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Guaramirim

Telefones

o vereador deGuaramirim,
AdilsonAndréAraúJo,manteve
contato comodiretordaTelesc
em Joinville, Harry Kormann,

..

com vistas à instalação de
telefones públicos no seu
município. Página 3

Futsal

ADJ elogiada'
pelo técnico
do- Palmeiras;
Página15

Comercial

Compra _Cr$"24.054,90
Venda LCr$24.055,10
Fonte: BB

TR
1RD _105,98678210
Taxamensal..._ _ .. _ ....25 81%
UFIR

Ufirdiária Cr$14.625,20
Mêsmarço Cr$12.161,36

- Va1ormédio...Cr$ 5.076.205,00
Vruia odomês 2325%
Salário mínimo
Mêsdefev....Cr$1.250.700,OO
Mêsdemru'ço.Cr$1.709.400,OO

@
VA.AIG

Cargas e Passaqens
F�ne 71-0091 7Fax71-0363

I�D RP[®
�� AGERACÁO

'fI1i DA MALHA

Porte pago
DR/se -ISR
58-161/81-

Ano LXXIV Jaraguä do Sul, 27 de março de 1993 Cr$ 7.000,00

·'1�.A"1!!ii
DunralVaselqueracabarcomopaternalismo no serviçopúblico,que "torna inviâvelaadministração"

Negociacão

Salário- dos
servídorcs
temaumento

-

Os servidores públicos
municipais receberãoaumento
diferenciado nomês demarço,

-

O secretário deAdmínístração,
Stgmar Lucht,· negociou o

reajuste com o sindicato, que
achou Justo o aumento
diferenciado. Página 3

Obras

Governofaz
consertos

. Vasel diz quando acaba sua vida pública em rodovia
�

.

• Patemalismo

• Migração
• Loteamentos clandestinos

• Nepotismo
• Loteriamunicipal
• Salário dos servidores

forçaspolíticas domunicípio.
Ele comentou sobre a

elaboração de seu

secretariado e descreveu,
brevemente, seus planos
políticos para o futuro.

Apesar disso garante que
cumprirá o seumandato até
o 'último dia: "foi um

compromisso que assumi e
irei cumpri-lo, se Deus

quiser", comentou. Oprefeito
deixou claro que após este

mandato, vai encerrar a sua
vida pública com mais uma

passagem pelo Legtslatívo..
mas afirmá que será no

Estadual. "É melhor ser 1
entre 40", disse. Página 16

Estão sendo realizados

reparos na estrada que líga
Jaraguá do Sul à Schroeder. A
operação "tapa-buracos", foí
uma reívíndícação dovereador
Valdir Bordin, junto ao

deputado Udo Wagner, que
agilizou tudo. Página 3

Futebol

A boa fase
volta para
o Juventus

O Grêmio Esportivo
JuventusjogaemFlorianópolis,
domingo, as suas chances de
subir para uma das quatro
pr ímetrae posições do

campeonatoestadual, Sevencer
supera o Figueira em número
de vitórias. Página 15

FONE (0473)72-3200
TÉLEX 474 - !519

- FAX (0473) 72-0304

Dólar

=-'�:i;::�·.A boa administração
Fonte: HF Assessoria

Turismo •

fl
�

1Compra Cr$27.100,OO preCISa ser o"""veVenda Cr$26.500,OO '-..;eI\..-"
Fonte: BB.

Estes são alguns
assuntos abordados pelo
prefeito municipal Durval
Vasel, de -Jaraguá do Sul,
em entrevista exclusiva,

cedida ao CORREIO DO

POVO, ontem pela manhã.
Vasel também comentou

sobre as eleições de 94, após
o crescimento e divisão das

.... , '",,,.'.
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Barão de Itapocu

saUd�e������:;:�aé�:!��:r.s�e!�:::':;�J� ':tI integraçãoatravésaoespb�bemempregado. -
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cidade de Jaraguá M'!etin_g Interna�ional de
-

pote!'-cial - integrad�_até •. �" do Sul tem alcançado V� Uvre, realizado em porJogadores da regr.ao -, ..t; � resultados expressivos Governador Valadares, e preocupando-se com a

através da prática, doispilotosjaraguaense - fonnqçãodenovosatletas.
desportista. Desdefutebol um de Parapente e outro Neste. aspecto, podemos
até vôo livre os de Asa -Delta destacar também o

representantes do participaram das trabalho reiniciado pelo
munlclplo levam, às competições, juntamente renomado técnico de
diversaspartes doPais, o com outros de vários Atletismo, José Caglioni,
nome da cidade que já é Países. que de volta à Ja_raguá do
muito respeitada pelos O Juventus, vai bem Sul,começaafonnarseus
valores que posSui. obrigado, em 5R no valores.
R e c e n te m.e n t e campeonato estadual, o Masaindaestáfaltando

conquistamos o. titulo de time já mostrou que tem acontra-partidadaqueles
campeões brasileiros de potencial e está entre os que se dizempreocupados
bicicross, através do melhores de Santa com a divulgação da
Corínthians, equipe Catarina. A ADJ/Malhas cidade: os empresários!
Maiwee, �m competição Darpe,faz um trabalho de patrocinadores, que hoje
que reuniu a nata do altíssimonível,mantendo Wdemos contar com os

bicicross do Brasil. No uma equipe de grande oedos de uma só mão.

I Confira a história
Há 72 anos

- Em 1921, Hansa na época era

distrito do município de Joinville e,
mais tarde era distrito (2°) na

formação do município de Jaraguá,
em 1934. Mas naqueles primórdios
a polícia registrava uma curiosa

agressão de Germano Dekker,
estabelecido com farmácia ao sr.

