticia domovo subversivo no Rio Grande
doSuI;diaS,EstadodeSítio;dia6, suspensão
do tráfego entre S. Francisco e Mafra; dia
7, o povo procurava o mato e chegavam
a tropa da marinha, do 14° B.C. e da

Policia; dia 8, chega a vanguarda do 13°
BataHlão de Caçadores; dia 9, chegava o

ISO Baatalhão de Caçadores de Curitiba
PR, o So Batalhão de Engenharia, o So

Grupo de Artilharia e urn Esquadrão de

HÁ50ANOS
--Em 1943,emcomeçosdejaneiro,
assumiaaComarcadeJaraguádoSul,
o dr. Ary Pereira Oliveira, que se

achavahospedadonoHotelBecker,
com sua esposa.
- - O dr. Álvaro Batalha, médico,
trabalhandodiariamentenoHospital
SãoJosé(anteriorJaraguá), também
atendia a qualquerhora na ruaPres.
Ep. Pessoa, n°206.
- - A firma Indústria Cerealista
Faeciola Ltda, filial de SãoPaulo, e
sucessora da firma Mey & Zahler,

entregavaaopref.LeonidasHerbster,
aquantiade2miJcruzeirosembrindes

paradistribuiçãoaosindigentesemil
cruzeiros para o fundo da Legião
Brasileira de Assistência,
recentemente instalada emJaraguá.
Era classificado de "gesto cativante
de filantropia".

Cavalaria; dia 10, Blumenau era ocupada
por urna Companhia do ISO B.C.

EssaforçahaviasidoenviadadeCuritiba
paraauxiliara tomadadacidadede Joinville,
onde se dizia havia 2.000 governistas em

annas. No dia 7, os revolucionários já se

enconlravam na Serra deHANSA, tomando
posição para eventual combate.

No dia 10 vinha a noticia que as ações
eram coroadas de êxito e que todos os

municípios catarinenses estavam em poder
dos revolucionários, com exceção da Capi
tal, que continuava resistindo aos revoltosos
e o Gov. dr. Fúlvio Aducei a entrega do

poder.

nomeados os novos Intendentes distritais:
no de J�GUÁ era empossado o sr.

ROBERTOMARQUARDTeosr.R!CIER!
MARCATIO era designado para delegado
de policia; no distrito de HANSA era

nomeado o sr. TEIXEIRA FILHO e no

distrito de BANANAL, era nomeado
intendenteosr. IRINEUVILELLAVEIGA.

No dia 11 corriam ainda muitos boatos
que deixava a vila de JARAGUÁ assustada.
Assim mesmo, com a noticia da saída das
tropas aqui acantonadas, as pessoas e que
tinham procurado fugir da cidade para se

proteger e a seus fâmiliares, de urn possível ..

envolvimento de luta pela sua posse, estas
retomavam às suas casa.

Conta a sra. OLGA HENSCHEIr('
MAHNKE que estava recem casada �q
assava pão no fomo quando urn movimento

-

estranho, os soldados descendo pela
Presidente Epitácio Pessoa, em direção da

estação férrea. Era a coluna que vinha
precendendo as forças que vinham pelo
trem. Famintos, pediam pão para comer e

ela forneceu.

Fritz von Jaraguá - 01/93

- - Otávio Piazera, residindo em

JaragÚá, era aposentado em 31-12-

1942, pelo interventor federal no

ESÜ!do de SC, dr. NereuRamos.

HÁI0ANOS
Em face desses acontecimentos, neste

mesmo dia retomavam à Curitiba, todas as
tropas acantonadas em Jaraguá.

Apenas em Ioinville, ocorriam algumas
mortes, decorrentes da ocupação pelos
revolucionários.

Ainda neste dia eram empossados o

DR. PLÁCIOOQLIMPIODEOLIVEIRA
como prefeito, e o sr. ANTONIO

BASTOS, como delegado de policia.
Simultâneamente também eram

fórmulas renovadoras capazes de
moldar uma nova vocação para o

Estadoemáreaestrategicamente fun
damental para o Pais do ponto de
vista econômico, político e social.

- - Em 1983, comentava-se Santa
Catarina eritrandonaEraeletrôuica.
As iniciativas como a da WEG
buscandobeneficiar-sedoJntitutoda
ReServadeMen:adopar:a fabricarem
Jaraguá do Sul controladores

programáveis e sistemas digitais de
controle distribuído, e

complementarmente.aeríeçãodeum
Centro de Pesquisa e

DesenvolvimentodeTécnologiaem
Automação no Campus da UFSC,
mereciam a atenção de todos os

catarinenses por se constituirem em

--Comasançãodalei,peloPresidente
JoãoFigueiredo, atribuindovalorde
documento de identidade ã carteira
dos jornalistas profissionais,
beneficiavaaYvonneAliceaFlávio
José Brugnago, ambos jornalistas
profissionais, sindicalizados do
CORREJO DO POVO.

Expediente
Fundado em 10demaiode 1919 - DiretorGeral: EugênioVictor Schmökel (DRT/SC729) - DiretorAdminIstrativo:
Francisco Alves - Edição e Redação: ,- Repórteres: Yvonne AS. Gonçalves (DRT/SC 219) e Tim
Francisco - ReporterRegional: MarcialD.Murara - Coordenador Comercial: Paulo Tavernard - Corretor: Ja1me
Blank - Redação, Administração e publicidade: Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 122, 10 andar, CEP 89251-7oo/Caixa
Postal19 - 89251-970 - Jaraguá do Sul- Fone (0473) 71-3363 Fax (0473) 71-0363. Diagramação: Jaime de Borba

(DRT/SC 32) - Composição: Darton Decleverson. Composição a laser e Fotolito: CORREIO DO POVO. Arte
Final: Arialves Laus - Fotolitos: Çesar - Impressão: Diário Catarinense. Associado a Adjori e Abrajori - Os

artigosassinadosnão refletem a opinião doJornal.Circula namicrorregiãodaAmvali e emmais 93 cidades doEstado,
Pafs e Exterior.

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 72-2277 -Jaraguá do Sul- SC

Ja�guá-do·Sul, �5 a 21 de jaB�ro.de-1993".'
,\,t .,-, .r-: : .•�l.: ;.

.•

�.
� ", .I' .....�,�. _.,"j. It; í·� ••

• e . I .' 1 ! ': I;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sete'prdjeto� serão levados à votação Schroeder

•
Hertel tem aprovação

VictorKleine convoca (Jeprojetos na câmara
•câmara de vereadores

Guaramirim - o prefeito de

Guaramirim,VictorKleine,convocou
a Câmara de Vereadores emperíodo
extraordinário a partir do dia 18 de

janeiro para apreciar vários projetos
de lei, "por haver a necessidade de

ajustes legais nos documentos da

administração anterior", declarou o
.

secretário de Administração e

inanças, Jair Tomelin.

• Ao todo serão sete os projetos,
levados à apreciação dos

vereadores, entre eles o que
reconhece as despesas de 1992;
outro que dispõe sobre a criação de

cargo de acordo com a estrutura
básica da administração pública
municipal e dá outras providências;
em outro projeto o prefeito busca a

autorização para ajustar salários,
vencimentos e proventos dos

Vereador Francisco Luiz de Souza,
presidentedaCâmara

servidores públicos municipais em

200/0.

Os outros quatro projetos que
integram a pauta de votação, neste
período extraordinário, são: que
altera o código de postura, e cria o

serviçode inspeção sanitária; que
autoriza a assinatura do convênio
com a APAE de Guaramirim; e os

dois restantes referem-se à

suplementações de dotação
orçamentária para despesas do
exercício anterior e para reserva de

contingência.
O período de convocação

extraordinária, terminatão logosejam
vetados estes projetos de autoria
doexecutivomunicipal. Opresidente
da Câmara de Vereadores, vere�r
FranciscoLuizdeSouza,devemarcar
a data das sessões.

Convocação
Sessão extraordinária é esperada

'�aprecia necessidades em Jaraguá

Barra Velha

Barra Velha - Os vereadores de
Barra Velha, reuniram-se em sessão

extraordinária, convocada pelo
prefeitoMunicipal,nodia07,próximo
passado, para a aprovação de vários

projetos de lei de autoria do

executivo, que discorrem sobre
assuntos de ordem administíãtiva da

prefeitura.

.

O primeiro projeto, muda o

indexador que regula o reajuste dos
salários dos servidores públicos do

município.OíndiceusadoeraoINPC,
mas segundoopresidente daCâmara,
JoãoRonaldoDutra Leites, não vinha

.
sendo pago.

( A Câmara autorizou a

lO prefeitura a negociar com uma

comissão de servidores - a ser

(�abor�da -, a nova ��se de cálculo

.� reajustes dos salanos.

Outro projeto cria, dentro do

projeto de modernização da

prefeitura, as secretarias de

Administração e Finanças e a

secretaria de Urbanismo e

Desenvolvimento, esta última, que
deverá ser ocupada por Antônio

Lourenço Gimenez Hemandez. O
terceiro projeto, autoriza o prefeito a

pagar débitos não suplementares,
do exercício anterior, no valor deCr$
908,4milhões.

O quarto projeto, apreciado pelo
veredores, concede anistia parcial
de débitos tributários e quenão foram

pagos até o final de 92. A lei fica

vigente até o dia 05de fevereiro e a

anistia refere-se adébitos como IPTU
e contribuição de melhorias, com

valores atualizados em lOde janeiro
deste ano, para pagamento em cota

única.
Os vereadores também

autorizaram o prefeito municipal a

. efetuar aplicações de recursos da

prefeitura, em instituições financeiras
estatais, fato que anteriormente não

era possível, por impedimento de lei

municipal.

Organização Contábil A
COMERCIAL SIC LIDA
comunica a seus clientes o

seu novo número de
telefone

71-1721

Jaraguá do Sul - O prefeito de

Jaraguá do Sul, Durval Vasel, pode
convocar a Câmara de Vereadores,
emperíodoextraordinário, aqualquer
momento. Segundo a assessoria de

imprensa da prefeitura, há
necessidade de aprovação de vários
projetos para a administração
pública municipal, corrigir várias
irregularidades da administração
anterior, como 800 contratações
irregulares efetuadas no período de
1988 até o final de maio do ano

passado.

Um dos projetos que deverá ser

votado pelos vereadores é as

reforma administrativadaprefeitura,
criando novos cargos e eliminando
outros. Entretanto ainda não se tem

data, oficialmente- marcada para a

convocação. extraordinária.

É certo que o prefeito vaipedir a
autorização da Câmara 'para a

contratação por tempo
indeterminado.dos funcionários que
estão em situação irregular,
deixando-os em condições estáveis, .

até que sejam providenciados os

concursos legais. Por outro lado a

assessoria de imprensa, da

prefeitura, informou que os

funcionános que forasm
contratados no período eleitoral - de
OI dejunhoà31 dedezembro-iforam
desligados de imediato, por se tratar
de umamedida inconstitucional, que
inclusive não gera direito a

indenização,porpartedomunicípio.
Ao todo foram 80 funcionários
contratados neste período,

Schrocder - A Câmara de
Vereadores de Schroeder aprovou
na segunda-feira em sua primeira
sessão extraordinária da nova

legislatura dois projetos de lei
'encaminhados pelo Executivo: o

que implanta a reforma
administrativa com a criação de
novos cargos de confiança e o que
concede subvenção semestral a

Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae).

Com a reforma administrativa
foram criadas doze cargos de

assessores, sendo três para cada
secretaria (Fazenda,
Administração, EducaçãoeObras).
O prefeito Hilmar Rubens Hertel

explica a criação dos cargos
argumentando que por serem de

confiança dispensam a efetivação
futura de seus ocupantes, o que
poderia causar constrangimento
para a administração a ser eleita

daqui a quatro anos."A reforma
vem se adaptar a nova sistemática
de administração que pretendemos
implantar. Os assessores a serem

nomeados poderão simplesmente
ser dispensados pela próxima
administração quedeverá substituí
los por nomes de sua confiança",
ressaltou Hertel.

O outro projeto que concede
subvenção semestralaApaenovalor
de Cr$ 15 milhões, a exemplo do

primeiro também foi aprovado por
unanimidade, apesar do novo

prefeito ter minoria na Câmara

(quatro vereadores contra cinco do

São João do Itaperiú

Prefeito HUmar Hertel

PDS).
Para o prefeito Hilmar Hertel a

aprovação unânime dos projetos
profetizabomrelacionamentoentre
os poderes executivo e legislativo.
"Vislumbramos que a Câmara está
interessada em legislar pelo povo
acima das paixões partidárias",
reiterou. Hertel disse ainda que
pretende acompanhar de perto o

trabalho dos vereadores
comparecendo sempreque possa as
sessões, como ocorreu na última
segunda-feira, quando o prefeito
prestou esclarecimentos sobre os

projetos a pedido de alguns
vereadores. "Asportasdaprefeitura
também estarão sempre abertas aos

vereadores", assegurou ele.

Sem recesso vereadores
trabalham normalmente

prioridades iminentes domunicípio,
bem como a compra de

equipamentos.

Já as contratações, que deverão
ser feitas a nível local,não deverão

ultrapassar a 35 pessoas e

preencherão todas as vagas nas

. atividades que envolvem o serviço
público. O preríodo indeterminado
das contratações, dá-se ao fato de

que os devidos concursos não

poderão ser efetuados a curto prazo
em função da dificuldade que existe
em promovê-los, mas já se cogita a

. intenção de que eles aconteçam em

fevereiro de 94.

03

O prefeito,
�

José Acácio

Delrnonego, tem considerado "além
das espectativas" o trabalho dos
vereadores que, em esforço

9 conjunto,estão colaborando para a

O orçamento de São João do aprovação dos projetos de

Itaperiú, para este ano, é de 24 necessidade.Por outro lado, apesar
bilhões de cruzeiros.Segundo a de terem encerrado as sessões

assessoria do prefeito, este valor é ordinárias.não se aventa a hipótese
um tanto irreal, pois faltam ser de realização de sessões
levantados os problemasee as extraordinarias.

Z �\..;) :), , :} a .. L ..
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São João do Itaperiú - A única
câmara de vereadores da região que
não está em recesso é no novo

município de São João do

Itaperiú.Por não existir exercício
anterior, não justifica-se a

paralização nas atividades e o ritmo
de trabalho é intenso para que os

�rojetos, necessários para o início
de funcionamento da prefeitura,
sejam votados com urgência.

Até agora já foram realizadas as

seis sessões ordinárias da câmara e

os principais projetos votados pelos
vereadores são: o que cria a estrutura

administrativa e jurídica da

prefeitura; o que autoriza oexecutivo
a efetuar contratações por tempo
indeterminado c o que aprova o

orçamentomunicipal para 93.
-,
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Em comparação ao ano de 91, registros no SPC dlrntnuem Previdência

Vendas crescem 11,84% em 92 fazacerto
'" combancos

Jaraguá do Sul -Apesar da
recessão queabalou oPaís de Norte
aSulem 92, ocomérciojaraguaense
registrou um aumento de 11,84%
no número de consultas registradas
junto ao Serviço de Proteção ao

Crédito nesteanoem comparação a
1991. Os dados divulgados pelo
órgão atestam que em 92 foram
efetuados 97.361 pedidos de

informações contra 87.051 de 91.

BB tein plano
Verão-Ouro
em Jaraguá

Jaraguá do Sul-AExemplo de
outras cidades turísticas de Santa
Catarina, em Jaraguá do Sul
também funciona na agência do
Banco do Brasil, desde o dia

primeiro de dezembro, o Plano
Verão-Ouro. A agência informa
que até dia 28 de fevereiro os

portadoresdecheque-ouro poderão
usufmirda comodidadee segurança
doBB.

Pelo plano o Banco está
oferecendo a seus clientes vários

serviços, em locais específicospara
atendimento, como se o correntista
estivesse na agência detentora de
sua conta..Ele poderá efetuar

aplicações, saques, resgates,
solicitar talões de cheques e sacar

nos estabelecimentos comerciais
identificados com a marca Caixa
Ouro;

Com aumento no limite de

saquenobanco24 horas, osusuários
podem usufruir também de
descontos promocionais em bou

tiques, hotéis, bares e restaurantes

conveniados.

Em Santa Catarina o programa
está funcionando nas principais

- cidadês turísticas: Araranguá,
Araquari, Balneário Camböriú,
Barra Velha, Biguaçu, Blumenau,
Brusque, Camboriú, Criciúma,
Florianópolis, Garopaba, Gaspar,
Içara, Ilhota Imbituba, itajaí,
Itapema, Jaraguá do Sul, Joinville,
Lages, Laguna, Piçarras, Piratuba,
Pomerode, Porto Belo, São Fran
cisco do Sul, São João Batista, São
José e Sombrio, além de postos
transitórios instalados nas

principais praias.

A inadimplência também caiu
no ano que passou . O SPC
oficializou em 92 (até dia 24 de

dezembro) 6.796 registrosde atrasos
em pagamentos (que acumulavam
uma dívida de Cr$ I bilhão e 60

milhões), contra 7.886 registrosde
1991.

.

&

Osnúmeros representamuma

quedade 16,03%na inadimplência
de um ano para outro.

Decididamente dezembro foi o
melhor mês para vendas no

comércio. O Clube de Diretores

Lojistas calculava que houve um

acréscimomédio de40% a60% nas

vendas, sendo grande parte delas
feita a vista. Segundo José Ramos
de Carvalho, gerente das Lojas
Koerich de Jaraguá do Sul, no

estabelecimento as vendas
aumentaram quase 60% em

comparação a novembro. Metade
foram reaiizadas com pagamento
no ato - garante Ramos.

Já o Serviço de Proteção ao

Crédito informa que o volume de
consultasaumentou 15,36%até dia
24 de dezembro em comparação a

novembrode 92, sendo computados
10.505 pedidos de informações
contra 9.106 do mês anterior.

Agricultura

Unidades altemativas em BV
BarraVelha-De acordo comos

levantamentos da Secretaria de

Agricultura de Barra' Velha, com a

emancipação do município de São
João do Itaperiú, a área rural reduziu
cerca de 70%, restando ainda três
localidades que sustentam a

economia agrícola do município
(Medeiros,RioNovo e Sertãozinho).
"É para estas comunidades que a

Secretaria voltará seu trabalho,
implantando projetos alternativos

para difusão da fruticultura,
basicamente", afirmou o secretário
de Agricultura, Alzerino José de
Souza.

'Este projeto é dividido em

unidâdes experimentais. Em duas
delas serão cultivados pêssegos e

uvas. Nurna outra unidade não vai
se fazer o experimento com trutas,

mas sim, com arroz irrigado para se

verificar a adaptação de novas

variedades. "Os resultados
destes projetos não têm' prazo
definido, pois o compottamento de
cafßunidade pode variar em função
do clima, afirmou o secretário.

\

Mexilhões
Alzerino de Souza, também

declarou, estar prevista a execução
de urn projeto para a área pesqueira,
o qual consiste na criação de

mexilhões, como alternativa aos

pescadores. "Por duas vezes, em

que este experimento foi tentado por
administrações anteriores, houve a

depredação total dos materiais

alojados em altomar, por isso vamos
insistir nele, mas aproximando os

viveiros da costa, napraiade Itajuba,
paraqueexistaurnamaiorfiscalização

dos pescadores envolvidos no

projeto", afirmou o secretário,

Paralelamente, a prefeitura busca
a conscientização dos futuros

pescadores e população em geral,
para esgotabilidade dos recursos

que o mar oferece.

Horto Florestal
Um dos principais objetivos da'

Secretaria de Agricultura, segundo
Alzerino de Souza, é a criação e

implantação dohortomunicipal, que
fará o preparo demudas de espécies
alternativas, que serão distribuídas
à população, bem como o cultivo de

plantasornamentais, para decoração
eembelezamentoda cidade.Ohorto
deverá ser instalado às margens da
BR-101, onde se localizaoescritório
do DNER e a sua implantação está

prevista para o mês de fevereiro.

A Previdência Social se obriga a

remunerar os bancos pela prestação
de serviços, com tarifas mínimas,
depois de longas negociações,.
estimando-se uma economia da
ordem de 12,5milhões de dólares no
biêni093/94.

Na negociação, seguindo-se /

orientação do Presidente lTAMAR
'fRANCO,oministroAntônioBritto
praticamente eliminou o "floating"
dos recursos da Previdência Social

que ficavam com os bancos, sem

remuneração alguma. A partir de

agera, os bancos deverão remunerar
diariamente os recursos arrecadadof J'
para a Previdência Social e que

.

estivesse em seu poder, antes de ,0

transferí-los aoBancodoBrasil, com
prazo máximo dc dois dias.

Pelo convênio, haverá uma

redistribuição dos beneficiários da
Previdência Social pelas .agências
bancárias, eliminando-se o

superpovoamento de algumas delas,
A ampliação dos cartões

magnéticos, que de 4 milhões

passarão para 9, contribuirá para a

eliminação da fraude, já que os

bancários deverão renovar a sua

senha, semestralmente,
comparecendo, pessoalmente, às

agências bancárias.
Os bancos serão obrigados frlDinformar à Previdência Social o��

depósitos em conta corrente não

movimentados, eliminando-se' urna
das possibilidades de fraudes.

Privatização
· da Vasp e os

--------------------------------------------------------------------�------

noticiários
Bananicultores se reúnem em SJ]
São João do Itaperiú - o

prefeito JoséAcácioDelmonego,
reuniu-se nas primeiras semanas
dejaneiro comos bananicultores
domunicípio, no salão daigreja
da comunidade de Santa Cruz
com o objetivo de agilizar a

constituição da associação dos

produtores de banana do

município. No encontro os

agricultores pediram o apoio da ê)

prefeitura para incremento da

produção, ecriar insentivospara
as lavouras,

Após o fmal do encontro ficou
marcadaadatade 13defevereiro Prefeitoprometeapoio

para a reunião de fundação da
associação, que será filiada à

Associação Catarinense. A
maioria dos bananicultores -

espeficicamente, todos -,

integravam a associação de
BarraVelha, que agora deve ser
extinta

Tão logo seja oficializada a

entidade da classe, o prefeito
quer iniciar um cadastramento
de agricultores para detectar o
índicedeprodução, quesegundo
ele,éomaiorquedeCorupáede
Garuva

A Assessoria da Presidência
Nacional doPMDB - MarcoAntonio
Biasi tem-se esmerado em

explicações que, segundo o

opúsculo distribuído em todo
território Nacional, é baseado em

informações corretas, documentos
oficiais e artigos divulgados pela
imprensa, para restaurar a verdade ,(9'
dos fatos, por adversários para
prejudicar o PMDB e o Presidente
ORES1ESQUÉRCIA �n

Mas como os noticiários corre�\�Y
a uma velocidade fora do alcance
dos pobres mortais, eis que novos

fatos são jogados ao ar como aquela
atribuída a Rubens Salles e as

negociações com Montevidéu, que
robustecem as suspeitas de que nada
é definitive no reino da Dinamarca.

SIMPLESMENTE EXCITANTE
NOVO ESCORl XR-3

PARTICIPE CONOSCO DO LANÇAMENTO DIA 18/01/93
(2ª FEIRA) ÀS 19:30 HORAS NA MORE111, JORDAN
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,II!' �u�S'lpl�ssam a ter:mão única no centro
, .

Alterado trânsito no

centro de Barra Velha
• BarraVelha-Desdeoúltimodia

9, os motoristas que veraneiam e

também as pessoas que moram no

balneário de Barra Velha, estão

transitando em novos sentidos nas

principais vias públicas daquele
município. Por determinação da

prefeituramunicipal, foi interrompido
, o fluxo de veículospor toda a avenida
beiramar e transformado em sentido
único o tráfego de veículos, na

avenida Santa Catarina e rua

ernardo Aguiar. A medida,
segundo o secretário de Turismo,

'. Eurides dos Santos, foi tomada em

caráter experimental.
A partir de agora, o tráfego da avo

Santa Catarina, faz-se nosentido
sul/norte, e na lua Bernardo Aguiar,
no sentido norte/sul. Placas de

sinalização foram distribuídas por
entroncamentos e entradas de ruas

perpendiculares, para orientar os

motoristas, que mesmo assim,
ficaram confusos com os novos

sentidos.

o secretáriodeTurismo, declarou
que até o mês de janeiro será
elaborada urna pesquisa entre os

veranistas e munícipes de Barra

Velha, para colher opiniões sobre a

alteração. "Caso confirme-se a

aceitação, que por hora temos

constatado, tomaremos permanente
estes sentidos, inclusive fora da

temporada de verão", acrescentou.

Na avo BeiraMar, de acordo com
Eurides, deverá ser implantado, urn
longo calçadão, para uso de

o

Adjori

Jornalistas do interior

visitam governo estadual
A foto mostra um instunte da

mrisita que no final do ano de 92 a

N))ORI-SC fcz ao secretário Chefe
da Casa Civil com vistas ao

�rosamento entre o governo
�arinense e jornais do interior.
Dentro de dias deverá ter sequência
essa aproxirnaçãojá com a instalação
da sede social na Capital do Estado.

Na ocasião da visita, jornalistas
da secretaria colheram cstc flagrante
qucmostra o deputado I �EO))I �MAR

TISCOSKI, titular da pasia. li

jornalista VITOR l-JUGO
ALENCASTRO DA SILVA. da

"Repórter" Assessorin, nosso

diretor E V. SCHMÖCKEL, do
CORREIO DO POVO, ALTAIR
BITTENCOURT. dir. dos jornais
Tribuna Criciumcnsc e Tribuna do

Vale. deAraranguá.uHZCARl .OS
GOEDI�RT. dojornal de Sto Amaro
da Imperatriz, DARCY SCHULT!..
dir da Tribuna do Oeste e presidente
da ADJORI-SC c Auvary Monteiro.
dir. do Jornal I.ÍDEI{
COMlJNITÄRIO.de Blumeneu.

pesdestres e ciclistas. "Essas

providências foram tomadas, em

função do difícil tráfego de veículos
nas vias principais, bem como pelo
fato de que a beira mar, por ser uma
rua estreita, vinha apresentando
problemas, tais como, o tráfego de

veículos por calçadas e outros

transtornos, envolvendo pedestres
emotoristas. Sendo assim o prefeito,
Celso Bittencourt, determinou que
essas medidas fossem adotadas",
afirmou o secretário.

Esta idéia surgiu através de
estudos feitos pela equipe do novo

prefeito c a sua aplicação já estava

prevista antes mesmo da posse - em

lOdejaneiro. Ocaráterexperimental
das alterações se entende até o final
da temporada deste ano.

Vasel concluiC,J
. -

a composiçao
-do secretariado

Jaraguá do Sul - o prefeito
Durval Vasel. anunciouna quinta
feira, em entrevista coletiva. a

nomeação dos titulares das duas
secretarias que ainda não haviam
sido preenchidas. Otaviano

Pamplona é o novo Secretário de

Planejamento e a Secretaria deBem
Estar Social, será ocupada pela I"

Dama, Maria Luiza Vase!..
Também na quinta-feira o ex

prefeito, Ivo Konell, entrou com

uma ação cautelar. na justiça do

trabalho, pedindo a sua reintegração
nos quadros da prefeitura. bem como

de sua esposa Cecilia Konêll. O

prefeito Vasel declarou que "no
nomento certo saberemos. nossa

assessoria jurídica c cu. como de
fender o dinheiro público". A l"
audiência já está marcada para o

dia 17 de fevereiro na juntá de

conciliação. "

Octaviano Pamplona

SJIjá pode fazer emplacamentos
São João do Itaperiú -Os prcfix.», das placas que ja foram

Omoradores do non) município dc aprovados e serão. pura UUTOS c

São João do Itapcriú. já podem motos. QP Iri para caminhões t:

emplacar os seus veículos. veículos dc aluguel (> prefixo scra

efetuando a transferência para o seu I 111.

município O Dctran anunciou I.)S Segundo (1 prefeito. Dclrnoucgo.
Jaraguá do Sul, 15 a 21 de janeiro de 1993

tão logo seja nomeado e delegado
domunicípio. será também instalado
um escritório despachante. Por hora
as pessoas pudern efetuar a

transferência eÍn cscri tórios dc Barra
Velha

oito mortes. Deste total 294 foram

colisões, 32 atropelamentos, 224

choques, 276 abalroamentos, 5
tombamentos e 6 capotamentos .. Ao

todo, 1169 veículos esti veram
envolvidos nos acidentes, 121 eram

motos, 36 pedestres, 246 caminhões,
27 ônibus, 23 bicicletas.

Vinte e três acidentes envolveram ciclistas

Oito mortes no trânsito

PolíciaMilitar
/

atende a quase
milocorrências

Proibições
A 3aCompanhia da PolíciaMilitar

alerta aos motoristas que de acordo
com a decisão exarada em despacho
de 30denovcmbrode92,oMinistério
da Justiça ITevogou as resoluções
do Contran número 763/92 e 764/92
e voltou a proibir a aposição de

películas nas áreas envidraçadas
dos veículos para que não seja
prejudicada sua transparência. "t
ainda vetado o uso de qualquer
adesivo ou tinta que possam
interferir no nível dc transparência
dos vidros, exceto as aplicações I

especiais autorizadas pelo Conselho
Nacional de Trânsito.

o
05

� , \
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'fOlDOS JJ.\Rj.\GUJ.\
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 sem compromisso.

TOL/)OS JARA(iUA
"Qualidade e praticidade"

Rua 25 de Julho, 1-180 - Fone 72-1-198

.laraguá doSul

JaraguádoSul-APolíciaMilitar
atendeu em Jaraguá do Sul no

. período de janeiro a dezembro de
1992 a 910 ocorrências, O maior

número, 107 referiram-se a casos de

embriaguez, que, em sua maioria

geraram brigas familiarcs, Em

segundo lugar na relação vem os

casos de perturbação de trabalho Oll

sossego alheio, com 95 solicitações
e em terceiro a prestação de a'úxílio a

feridos ou doentes com 84 casos.

Foram registrados também
ocorrências graves como 9
tentativas de homicídio, 3 homicídios
de fato, 4 estupros, 9 estelionatos, 3
assaltos, 37 furtos, 3 furtos dc
veículo:'>, 9 violações a domicílios.
15 tentativas de furto, 4 furtos a

comércios e 70 brigas, entre outras

de menor impacto.
Acidentes
Tambérnem 1992 aPolíciaMilitar

atondcu a 1098 acidentes dc trânsito,
sendo 131 com vítimas. que
resultaram em 252 pessoas feridas e

o
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Oausafoi instalação de linha daCeleseTAVERNARd

Corte de árvores em Jaraguá
gera revolta de ecologistasBB esqueceu do Sul

Saiumais lima liberação de verba doBanco doBrasil
e novamente a região Sulficou defora, sem a suafatia
do bolo. Foram liberados Cr$ 17 bilhõespara o Norte,
Cr$ 172,4 bilhões para o Nordeste, Cr$ 368,7 bilhões

parta oSudeste e Cr$147, 3 bilhõespara oCentro-Oeste.
ParaassupertntendênciasoBBmandouCr$ 1 trilhão

e 39 bilhões, sendo Cr$ 994 bilhões destinados as

operações de custeio agrícola e pecuário, que
beneficiarão mini, pequenos, médios e grandes
produtores, emaisCr$ 45bilhõesparaacomercialização
da safra 92/93. Alguma coisapessoal?

Menos impostosXmaisprodução
o governo estápropondo às indústrias de máquinas

agrícolase de veiculosuma reduçãoadicionalde impostos
e uma série de outros incentivos, em troca de um

compromisso de investimentospara ospróximos 2 anos.
Para os carros com até mil cilindradas, o governo vai

propor que o IPI caia de 14%para 8%; de mil até dois
mil cilindradas, de 31% para 21% e acima de 2 mil

cilindradas, de 36%para 26%.

Itamar quer repetir a estratégia adotada no ano

passado, que resultou num acordo de cavalheiros entre

trabalhadores, empresas e governo, parapermitir uma
redução de 22% nopreço dos carros.

O governo espera que a redução do IPI não seja
acrescida ao lucro dasmontadoras e vai tentarnegociar
com o Conselho de Política Fazendária (Confaz) uma
redução adicional do ICMS, hoje em 12%.

A volta do velho Cruzeiro Novo
A moeda brasileira vai se chamar outra vez Cruzeiro

Novo: De acordo com as expectativasdoBancoCentral,
poderá começar a circular no dia l° de março.

Oprojeto de lei que determina a reforma dopadrão
monetário brasileirojá estápronto e deverá ser enviado
ao Congresso ainda este mês. Oprojeto prevê que seja
fixado um prazo "confortável" para a aceitação dos

chequespreenchidosainda em cruzeiros, demaneiraque
o comércio não tenha dificuldades com os chequespré
datados.
O governo está preocupado em não deixar que a

reformadamoeda seja confundida commais um choque
econômico.

Fotos: Adrmar EnchinclFoto Lo...
o que não gostamos
Não gostamos da mutilação
impiedosa e insensível das árvores

e da rua 6 - Proc, Gomes de Oliveira,
por turneiros contratados pela
CELESC para os trabalhos

preliminares da construção da linha
de alta tensão que vai melhorar o
fornecimento de energia para a

.

CEVAL,nobairrodeRiodaLuz. Na
manhã de 7 do corrente o grupo
espalhou foices, serrotes e

machadinhas pela calçada que
obrigou os transeuntes a verdadeiras
piroletas no meio' daquela
parafemália derrubada no passeio.
E quando começou foi um já para
pelar as árvores que provocou
imediata reação dos que diariamente
se valem de suas folhagens nesta

can�la de janeiro. Os telefones
não deixaram de tilintar, pedindo
providências urgentes para acabar
com o abuso aos direitos de
cidadania. Ainda tentamos ligações
e contatos com as rádios locais para
por um BASTA ao abuso de poder
e reconhecer que um novo govemo
municipal se instaloue a ele sedevem

ajustar os demais serviços,
harmoniosamente.
É mais um efeito da administração
passada, que envolveu toda a

coletividade e de que, conforme a

ata n° 10/92, do COMURB,
resultaram 7 opções e da qual se
escolheu a 6B, que prevaleceu e que
não cabe mais discussão. Apenas
não podia a o que acontecer o que
aconteceu com as árvores.

Meninos, euvíl

Árvores foram cortadas para colocação de postes

PAULO ROBL um grande tento

ness�s primeiros passos dentro da

adminsitração pública, que a

população, - apesar da clareira que
se abriu contra a sua orientação -

agradece epermitiu que as restantes
árvores sejam tratadas com mais
carinho, oferecendo a sombra
benfazeja aos seus habitantes.
NOTAlO!

TUBOSSANTA
HELENA LTDA.

Divisão de concreto

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

Divisão de Plásticos (tubos de PVC� eletrodutosllinha
esgoto - tubos depolietileno/mangueirapreta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Feae 72-3025

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

o que gostamos
Tão logo soube do que ocorria com
esse atentado ao meio ambiente, o
Eng. INooPAULOROBL, titularda
Secretaria de Agricultura, Pecuária
e Meio Ambiente, tomou imediatas

prividências para evitar o pior ( �
mutilação de todas as árvores das
ruas 6 e 19), entrando em contato

com a CELESC e, por via de

consequência, com os turneiros,
para encontrar uma forma diferente
de resolver o problema da

(extemporânea poda de
.

árvores que tanto bem fazem à

população citadina que precisa
locomover-se diariamente por essas
vias públicas, debaixo de calor
intenso. A Assessoria de Imprensa
conduzida pelo jornalista
ADERBAL MACHADO, dando a

nota e a versão do acontecimento
dos fatos.
LavrouoSecretárioMunicipalINGO

f)

Pena deMorte
o presidente Itamar Franco afirmou no início desta

semana que é contra apena de morte, mas é afavor de
queasociedadediscutaaquestão commaisprofundidade
e liberdade.

"Nãopodemosesconderque há violência 110país". "0
problema da pena de morte e da prisão perpétua não
deve ser considerado tabu", disse opresidente.
Para Itamar, primeiro é necessário que se encontrem

as causas da violência, mas ele entende que o governo
federal deve estar atento àsponderações da sociedade
contra crimes bárbaros.

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda

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

todos eletrodomésticos.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca,,,o 1.309

Fax-Fone: (0473) 72-2200
- Jaraguá do Sul
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SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO. DECORACÄO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone:723282
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ARRA V·ELH
C·E·N·T·E·R•

o MAIS NOVO CENTRO DE LAZER E TURISMO EM SANTA CATARINA
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Terminal
Rodoviário e

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

LANCHONETE(400 lUGARES)
LANCI-tES RÁpidos &. BEbidAS GElAdAs

RESTAURANTE(400 lUGARES)
FAST Food,À LA CARTE,JANTARES DANÇANTES

DISCOTEQUE(600 lUGARES)
MúsicA MECÂNicA &. Shows AO vivo

JOGOS ELETRÔNICOS
CENTRAL DE INFORMAÇÓES

TURíSTICAS
LOJAS DE FÁBRICA

TELEFONES
REVISTARIA &. TABACARIA

CENTRAL DE TÁXIS
BONDINHO CIRCULAR

RO00PORTO
ESTACIONAMENTO

RECEPÇÓES(RESERVAS):EvENTOS E CoNfRATERNiZAÇÕES EM GERJ\l

PROGRAMAÇÃO
Dica 15 - CWaE DAS MULHEAa
Dica 16 - Noite do Hca..,caB(dlscoteque)

.

Dica 17 - Dlscoteque à tcarde
Dica 10 - SlMaio - lru,o Fuado de Oulatca.
Dica 11 - Noite dos Ccascals(múslcca sertcaaeJca)

,_ Dica II - SAMlio - cao vivo
Dica II - Coacuno HA .AAOT. DA 'AA.A"
Dica 14 - Dlscoteque cl ca Turmca dca Xuxca(laiclo
às 17 horcas)
Dica 17 - Sho.., cao vivo
Dica 18 - Noite dos Cucals(llalo e coacuno de

�ca)
Dica 19 - SAMlio
Dica 10 - "é-CcamGvca.

. D7Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PapaiTim
o radialista Tim Francisco,
colaborador do CORREIO
DO POVO ficou papai pela
segunda vez. Conceição.
sua esposa, deu a luz a uma

menina, às 16 horas do dia
13, que pesou 3 quilos
cento e dez gramas. O casal

que já tinha um filho de 4

anos está só sorriso com a

recém chegada. Parabéns
amigos,

IrmãosEngicht
Os irmãos Jonas Al/an e

Carolina Engicht,
completaram mais um

aniversário neste mês de

janeiro. Jonas fez 12 anos

no dia 11 e Carolina

compelta 9 neste sábado
dia 16. Parabéns a ambos e

aos pais Bertoldo e Eliane.

iDh\RPE
J�6 A".AÇlofIItJ DA MALHA

�
-N1ODAS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMjLlA

Av. Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

Av.�al.�oro,3j9
Fone: 72-3985

e�te·& j� N

orma,oes Cf fi

t1ait--
IIV (�l'lll..()S ,JIJNI'I�S----

. Por
O

)ll'I)I� IN .ll'I11'••IJli

NOME: Liz Mara
IDADE: 19 anos

SIGNO: Touro
AMOR: É o sentimento que
inspira cumplicidade
DESEJOPESSOAL:

Realização profissional
SONHO: Viajar. conhecer
todos os lugares imagináveis
LIVRO: OAlquimista
FILME: Linha Mortal
Curso Direito lia FURB em

Blumenau e sou uma pessoa
calma, extrovenida e de
muito alto astral. Como uma
boa Taurina sou bastante
determinada.

.

Programação do cinema
Sexta (15/01)
20:15 - A Repossuída (Cens, 12 anos);
Sábado (16/01) 20: 15 - A Repossuída
22:00-FilmePornô

Domingo (17/01)20:15 -ARepossuída
Segunda (18/01) Sem programação
Terça (19/01) 20:15 - A Repossuída
Quarta (20/01) 20: 15 - ARepossuída

No detalhe, Ojovem
EdsollMaller, que
aniversariou no último
(lia 12, e em breve
estará assumindo a

administmção (lo
TerminalRodoviãrio de

Jaraguá do Sul. A
coluna deseja sucesso

110 II0VO cargo emuitas

felici(lades ao

aniversatiante:

o
JAIMEBLANK

O amigo e companheiro, JaimeBlank, cronista esportivo do
CORREIO DO POVO, completou mais um aniversário no último
dia 01. Por isso nós, que somos seus colegas de trabalho,

expressamos aqui os desejos de uma vida repleta de felicidades.
, Apesar de distante, curtindo férias, ele sabe o quanto sua amizade

.

representa para todos nós. Parabéns amigão

Dr. Edson CarlosSchulz
Vídeo Endoscopia Digestiva

(Estômago e Intestinos)
U1trassonografia Geral (Ecografia)

Gastroenterologia.
Rua Jorge Czerniewicz, 84 - Fone 72-1109

·Convênio com Unimed -

Banco do Brasil - CEF - IPESC.

RESTAURANTE E PETISQUEIRA

'ZINHOBATISTA,'
Espeticilizado 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

Jaraguã do Sul - SC

oI CONVERSATION

INSTITUTO DE IDIOMAS
QUEM FEZ FALÁ BE,M

Fone: 12-0294

•

1111_ t.':II=�O:L�.

(i)fi)�OOfl@pl Av.Marechal Deodoro,601

II"W�LUJlJ[!5 FONE 72-2689 Jaraguá do ser-se

FONE 72-2689

Av.Marechal Deodoro,601
Jaraguá do Sul- se

.' ,

Simplesmente'
"beautiful"

Jane Lennert (à esquerda), KellyAmaral (centro) e Clansse deMattos
Monteiro (à direita) - glamour em Jaraguá do Sul

,I

RESTAURANTE GREDAL
SOB NOVA DIRECÃO

,

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

RESERVAS PARA FESTAS PELO FONE: 72 -1991

VERÃO EMOÇÃOVerão é tempo de se

lambuzar com o melhor
sorvete destas paragens

o

!IODA SEMPRE
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55Marechal Deodoro,819

_ 5=L1f,!!lLBolsa
4tfTe1efones
('�MPRA - VENDE - ALUGA

Rua WalterBreithoupt, 92 (defrt»Íte 00
Beira Rio Clube de Campo)
FOM (0413) 72-2598
Jaragu4doSul- SC

-

08
", -"
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Dê "Prêmio Plus"

Toda a.Linha Arno e Faet

Fogões, lavadoras, 'secadoras, refrigeradores,
freezers emuito mais.

Venham nos fazer umavisita.
Venham conferir

eRej,tau�ante�amua�a Fuça um«
assinatura do
CORREIODO

POVO e receba em
cada ediçllo amais
bonitaHISTÓRIA
DEÚRAGUÁ e

regillo.

.. -� melhorforma depremiar e

Bom desempenho, qualidade e produtividade

"A .ais nova opção da cidade"
Você está convidado a conhecer as delícias do rodízio

de pizza e lazanha

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

Jnraguá do Sul
GI

Rua ReinoldoRau,632
Fone: 72·1599 FAX72-0363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Espiritismo

Opúsculos de autorjaraguaense
Canuto, são demon-stração
insornismável do potencial da gente
jaraguaense.

Sujeito a alguns esquecimentos,
involuntários, como de coletâneas de
Poesias de circulação restrita e de
contos de escolares dignos de figurar
em forma de livro que já detectamos,
mencionamos os nossos conhecidos

PRIMEffi.OLIVRODEJARAqyÁ,de
Frei Aurélio Stulzer; 2° LIVRO DE
JARAGUÁ - UM CAPÍTULO DA

POVOAÇÃO DO VALE'OO
ITAPOCU, de Emílio da Silva e

colaboradores; POR ÊSSE MUNDO
DE DEUS, de Mário Tavares; DA
TERRA E DO COSMOS, de José
Castilho Pinto: A IGREJA NA

COLONIZAÇÃO ITALIANA, de

Aléssio Berri, O ENGENHEIRO

MISAEL, de Augusto Sylvio
Prodoehl, A GUERRA DOS
FANÁTICOS, deFreiAurélioStulzer,
A VIDA DA VIDA QUE A GENTE

LEVA, de E.V. Schmöckel, e CRE

SCENDOCOMANOSSAI-llSTÓRIA,
de Eli�aM. RessclOiefe?th�ler,Ego�_.
Lotário Lagnow e Alcioni Macedo

Sabendo da sinceridade e da
absoluta ausência de qualquer sentido
promocional - "pois que a própria
Doutrina o repugna" - como adverte o
autor na apresentação de um se seus

trabalhos, entendemos que a nota em

apreço é feita simplesmente em nosso

meioumnúmerodeautoresbemmaior
do que poderíamos supor.

O assunto foi levantado
recentemente quando a sra lEOA
MARIA DE SOUZA SILVEIRA,
bibliotecária de COLEÇÚES
ESPECIAIS, da Biblioteca
Universitária da UFSC, procurava
identificar autores para aquela seção,
do interior do Estado, que é circulante
entrePROFESSORES,ALUNOSDE

GRADUAÇÃO,PÓS-GRADUAÇÃO,
SERVIDORES/UFSC e a

COMUNIDADE, mas esta somente

consulta local. Alguns autores locais
C de Corupá encaminharam obras de
sua lavra que vieramenriqueceraquele
setor da Biblioteca Universitária.

Eis que, agora, recebemos com

muito agrado os opúsculos SELETA
OEMENSAGENSPSICOORÁFlCAS,
de autores diversos e Psicografia de
A.R. Schmidt e LINDOS CASOS, do
Centro Espírita Divino Mestre, de

Augusto Heimes Schmidt. Conhecido
de cerca de 45 anos de nosso diretor,
Augusto Hermes Schmidt

impressiona com a maneira de

apresentar o seu trabalho de

psicógrafo - o médium que escreve

por sugestão ou ação dos espíritos -

no caso do primeiro livro, e a maneira
como desenvolve os fatos reais e

verdadeiros relatados com

simplicidade, no segundo, concluindo
por dizer: "Se os casos que aqui
reunimos, conseguirem despertar
algum interesse no leitor, já teremos
sido regiamente recompensados".

VENDE-SE
Lote no Loteamento

Champagnatc/440m2.. -�-

VENDE-SE terreno de

-1.212,31 m2 na Marechal

Deodoro, com 26,00 m de
frente

PROCLAMASDE CASAMENTO
LOTES FINANCIADOS
possuimos diversos lotes

para sua escolha.

Meier -

Ela, brasileira, solteira, técnica contábil, nascida em Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na ma Herbert sasse, 153, em ilha
da Figueira, nesta cidade, filha de Adolar Henn e Lalita
Horongoso henn -

-

EDITAL N° 18.629, em 07-01-93
EDSON LUIZ DIAS E ANDRÉA LUKACHINSKI
Ele, brasileiro, solteiro, publicitário, nascido em Joinville, neste
Estado, domiciliado e residente na ma João carlos Stein, 122, em
Jguá-Esquerdo, nesta cidade. filho de Vespro Aires Dias e Maria
Luisa Dias-
Ela, brasileira, solteira, secretária, nascida em Joinville, neste

estado, domiciliada e residente na rua João Carlos Stein, 110, em
Jguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Jaime Lukachinski e Ilsisa
Fischer Lukachinski -

EDITAL N° 18.630, em 07-01-1993
SANDRO GERALDO PAPP E ",SIMONE RIBEIRO
PERANDRÉ
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na rua 25 de Julho, 297, nesta cidade,
filho de Geraldo Papp e Marli Maria Papp •

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ivaiporã, Paraná,
domiciliada e residente na ma Jrmão Leandro; 1.128, nesta

cidade, filha de Nizer Ribeiro Perandré -

EDITAL N° 18.631, em 08-01-93
ALTAMIR DE LIMA E SCHEILA KATCHAROWSKI
Ele, brasileiro, solteiro, funcionário público, nascido em Rio

Negro, Paraná. domiciliado e residente na ma 388, n° 880, em
Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Elivir de Lima e Olga de Lima

I
r

b
�

MARGOT ADELlA GRUHHA LEIIMANN, Oficial do

Registro Civil do 1° 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:

EDITAL N° 18.625, em 05-01-93
JURANDIRKNEUBÜHLERE MARGALISE TOWE

Ele, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido db Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na rua Emílio Schutz, 168. em Jguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de Alvaro KneubOhler e Almira
Klein Kneubühler -

Ela, brasileira, solteira, operária, nascida em Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na ma Emílio Schutz, 168, em Jguá
.Esquerdo, nesta cidade, filha de Arlindo Towe e Gerda Towe o

-

EDITAL N" 18.626, em 05-01-93

Cópia recebida do cartório de Blumenau, SC
VALDEMARCOELHOEADRIANAREGINABUETTGEN

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, nascido neste estado,
domiciliado e residente na ma José Piccoli, nesta cidade, filho
de Vicente José Coelho e carin Weiers Coelho o

Elka, brasileira, solteira, do lar, nasida neste Estado, domiciliada
e residente na ma Ilhéus, 43, em Blumenau, neste Estado, filha
de Adelino Buettgen e Tusnelda Buettgen -

EDITAL N° 18.627,em 05-01-93
JOSÉ ISIDORO E ROSANE BODDERBERG

Ele, brasileiro, solteiro, nascido em São Ludgero, neste Estado,
estampador, domiciliado e residente na rua Francisco de Paula,
532, nesta cidade, filho de José Isidoro e Therezinha de Moraes
Isidoro -

Ela, brasileira, solteira, do lar, nascida, em Jaraguá do Sul,
-

domiciliada e residente em Três Rios do Norte, nesta cidade, filha
de Ronaldo Boddenberg e Lili Pasold Boddenberg -

EDITAL N° 18.628, em 06-01-93
EDSONMEIERE IRENESUELIHENN
Ele, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na ma Bertha Weege, 3.514, em Barra
do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Wigando Meier e Elfi Ucker

CHÁCARA

Completamente
o

com casa 100m2
formada
de alve--

naria mais

chacreiro, lagoas
concretadas terreno
14.000m2 .. Ilha da Figueira
a 5km do Centro

casa para
todas

o
Ela, brasileira, solteira, industriária, nascida em Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na avo Mal Deodoro, 8S5, apto 302,
nesta cidade, filha de Alcides Katcharowski e Juracema

Katcharowski -

E para que chegue ao conhecimento de todos mandei passar o

presente &lital, que será publicado pela imprensa e em Cartório,
onde será afixado durante 15 dias.

EDITAL Met. K V Ltda - R. Carlos Edzert, 114 - Nesta; Móveis Tironi
Ltda - R Jaraguá, sinO - Nesta; Miguel Fco Maeiel - R. Ilha da

Figueira, Nesta; Móveis Ramthum I,.tda - R. Rodolfo

Huffenuessler, 196, Nesta; Móveis RamthulQ Ltda - R.
Rodolfo Huffenuessler, 196, Nesta; Móveis Rantthum Ltda -

R. Rõdölfo Huffenuessler, 196, Nesta; Móveis Ramthum Ltda
o R. Rodolfo Huffenuessler, 196, Nesta; Tingitex Benef•.
Têxteis Ltda - Rua Mal. Castelo Branco, Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente �!;'para-que os mesmos sompareçam neste cartório
na rua Arthur Müller, 7'8, no prazo da lei, a fim de liquidar o seu

débito, ou entio dar razio porque não o fäz, sob pena de serem
os referidos protestados na forma da 'lei, etc.

RMN/Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 1993.
ÁUREA MÜLLER GRUBBA - TabeUil e OBeial de Protesto
de Titu.os

ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Títulos
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma
da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste

cartório para Protestos os Títulos contra:
Aliana Malhas Ltda - R. Fritz BarteI, 772, Nesta; Cial
Couros Norte Sul Ltda - R. Walter Marquardt, Nesta;
Cerimica Hernnank - R. -Roberto : Seidel, 1053, Corupá;
Crismar Ind. do Vestuário - R. Walter Marquardt, 2222,
Nesta; C�inar Ind. do Vestuário - R. Walter Marquardt;
2222,Nesta; Crismar Ind. do Vestuário - R._WalterMarquardt,
2222, Nesta; Ind. Com. de Calçados Jguá Ltda - R Bernardo
Dornbusch, 479, Nesta; Lael Malhas Ltda - R. 3, n° 170, Nesta;
Lael Malhas Ltda - R 3, n° 170, Nesta; Lael Malhas Ltda
- R. 3, nO 170, Nesta; Lael Malhas Ltda - R. 3, n° 170, Nesta;

FUNILARIA
II JARAGUÁ LTDA.

Calhas eAquecedorSolar.
Rua Felipe Schmidt, 279

Fone 72..Q448

Jaraguá do Sul - SC
o

1> 'o::,tiijJ1n,. � ,,"-<.'\�-_,.:14
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" ,Jaraguá do Sul, 1'5a 21'dejaneiro de 1993
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Casa de alvenaria - RuaAlfredo Funke, 76, cl
02 dorrn., e demais deps.
Sala Comercial - Rua Bernardo Dornbusch,
1172, cl 80m2
Apartamento - Ed. Joana, clportão eletrônico,
garagem, 2 dorm. + dep. de empregada e

demais deps.
Apartamento - Sobre o Unibanco, cl 3

CP Classificados

dorm., e demais deps.
02 casas de madeirá - Rua 25 de I"

Julho (VilaNova), cl 3 dorm.e demais deps.
Casa de alvenaria - Rua Joaquim F.
de Paula, 547. c/4 dorm. e demais deps.
Casa de alvenaria - Rua Jorge
Czerniewicz. R17. cl 3 dorm. e demais deps
Casa de alvenaria - Rua 447, n" 92 7 ,

c/3 dorm. e demais deps.

VENDAS

LOCAÇÕES
LOTEAMENTOS

VENDAS

Casa - Terreno - Rua da Faculdade
Terreno - Loteamento Marquardt
Terreno - cl 700m2, próx. a Faculdade
Apartamento-Ed. Jaraguá, c/3 dorn. edemais deps.
Casa de alvenaria- Rua Arduino Pradi, cl
126m2, terreno l2x32

Casademadeira - cl 101m2, terrenoel 14x33

CRECI 0914 - J

,VENDE

Casa alvenaria - c/370m2, siacabamento,
terreno e/954 m2, lateral da Mal. próx. à
Empreend. Chiodini
Casa madeirá - cl 90m2, terreno c/420
m2, ruaBemardo Dombusch
Terreno - cl 1.739 m2, Loteamento da
Barra
Terreno - cl 378 m2 (15,75 x 24), no
LoteamentoChampagnat
Apartamento - c/86 m2. no Ed. Maguilu
Apal1amento - cl 100 m2, no Ed. Miner

Apartamentu-c/Bô mã.no Ed. Maguilu
(parte fmanciada)
Salacomel'cial- c/40m2, noEd. Menegottí

ALUGA

Casa madeíra - em RioMolha (antes da
Gruta) à2km do Posto Mime
Casa madeíra- na rua Rio Grande do
Norte (ao lado da Indumak)
Casa alvenaria - na rua José Narloeh,
Loteamento Ana Paula II, em Jguá
Esquerdo
Lojacomercial- Ed. Baràodo Rio Branco
(em frente à Elite Móveis)

JGUÃ.ESQUERDO
Rua Francisco Hruschka, cl
137m. terreno cl 900m2 crS
170 milhões até 18112

Rua -Bemardo Dorn
busch Ilha da Figueira
Rua Joinville, ,_! 100m::!

GA' PÃO COMER
CI/,.:. Rua Pastor F.
Schuenzen CENT RC

n:RRENO RESII)ENCIAI,
. Rua Uruguai. c/300 m2 com

casa, no centro

CASA EM ALVENARIA
Rua Henrique Sohn, cl 191 mZ,
ter, cl L218m2. Czerniewicz

TERRENO

TERRENO COMERCIAL
Rua Joinville, cI564.18m2

',\PARTAM I�NTO
Av. Mal. Deodoro. Edif.
Florença, I quarto. c! garagem

IMOVEL • Corni. e Imluslrinl
. Rua Joinville, ('! 2 aptos. 3 Isalas comerciais.

I'--------'/

!
"

,"
}.:' .. RlIA At!INOLOQ RAU, 61 '

_

, J- FONES (0413) 7:2-1SOO E 72-1390' .

"
;' JARAGUÁ DO SUL - SC , "
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SPEZIA
Comcdorodp-cinzaL.c.i.. .. 8�

MonzaSLlE - vermelho..... " ...87

Fiat pick-up City - branco" ".86

PassatLS - verde "" "".83

Golbâ-vermelbo,.. .. " ,, 8,3

GoIGL-prata 91

PassatLS - cinza 8.0

BrasíliaLS - branca , 79

PampaGL-cinza 86

EscortGL - preto : 84

CorcelIIL- branco 83

BelinaIIL - azul 83

Fiat 147L- branco 83

ChevetteSL - cinza 82

Kombil.vbege 79

Motos
CBX-750 - preta 90

DT-180-branca 90

CG-125 - azul 86

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

End.Resid.
Rua Guaramirim, SIN
Fone:0473-72 1003
Bairro Vila Nova

.1 I.

72 - 3363 Fax.: 71

HP
Chevette Júnior -prata 93
Chevette luxo - branco 86

Opala Comodoro- azuL. 90
D-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 750f - 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

HP
Automóveis
Rua Reinoldo Rau, 433
Defronte a Lurisa
Fone:0473-721353

Menegotti

GoI CL - branco 91
GoI CL - azul., 91
GoI CL 1.6 - branco 91
GoI CL 1.6 - azul., 92
GoI CL 1.8 - branco .. " 92
Gol GL - branco 90

Prêmio - cinza 88
Prêmio CSL - verde 89
Uno CS - azul 88
Del ReyGL 1.8 - azul.. 89

Pampa - cinza 91

V� CS - azul 89

Escort - cinza, 89
Uno CS - cinza 92
Chevette - branco 90
GoI CL 1.8 - prata 91

..

.. Menegotli Veículos S A

MORETTI,
JORDAN &
elA LTDA.

Escort L - cinzamet. 88

EscortXR3 -vermelho.........91

Verona LX - vermelho 90

Del Rey L - azul met.. .... , .....88

Del ReyGhia - vermelho 88

VersaillesGhia - marrom.....92

Pampa 1.8 L -prata 90

GoI CL - branco 90

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

MIMECAR

Monza SL1E2.0 - vermelho.... ".89

SantanaCL 1.8 - verde.... ...""",,8

Menegotti Veículos
ABRA o OLHO! CARRO USAD6 E REVISADO SÓ NA MENEGOTTI VEÍCULOS.

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

c
Fones:72-0499 _ 72-0378 _

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

VoyageS-verde.""""" .. ".""",,86·

Chevette SL - bege."""."" ... "",,83

Cavo VolvoNI2-branco"""",,85

M.B. 1316cav. mec- branco" ...86

c

Rod. BR-280,:" KM 56

Fone(0473) 72-0035

Jaraguá do Sul, 15 a 21 de janeiro de 1993

')
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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 CSL 4p cinza
Uno CSL 4p azul
Uno 1.6 R azul
Uno S IE vermelho
Premio SIE branco
Premio es 4p IE branco

Pick-Up LX 1.6 preto
Pinck-Up 1.5 branco

VEÍCULOS
USADOS:

J "Santana GLS-cinza 91
r Santana Cl.-azul 89
Premio S-cinza 90
Uno 1.5 R-cinza 88
Monza SL Sedan 1.8-verm 84
Elba S 1.6-vermelha 91
Belina II GL-dourado 86

. Belina II GL-dourado 84.
Fusca l.3-Bege 82
Fusca l.3�ranco 76
Fiat 147-branco

W
84

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

CONCESSIONÁRIA

F / I A T

Jaraguã Veículos, Peças
e Serviços Ltda,
Rua Joh Zapella, 214

. Fone 72-21 II

Pensou FIAT ligue
9 (0473) 72-2111

....._ ..��----------

036372 - 3363 Fax.: 71

Falecimento

logo Fallgatter

(Jacaré)
Na apagar das luzes do ano de 1992,
dia 29 de dezembro, às 14 hs., em
ltajuba faleceu nosso querido amigo
logo Fallgatter que todos conheciam
pelo carinhoso apelido de "Jacaré".
FilhodeAlfredoeWandaFallgatter,já
falecidos,deixaaesposaVerena, filha
deAlvinoeHedwigKlitzkee os filhos
Ivan,AndréeVanessa, todos solteiros.
Recem completara os seus 50 anos e
deixauma lacunadificil depreencher
na sociedade local.
Profissional competente e bem

sucedido, sempre pronto a ajudar
ondeelefosseútil,granjeou tun enorme
círculo de amizades. Foi desportista
modelo do Clube Atlético Bapendí,
onde se sobressaiu como

experimentado bolonista que iniciou
sua vida esportiva no Senta Pua e

acabou filiado no- clube misto "2 de

Junho", componentes que choram o

seudesaparecimento.Por2 ou 3 vezes
foi "rei" do bolão, integravaa seleção
do Baependí, de Jaraguá, e a Copa
Norte. Outras honrarias as possuía
aosmontesqueprovam tersido o bom

desportista.
Seu corpo foi sepultado nodia 30-12-
92, às lOhs. noCemitérioMunicipal
de Jaraguá-Centro.
Ao "Jacaré" a nossa saudade e aos

familiaresasnossascondolências.

Falecimento

Maria Doering Meyer

Faleceu no Hospital de Clinicas, em
15-12-92, aos 87 anos, 7 meses e 3

.
dias, a estimada sra. Carla Doering
Meyer, viúva de Carlos Meyer,
falecido em 1968.
Aextintanaseeuem I 2-05-1905,filha
deMax (AnaPiske)Doeringe deixa
2 filhos, 2 noras, 3 genros, I 5 netos,
13 bisnetos, e irmãos, 3 irmãs,
cunhados e demais parentes.
O sepultamento deu-se no dia 15-

12-92, às 9 hs. para o Cemitério

Bruestlein, no bairro Czemiewiez,
.

nesta cidade. O culto em intanção de
sua almadeu-se às9:30 hs,de 20-12-
92, an Igreja Evangélica Luterana
Centro.

Falecimento

Marta Elfriede

Wahrhaftig
Faleceu aos 50 minuots de 9 do

corrente, no Hospital de Clínicas, de
Curitiba, aos 69 anos, a estimada
senhora MARTA ELFRIEDE
WAHRHAFTIG, esposado sr. Tobias
Wahrhaftig, vítima de pertinaz
enfermidade,Oseucorpofoi veladona
CapeladaLuz, noPilarzinho e foidado
à sepultura às 17 horas, noCemitério
deÁguaVerde,nojazigodafamilia.

A extinta era filha de Ida Zettel

Schmöckel, falecida em março/92 e

irmãdenossodiretor, sr. EugênioVic
tor Schmöckel.Além doesposo deixa
os filhos Waldir e Edson, duas noras,
tres netas 3e dois netos. <'5:')

Doque foi a falecida, em vida, nos
faz lembrar um adágio popular: "Há
sempreumamulherno íntimode todas
as grandes coisas". A vida não lhe
modifícouo temperamento, senãopara
aprimorá-la na essência de bondade e
virtude, esteadanuma sinceraegrande
estima. Ela foi todo zêlo, todo labor,

,

honestidade e, sobretudo, o anjo tute
lardafamHia, sacrificandocomodidades
em favor do bem-estar dos que lhe
estiveramperto. Semque se fale desse

desdobramentoafetivoqueelarealizou
para com os filhos e omarido, no qual
o seu sentimentoadquiriuproporções
extraordinárias, Quando seu irmão -

Ewaldo - faleceu, em 1985, na

apreciação do que foi em vida,
lembramos de Bertold Brecht,
questionando o que foi para si o seu

semelhante que foram classificados
comobom, comomelhoreexcelente,e
para aqueles que lutaram toda a vida,
estes seriam imprescincíveis.

Esta apreciação final cabe
inteiramente para a falecida Marta
Elfriede Schmõckel Wahrhaftig.
Descanse em paz!

tt\gradecimento
A familia enlutada de Denilson

Garcia, ainda consternadapor seu
falecimento, ocorridono dia 13/01,
deseja agradecer a equipe do Dr.

Pasquini, responsável pelo setor
de hematologia do H.ospital de
Clínicas de Curitiba e ao corpo
clínico do hospital Sào José de

JaraguádoSuI,emespecial aoDr.
ManoelThomaz Silveira e aoDr.

GuilhermeKnoppLeite.
Agradece ainda em especial às
pessoas que doaram sangue.
Da mesma forma, convida a todos

para participar da missa na igreja
matriz, São Sebastião, de Jaraguá
do Sul,às 19:30horas dodia 15/01.
Denilson deixa enlutados os pais,
dois innãosedemaisparentes, além
de muitos amigos que construiu
nesta vida efêmera. Que Deus o

abençoe, onde quer que esteja a

sua alma.

DIVERSOS
COMPRO
Máquina overlok de 7500 a 10Cl00
pontos, e uma de cobertura de 3
agulhas. Tratar fone 72-0691

VENDE-SE
Casa de alvenaria cl 98m2, terreno de
17 x 40, na rua GuilhermeWeege, no
centro à 300 m da rua Reinoldo Rau.
Preço Cr$ 20 mil. Tratarfone 72-0337
cl Pedro

CASA
Vende-se, cl 750m2, terreno de 1
morgo, todo murado, cl piscina, suite
sallo de festa, sala de jogos e demais
deps. Valor US$ 65 mil. Inf. fone 72-
0337. cl Pedro

Terreno
Vende-se de 15x30, pronto pl
construir, em local alto. localizado no

Jardim VersalIes (Amizade). Tratar
fone 72-0337 cl Pedro.

Vende·-se
Terreno pronto pl construir. Valor Cr$
30 milhões. Próximo a supermercado,
escola, ônibus. Informações na

lanchonete do Tino, na Vila Rau, fone
72-0337 cl Pedro.

vENDO
Meia-água de 3><6 para tirar do local.
Tratar fone 72-1271 cl Henrique.

Falecimento

Maria Rodrigues Inhorp
Faleceunoúltimodia 22, às 4 horas
da manhã, no Hospital são José, a
sra. MariaRodrigues Intorp, viúva
do sr.Willy Intorp. O sepultamento
ocorreu às 1 7 horas do mesmo dia
no CemitérioMunicipal do Centro.
DonaMariadeixaduas filhas: Ruth,
casada com Gerth Koehler (in
memorian) e Silvia, casada om

-Heins BIosfeld, além de 4 netos, 5
bisnetos e demais parentes .

VENDE-SE
Máquina de . talhar, valor Cr$
.1.300.000,00. Tratar na rua José
Stulzer, 10, pr6x. CSM.

JAVEL
t:J-;J

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

@)

VERDURBRA
Vende-se situada na rua Erwino
Menegotti, 1858. Tratar no local.

CAVALO
Vende-se cavalo com 2 anos. Tratar
72-3499.

VENDE-SE
Ar condicionado. Valor Cr$ 8 milhões.
Tratar na rua José T. Ribeiro, 860.
Tratar fone 72-1916.

COMPRA-SE
Geladeiras e freezer. Tratar na rua

Joio J. Ayroso, 1726.

FUSCA71
Vende-se, em bom estado, modelo
"Fafá". Tratar fone 72-2757.

FUSCA84
Vende-se ou troca-se. Tratar 72-
3210.

ALUGA-SE
Telefone comercial. Interessados ligar
73-0079.

Refrigeraçlo, rua Emilio Behling, 100
ou pelo fone 72-0591.

VENDE-SE
Foglomarca Dako,emperfeitoestado,
todoesmaltado. valorCr$ 900mB. Tratar
rua Ana Karsten em frente a casa 225.

VENDOOUTROCO
Terreno com duas casas de madeira

emRiodoSul,poruma�sadealvenaria
aqui. Tratar na rual573, n° 44 na

Cohab, na Vila Rau, falar cl Malenir.

COMPRO
20m2 de lajota. Tratar fone 72-2864
(telefone pl recado).

FUSCA
Vende-se, ano 70, motor 1.300, cor
verde, em ótimo estado. Tratar 72-
2265.

ALUGO
. Casa na praia de Barra Velha. Tratar
rua Joio Sami Tavares, 832.

VENDE-SE
Casa em alvenaria, de 70m2, terreno
de 15x15, na Vila Rau. Tratar na ruja.
leodoro Rodrigues, 129.

PROCURO
Apartamento para alugar cl 3 qtos na

Mal Antonio Bernardo Sehmidt,
passando oAlambique, falareIAparicio
Caetano.

UNO \

Vendo, Uno Mille Ok ou troco por casa.
Tratar fone 71-4624.

VENDE-SE
Carrinho pl bebê, por Cr$ 600 mil.
Tratar na rua Fco Zacarias lenzi, 556.

Rua João Zapella,
214 - Fone 72-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DIVERSOS
c

VENDE-SE
Acessórios para motoqueiro, Tratar
72-1009.

VENDE-SEMOTOS
CG88,RDZ90eumaRD-125ano87.
Tratar 72-3802.

Vendo casa alvenaria valor Cr$ 30
milhões +financiamenlo.Tratar 72-3314.Estado deSanta Catarina

PrefeituraMunicipal de São João do Itaperiú
Lei n" 001/1993

"Dispõe sobre estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São Joio
do Itaperiú-SC; as funções diretamente subordinadas ao prefeito e dá outras

providências. "
O Prefeito Municipal de São Joio do ltaperiú, Estado de Santa Catarina.
Considerando a recente instalação do Município, que ainda não dispõe de

legislação própria;
Considerando o princípio da divisão do trabalho e a especialização de funções

para que a Prefeitura possa contar com um corpo de Auxiliares Diretos do

Prefeito;'
.

Considerando os Serviços Públicos anteriormente prestados não poderão
sofrer solução de 'continuidade;

Considerando a necessidade de iniciar a Organização da Prefeitura e estabelecer
a Estrutura Administrativa até que Lei Municipal disponha sobre matéria;

Considerando que a Lei Complementar Estadual que dispõe sobre criação e

instalação de Municípios, determina que até que este Município disponha de

Legislação própria, vigorará a Legislação do Município de Origem (Barra Velha
SC), vigente na data da instalação deste Município;

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 10 - Ficam criados os seguintes orgios ätretamente subordinados
ao Prefeito:

I - Gabinete do Prefeito;
II - Secretaria de Finanças;
III - Secretaria de Admilli!ltração;
IV - Secretaria de Saúde e Promoção Social;
V - Secretaria de Educação e Cultura;
VI - Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos;
VII - Secretaria de Agricultura.
Artigo 20 - Picam criados, até que o Município disponha de Legislação

própria, as- funções de:
.

Denomlnaçlo
- Chefe de Gabinete;
- Secretário de Finanças;
- Secretário de Administração;
- Secretário da Saúde e Promoção Social;
- Secretário da Educação e Cultura;
- Secretário de Obras Públicas e Serviços Urbanos;
� Secretário da Agricultura.
,Artigo 30 - Aos titulares das funções acima enumeradas, aplicar-se-á no

que couber o disposto na Lei n" 022 de 02lmaioll992, do Município de

Origem.
Artigo 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

São Joio do Itaperiú-SC, 05 de janeiro de 1993.

JoséAcácio Delmonego
Prefeito Municipal

FREEZER
Vende-se, de 280 L. Novo. Tratar na
ruaWaldemiro Schmit, 33, cl sr. Nilo.

COMPRO
Máquina cobertura semi-nova. Tratar
72-2629.

VENDE-SE
Gatos simps.�Tratar fone 72-3397.

VENDE-SE
Enceradeira. Tratar na ruia Joinville,
2336.

VENDOOUTROCO
TV a cores ou troco por Mobilefte.
Tratar na rua Ensil Manske, 77, prox.
Coi. Albano Kanzler.

CORCELLDO
Vende-se, ano 77. Tratar na Tifa Mar
tins, 3a casa após Figueirtio Mat. de
Construção, lado esquerdo. VENDE-SE

XLX-250, ano 86 ou troCo por CG.
Tratar na Barra Rio Cerro, na Elite
Confecções.

RDZ89
Vende-se moto. Tratar com Bento
Ferrari na Jocar. Fone 72-0805..

VENDE-SE
Pia defibra. Tratarna avo Mal. Deodoro,
1412, próx. Caro HC.

VENDE-SE
Bicicleta Ranger 18 marchas
importada. Valor a combinar. Tratar
72-1793.

OPALA 78
Vende-se. Tratar' na Rua lrmäo
Leandro, 1128, Vila Lenzi.

MOTORX
Vende-seYamaha82. TratarruaOnéia

�, 257, Vila Lenzi.

BRASiUA77
Vertde-se, modelo 78, por Cr$ 23
milhões. Tratar na entrada de

Guamiranga, 5- casa, nO 923, cl
Amarildo.

VENDE-SE
Caminha0 Chevrolet e Ford caçamba,
ano ao, ambos em bom estado. Tratar
73-0417.

VENDE-SE
Terreno 160.000m2, em PedraAmolar
Alto, cl casadealvenaria de60m2 a 12
km de Corupá aceito carro ou lote no

negócio. Valor a combinar. Tratar 72-
2541.COMPRA-SE

Veículo ano 84 (Chevette, Escort ou
GoJ).TratarnaruaWaldemiroSchmidt,
47 cl Joio. Pago à vista.

CHEVErrE74
Vende-se. Tratar na rua Joio C. Stein,
172, Próx. Juventus.

VENDE-SE
Sistema de alarme para carro. Tratar
na OfICina do Japonês após o Posto
Marcolla. ! �
VENDO
Lote na Vila Rau, próx. Olaria. Aceito
carro. Tratar na rua Campo Alegre,
340, próx. Coi. HolandoM. Gonçalves,
na Figueira.

ALUGO
Quarto para moças, próx. Portal de

Jguá. Tratar Borracharia Coelho.

BEUNA73
Vende-se ou troca-se, em ótimo
estado. VäIor Cr$ 23 milhões. Tratar
rua Proc.�, 1303, em frente ao

BarCapilé.

VENDE-SE
Guarapeira. Tratar SC-413, Km 1, nO
1577.

TOBATA
Vende-se ano 78, cl todos os

equipamentos. Tratar na rua Fco
Zacarias Lenzi, 419.

BICICLETA
Vende-se, modelo Brisa, por Cr$ 800.
mil. Tratar na rua 381 , casa 220 com

Lourival Zocateli.

VENDE-SE
Terreno na rua Erich Abem, na Vila
Lenzi. Valor Cr$ 35 milhões. Aceito
carro. Tratar na rua Erich Abem, 282,
lateral da Innlo Leandro.

VENDE-SE
Meia-águapararetirardoJocaJcl27m2,
Tratar na rua Proc. Gomes, 1303 em

frertte Bar Capilé. VENDE�,E .

Aparelho de som 3 em 1, Valor Cr$
1.5OO.ooo,OOmarca Panasonic. Tratar
fone 71-1876.

VENDO
44mdeparquet, 28mde PisoEliane1·,
de 2Ox3O e 44 folhas de eternit 6mm.
Valor 20% menor que o das lojas.
Tratarna rua lateral da BerthaWeege,
59, na Barra do Rio Cerro.

VENDE-SE
Barzinho cl 3 banquinhos, por Cr$
2.500.000,00. Tratar 72-2991.

COMPRA-SE
Chácara emNereuRamos, Rioda Luz,
até Cr$ 70 milhões, Tratar 72-1799.

VENDE-SE
Carabina presslomarcaCBC.Valora
combinar. Tratar fone 72-2749.

VENDE-SE
, Terreno 18x35. TFatar Posto Marechal
cl Reinaldo.

TROCA-SE
Terreno por uma moto. Valor Cr$ 15
milhões. Tratar eI o guarda da Luiz
Kienen. eI Teodoro.

EXcuRSAo
Para Jacarezinho. Tratar na rua JoAo
PIanischeck, 819.FIAT 147

Vende-se, ano 81, agasolina, em bom
estado. Tratar na rua Guanabara, 186,
próx. Escola Alberto Bauer,

ASSINATURA
PREMIADA

VENDE-SE
Terreno cl 100.000m2 na Pedra
Branca, por Cr$ 80 milhões. Tratar
fone 71-3050.

ALUGO
Telefone comercial. Tratar 73-0079.

VENDE-SE
Ar condicionado 15.000 BTU's ar

quente e frio. Valor Cr$ 3.500.000,00
ouaceito proposta.Tratarna rua Itmlo
Leandro, 178, na Vila Lenzi.

vENDE-SE
Oficina de latoaria e pintura. Tratar!UI
rua Angelo Schiochet, 100, entrada do
Beira Rio, aceito carro no negócio.

FUSCA
Vende-se, ano 76, branco, em 6timo
estado, por Cr$ 25 milhões. Tratar 72-
0668.

ojornalCORREIODOPOVO está operando o seu serviço
detele-marketlngemJaraguddoSul,ampliando seu quadro de
assinantes.

SqaespertoefaçaagoramesmoasuaTELE-ASSINATURA
do CP.Além de assinar o melhor emais completo jornal da
regido,l1ocê concorre automaticamente em março a uma su
PER-VIAGEM de ida e volt« pela VARIG, para qualquer
lugar do Brasil;Qualquer ddade,do Oiapoque ao Chu{.
Eent40•••oqueéquelloc2estd esperando? você sóprecisa ..

usar l' dedo para fazer a sua TELE-ASSINATURA do
CORREIODOPOVO.

FIORINO
Vende-se furglo Fiat, ano 89. Tratar
na Mal. Tedoro ao lado do trilho, no
Chaveiro Sio Pedro.

VENDE-SE
Barraca para 5 pessoas. Nova. Tratar
na rua Cbo Harry Hadlich, 60.

VENDE-SE
Garelli 89, valor Cr$ 8 milhões, el5 mil

.

km,TrataremJguá-Esquerdo,noJardim
säe Luiz, rua 327, casa 575.

VENDE-SE
TitulodoBapendiemcondiç6es. Tratar
72-1065.

VENDE-SE
Terreno de 385 m2. Tratar na rua Max
Wilhelm, 412.

BICICLETA
Vende-se, para criança de 5 a 6 anos,
precisando apenas de alguns reparos.
Tratar 71-0159, cl Sidney. PROFESSORES DE

INGLÊS
Necessitamos com a

máxima urgência
professores de inglês.
Marcarentrevista através
do fone 72-0294.

VENDE-SE
Casa de macieira de 12x6. Valor a

combinar, Tratar fone 72-6872.VENDE-SE
MotoTDR89,em6timoestada,porCr$
23mHh6esvendoatéporCr$21 milhões.
Tratar na rua Proe. Gomes, 1030 em

frertte ao Bar Capilé.

VENDE-SE
TerrenonoLot. stoAnloniocl264,50m2 .

valor a combinar financiarnerlto de 1
saláriominimo por mês. Tratar AS rua
Joio J. Ayroso, 1825, apto 02, próx.
entrada do Juventus.

Ligue 72 3363 e. seja bem-vindo ao clube de
assinantes do CP.

VENDE..sEMOTOS
CG88,RDZ90eumaRD-125ano87,
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Presidente do clube deve negociar jogadores do plantel

Juventus contrata reforçosAtestado médico

Atestado médico é uma

simples declaração e por

tt!crito, dada por um médico
'9f(1e um estado mórbido ou de
sanidade e de suas

consequências. É um

documento que não exige
compromisso legal, no

entanto, essa prerrogativa
não isenta o médico de dizer
a verdade.
Deve-se evitar ao máximo

colocar o dignástico no

l1iJ!.estado, quando necessário,
�loca-se o CID (Código
?!internacional de Doenças).
Mesmo com o CID, este

atestado deve ser respeitado
eticamente, dele só tomando
conhecimento médico, quer
seja da empresa ou intítuição
afim.
Lamentavelmente o

atestado médico falso é nos

dias de hoje amais comum de

Iodas, as infrações éticas e

jurídicas.' levando ao

desprestígio da medicina e

ficando omédico na situação
de saber se o que ele atesta

i ser aceito como
,

:.,.�rdadeiro ou fictício.
Qual o médico que não«

tem "amigos" ou pacientes
solicitando-lhe um atestado

falso, quer seja para o

trabalho ou colégio. Chega
se ao cúmulo das próprias
diretoras de escolas
orientarem ospaisparapedir
atestado médico, quando os

filhosdestesfaltampormotivo
nãomédico ou seja. não existe
doença. Como também certos

chefes de recursos humanos

que seguem este

procedimento. Ficamosnuma
situação diflcil e pesarosa,

derante o paciente, pondo
se em dúvida a probidade da
instituição. que assim

Ofcede.,

.' Deve-se evitarfornecer tal
atestado. pois estaremos

incidindo numa

contravenção do código de
Ética Medicina no capítulo
X artigo 110e 302doCódigo
Penal. Senhores diretores ou

chefes de recursos humanos

procurem nos ajudar neste

particular. pois temos que
preservar nossa dignidade e

idoneidade.

Jaraguá doSul-Doisreforçosjá
estão praticamente controlados pelo
Juventus para a temporada deste .

ano. O goleiroFernando, que no ano
passado atuou no Figueirense e o

zagueiro Gomes (25 anos), que
�amente estava na Certame, da
Bahia, deve integrar a equipe para
este campeonato. Além desses dois

atletas, a diretoria do "moleque
travesso" contratou também o

preparadorfisicoCelsoRezende, que
prestou os seus trabalhos para a

equipe do Santos no ano de 89.
Celso foi indicado pelo treinador
Picolé. Segundo o presidente da

equipe, Aristides Panstein, outros
reforços ainda deverão ser

contratados, para que o treinador

possa ter uma "equipe competitiva
neste ano", afirmou ele.

renovação de seus contratos ou

serão negociados com outros

clubes. Mozer e Anderson,
interessam a equipe doMirasol, que
disputa a divisão intermediária de
SãoPaulo epodem ser trocados pelo
goleiroMárcioVentura, quejájogou
pelo Juventus no campeonato
passado e a diretoria demonstrou

grande interesse no atleta. Caso

haja o acerto comMárcio Ventura e

jácom a vinda de Fernando, é bem
provável que Neto. cujo passe
pertence ao'Juventus, possa ser

negociado comuma equipe do
futebol catarinense.

Peçanha, que se submeteu a uma

cirurgia no joelho, paga pelo
Juventus, não ficará em Jaraguá este
ano.

Ele era pretendido pelo
Internacional de Lages no ano

passado e agora já diseute a sua

transferência para esta ou para outra

equipe do futebol catarinense.

Os atletas que tem passe
vinculado ao Juventus deverão se

apresentama próxima segunda-feira
(18), quando então discutirão aPansteinquerequipecompetitin

SuperCross
de praiaem
Barra Velha'

Cavalgada do
Clube Hípico
de J. do Sul

Barra Velha - A Secretaria de JaraguádoSul-OClubeHípico
Turismo está ultimando detalhes deJaraguádoSul,promovenodia24
para a realização da etapa fmal do deste mês umacavalgada, reunindo
CampeonatoSulBrasileirodeSuper cerca de 50 cavaleiros de todas as •

Cross de Praia. A Federação cidades com saída em frente ao

Catarinense, através de seu Parque de Exposições
presidente e o Diretor deMarketing Agropecuário, com destino à sede
do grupo Amaury, patrocinador do do clube, na comunidade de 25 de
evento, já visitaram a cidade e Julho, em Jaraguá do Sul.

aprovaram o circuito que será
instalado nas proximidades da lagoa

De acordo com o presidente do

deBarra Velha.
Clube Hípico, Almiro Krüger" "o
objetivo é integrar os cavaleiros de

Estaúltimaetapadocampeonato,
vai reunir as feras do moto cross do

toda a região e difundir eada vez

mais as tradições gaúchas, trazendosul do Brasil, tais como, Jorge mais e mais pessoas a participaremNegretti, Cássio Garcia e Milton
"Chumbinho Becker", entre outros.

do clube hípico, até porque se trata

de um hobby saudável e pacífico",A data da realização está prevista afirmouKrüger.
para 16 de fevereiroe a coordenação .

do evento espera a presença de 10 a

15mil pessoaspara assistiro evento.
Paraconfirmaçãodefinitiva, resta

apenas que a prefeitura encontre

mais um patrocinador para a

promoção ..

ComoemEnseada,BarraVelhatambém tem ruteból dearcia

Futebol de areia

Barra Velha realiza
campeonato municipal.

\
A saída está prevista para as

nove horas damanhã e os cavaleiros
da região que quizeremparticiparda
cavalgada podem obter mais

informaçõespelo telefone 71-2117 e
tratar com Wilson.

Barra Velha- O primeiro
Campeonato de futebol de Areia

Taça "Prefeito Mário Celso
Bittencourt, teve início nos dias 9 e
Hfcom a rodada inicial somando
um total de 25 gols marcados em
oito jogos - média de },125 por
partida.

A competição envolve 16

equipes deJaraguá do Sul, Joinville
eBarraVelha, divididasemquatro
grupos de quatro e o encerramento
está previsto para o dia 24 de

janeiro. O jogo final está marcado
para 13 de fevereiro.

'

E no Grupo IVestão: Aspa, Posto .

Behling, Bahia e Juventude
Praiana.

Os resultados da I a rodada são
os seguintes: Vila Nova 4x2
Rolinhos, AspaOx2PostoBelhing,
América 4xO Zebra Aml,'
Juventude Praiana 3xl Bahia,
MarineIli lx 1 Lotérica Trevo,
Turma da Cachaça Ox 1 Besc,
Agropecuária Souza lxI PM,
Asbave Ox4 Baixada ..

VOE
Aproveite as Tarifas
Promocionais de fériaspara
todo o território nacional
com até 35% de desconto ou

financiados ein até 10 vezes.

Ligue 71-0091 e boa

viagem.

Neste final de semana acontece.
mais uma rodada e os jogos

No Grupo I estão reunidas as acontecem no centro de Barra

eguipas do Vila Nova. Asbave, .' Velha e também na praia de Itajuba.
áâíxada e Rolinhos. No Grupo II sempre no final da tarde no sabado
estão: América. Marinelli. Zebra edomingo. a partirdas 17h30mins.
Azul e Lotérica Trevo. Polícia A promoção é da Secretaria de
Militar: Agro-Souza. Turma da Turismo da Prefeitura de Barra
Cachaça c Besc estão no grupo lll, Velha.

.
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IAdhlinistta'çãb',de'Antonio Zlmmermenn foi a pior dos últimos anos

Prefeitura enfrenta situação caótica
Guaramirim - A prefeitura de

Guaramirim é outra que enfrenta
dificuldades com as dívidas que a

administração anterior deixou, O

ex-prefeito, Antonio Carlos
Zimmermann, afirmou em seu

discurso de despedida que a dívida
da prefeitura totalizava 1;6 bilhão
de cruzeiros, mas na verdade já
chega, até o momento, a 2 bilhões,

Além disso, ele disse que oHos
pitalMunicipal SantoAntonio, não

. tinha dívidas e no entanto, em

levantamentospreliminares, o saldo
negativo ultrapassa a 196 milhões
de cruzeiros. Os estoques, ao

contrário do que afirmou
Zimmermann, não existem e na

prefeitura a situação não permite
que sepossa trabalharem condições
mínimas.

Todos os veículos precisam
passar por reformas quase que
completas e até agora o que foi

gasto nos reparos, constitui somas
milionárias. Equipamentos de
escritórios, corno calculadoras, os
funcionários temque trazer de casa

para poder trabalhar, E apesar
desta situação dificil a maior farsa
da administração que deixou o

governo, pode ser constatada na

desapropriaçãodeumaáreadeterra
que se destina a construção de uma
escola no interior do município.

Os documentos assinados pelo
ex-prefeito mostram que em 18 de
setembro de 1992, foi registrado e

publicado o decreto lei n° 052/92,
que em seu artigo l° diz: "É
declaradodeutilidadepública, para
finsde desapropriaçãoamigável ou
judicial, uma área de terra de 1.800
metrosquadrados,sembenfeitorias,
localizado no lado direito da rua

'='
Bananal do Sul..."

Para elaborar o laudo de

avaliação desta área de terra foi

designada uma comissão especial
em 21 de setembro. Essa comissão
avaliouo terrenoemCr$ 80milhões
em laudo assinado em 28 de
dezembro - alguns dias antes do
fim do mandato. E em 30 de
dezembro- doisdias antesdedeixar

� o ex-prefeito, assinou um
termo de compromisso em que é

desapropriado um terreno, do
mesmo proprietário, mas no outro
lado da rua, onde se faz necessário
muitas benfeitorias, tais como,
aterro e terraplanagem.
A forma de pagamento da

desapropriação, especificada no

termo de compromisso, obriga a

atual -administração a fazer a

topografia total da área do terreno
onde se acha localizado o imóvel -

ao todo isso representamais de 250
mil metros quadrados -, bem como

a elaboração de planta e do projeto
em 20 vias com assinatura do

responsável técnico e

piqueteamento dos lotes, superando
em muito o valor da avaliação do
teaeno.

Esteé o terrenomencionadono decreto de setembro e que foi trocadoporoutro.Estruturas depré
moldadosumiram
A

Mas tudo fica ainda mais

complicado, quando se compara
esse processo a outra

desapropriação, feita na Vila
Senador Schroeder, em que um

terreno de2.400metrosquadrados,
maispróximodocentro, foi avaliado

pela mesma comissão - e no dia em
que foi nomeada 11/09/92 -, pelo
valor de Cr$ 13 milhões de

cruzeiros. Isso significa queporum
terreno na área rural domunicípio,

Notificações de dezembro de 92

Jaraguá do Sul - o Comando da 3" Companhia de Policia
Militar, encarregado de Policiamento Ostensivo de Trânsito,
divulga.a relação dos veículos notificados por Infração de

Trânsito, referente ao mês de dezembro de 1992.
Veiculos NotiOcados no grupo I

HV 189· - HX 298* - EL 0359 - JK 0443 - GY 1848 - GN
5299 - QS 2766 - AAO 0750 - UV 7301.
Veiulos notificados no grupo II
JK 0750 - JK 3118 - UY 3598 - EY 6164 - BU 9191 - QS
9230 - JZ 9380.
Veiculos notificados no grupo III
HU 265* - QK 278* - FM 405· - HX 414· - SH 548* - HU
678* - BS 0018 - TN 0020 - JK 0508 - QS 0509 - QS 0825
- SH 0958 - BS 1119 - BS 1179 - JK 1549 - UV 1630 - JK
1668 -JZ 1917 - QS 1986 - BS 2230 - TA 2288 - MS 2464
- PM 3341 - AAF 3525 - BS 3621 - BS 3816 - QS 3811 -

JS 4000 - BF 4289 - BS 4338 - AAM 4771 - QS 4545 - BS

4596 - BS 4799 - LV 5014 - JS 5040 - JU 5048 - WH 5050
- JU 5221 - QS 5539 - JK 6004 - QS 6006 - JU 6261 - JK

6780 - JU 7005 - JO 7090 - JS 7461 - JU 7545 - QS 8619
- QS 9228 - JU 9292 - QS 9419 - JK 9566 - JU 9569 - JU

9772 - JK 9769 - JZ 9929 - SS 4606.

Veículos notificados no grupo IV

QK 210* - OK,125· - JU 270* - JF 277* - EM 363· - JU
625· - JU 0049 - JK 0402 - JU 0616 - JK 0630 - QS 1540
- JF 2086 - QS 2240 - EJ 2445 - QS 3911 - JK 4644 - BS 5002
- QY 5218 - JZ 5555 - QS 5637 - JS 6300 - AG 7272 - EL

4845.
Veiculos notificados no grupo V

JK 8669 - OZ 9066 - JK 0378 - QS 2715 - RD 3344 - BS 4145.

Veículos notificados em diverses grupos
GB 7276 - KH 109* - EU 555* - GN 888* - HX 987* - JK

0068 - JZ 0265 - SN 102* - SY 1035 - QS 4725 - JK 7884
- QS 9898.

Observação: As placas precedidas de (*) asteriscos, referem
se a motocicletas) motonetas e similares.

Quartel em Jaraguá do Sul, 05 de janeiro de 1993.

avaliou-se o equivalente a 4,444
milhões de cruzeiros o metro

quadrado, enquanto outro terreno,
maispróximo dacidade, podevaler
apenas 541 mil cruzeiros o metro

quadrado.
Segundo alguns membros da'

comissão de avaliação, no terreno

avaliado na rua Bananal do sul,
havia materiais pré-moldados que
seriam usados na construção da
escola, mas nada mais se encontra

no local..

De acordo com fontes ligadas à
administração anterior, a

maracutaia feita na desapropriação
do terreno da rua Bananal do Sul,
visava o beneficiamento de um

correligionário do então prefeito.
Para agravar a situação, foi
prometido aos moradores daque('localidade vagas para as crianças
na escola que seria construída, in
clusivematrículas foram feitas, mas
a escola não saiu do papel.

11 :) ;] � i i : r�!IJ �
Você sempre sai ganhando

Correspondência

FreiAurélio escreve

de Vila Velha
Vila Velha-Espírito Santo -

"PrezadoPadrinhoE.V. Schmöckel.
O senhor 110S dê a paz! Que a paz de
Cristo prevaleça sôbre a terra! Vão

aqui meus bons votos de feliz Natal
para acrescentá-los às alegrias da.

ebençada data do Menino Jesus.

Extensivos à Yvonne e à da.
Brunhilde. E agradeço penhorado a

cortesia da remessa do C.P. que leio,
deliciando-me com as fotos de
"Reminiscências" e Ronda dos
BaiITOs. Um tempo acompanhava as
crônicas dos antigos, que vez por
outra, me recordavam o passado.

Entroemférias, agoraemjaneiro.
Será que poderei ir ao Jaraguá para

vê-los?
Aceitem a bênção sacerdotal do

grato afilhado, fr. AURÉLIO".
Nota da Redação: E é preciso

pedir licença, frei Aurélio? As prtas,
aqui, estão permanentemente
escancaradas para o ilustre filho da

telTaeautorfestejadod?PRIMEIRO �I
LIVRODOJARAGUA,quejáestáa

-

merecer urna segunda edição que é
para a moçada de hoje abebedar-sr"
dos fatos históricos que deraL.
origem a nossa pujante comunidade.
Sêdebenvindo,FreiAurélio! Sónão
temos autoridade para mandar urna
banda de música suadá-lo na divisa
do município!

16

PARA CONCORRER Basta você juntar CrS 900.000,00 em

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

DIA 27/03/93'
2 AUTOMÓVEIS FIA' UNO MILLE

._-�----

32SORTEIO
23/01/93

2 MÃQ. COSTURA ELGIN
2 KITS PISO CECRISA

2 FOGÕES DAKO
2 MOTOESMERIS

2 COLCHÕES SOLTEIRO
ECOFLEX

(1 Prêmio para cada Série)

Jaraguá do Sul, 15 a 21 de janeiro de 1993
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