Brenner, também farmacêutico, em

razão grande ódio por ter-se

estabelecido naquele distrito. Parece
que Brenner era benquisto, por que
os comentários que então circulavam
é que Hansa dava muito azar, nesse

campo, já tendo aparecido
charlatões,' tais como Demétrio,
Köhler e, agora, Dekker...

A siniação em Jaraguá não era

diferente e se estabelecia verdadeira

Há 70 anos

guerra.

- Em 1923, no Salão Rubin, em
Bananal, realizava-se grande baile

público na noite de 01-03-23, em

que os ingressos custavam RS.l$100
para senhores e $300 para senhoras
- mil e cem reis e trezentos reis.

- O SpOI·t Club "União",
ralizava em seu campo grande festa

popularem seu beneficio e o programa
previa: corrida de 1500 ms. às 11 hs.;
100 ms. razo para crianças de 12

anos, às 12 hs.; corrida raza para
moças, às 13 hs.; corrida de sacos, às
14; de agulhas, às 14:30 e chutes à

distância, bola parada a 3 passos, às
15. Os vencedores: 1500m. João
Sanson e 2° Rudolf Fischer; 100m.

Eugênio Fischer; moças - Johanna

Breithaupt e Álida Grubba; chutes -

CarloePorto e 2°ErwinBlank; corrida
de sacos - Faustino Piazera e Jorge
Mielke.

Há 50 anos
- Em 1943, no mês de março era

firmado contrato com o engenheiro
dá General Eletricc Raios "X" SIA e

o Hospital São José, desta cidade.
Iniciava-se uma campanha para no

menor tempo possível suprir a

direção do hospital dos recursos

necessanos à satisfação do

compromisso assumido.
- Geraldo Marquardr, com a

edição n° 1.167, de 27-03-1943, sob
o pseudônimo de "P. Nalti", iniciava
sua colâboração na Seção Esportiva
do CORREIO DO POVO, como

- conhecedor profundo do "metier",
já tendo colaborado na imprensa
esportiva do Rio e SãQ_ Paulo.

- Na tarde de 21-03-43 jogavam
no gramado da A.A. Brasil (do ex

Sport Club Germânia - e não

Sociedade Atiradores Jaraguá) o

Esporte Clube Aliança, da Estrada
Schroeder com o Guarani F.C .• desta
cidade, vencendo o último pelo
escore de 6x2.

- A Sociedade Hípica Jaraguá
programava para 4 de abril, na Estrada
Nova, tarde turfistica com os cavalos

Minerva, Jambitu, Traviatu,
Bugre e Moreno. Para 1 ° e 2 de
maio, um programa dos parelheiros
Sapo, Diguá, Tra"lata e

Roncador.

Há 10 anos
- Em 1983, Guaramirim era um

dos maiores produtores de hortaliças,
com 1.288 hectares de pepinos,
tomare, feijão vagem, pimentão,
repolho e outros.

O uso de defensivos agrícolas
provocava desequilíbrio ecológico
nas culturas de 300 produtores. Para
fazer frente às pragas instalavam em

suas propriedades "armadilhas
luminosas" que. através do

fotonopismo atraía certos tipos de
insetos. que caíam nU!ll recipiente
onde acabavam morrendo.

- Jaraguá do Sul sediava encontro
da Adjori-SC. entidade que congrega

f�@I,�.Rodas_.
Alta Tecnologia

� � .--..au_
-

em matérias-primas
para alimentos

I-Olle: (0-173) 71-2277 -Jaraguá do Sul- SC

a maioria dos jomais do interior do
Estado. Era o que ficava decidido
através dos representantes do
CORREIO DO POVO. órgão
fundador daquela entidade estadual - �

Flávio José Brugnago e Antonio José

Gonçalves.

O Rotar)' Club local
comemorava 31 anos de fundação
festivamente. homenageando os

fundadores Alfons Buhr. Dorval e

Loreno Marcatto. Dietrich
Hufenuessler, Mario Tavares da
Cunha Mello· e Waldemire

Mazureehen.

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

r.-;;:;;=._-=

o "GrafZeppelin "
sobre Jaraguá (2)

Leitores manifestam-se sobre o

dirigível alemão, se era o "Graf Zeppe
lin" ou se era o "Hindenburg", nome dado
em homenagem ao antigo líder Paul von

Hindenburg, falecido em 02-08-1934,
após a queda do Império e a instalação da
República de Weimar e que naqueles
tempos se transformaria no III Reich
com a ascenção de AdolfHitler, Fomos
à procura de fotos disponíveis, uma delas
do sr. Francisco F. Fischer, queelemesmo
tirou na Barra do Rio Cerro, no dia 01-

12-1936, ele trabalhando nas empresas.
de Willleim Weege, como guarda IÍ\Tos
e custou achar o histórico flagrante, pois
dependia de procura. Uma outra foto,
hoje em poder da sra. Olga Mahnke,
viúva de Bruno Paulo Oscar Mahnke,
tirada na ocasião tambémnão foi possível
localizar em sua residência. Voltamos,
então, novamente ao sr. Oswaldo Beims.
Ele que é nascido em Blumenau, em 27-

02-1900, acaba de completar 93 anos e

ainda muito lúcido, filho de Richard
Beims e de Bertha Koechy Beíms, que _

viu á luz dodia na ma São Paulo, n" 1.020,
nas proximidades da antiga fábrica de

Chapéus Nelsa - hoje o Jornal de Santa
Catarina - e neto de alemães de

Braunschweig que em 1860 chegaram ao

porto de São Francisco e se estabeleceram
em Joinville, mas posteriormente
preferiram morar em Blumenau, ao ser

indagado, pensou alguns instantes e tirou
de seu armário esta foto aí ao lado, que
mostra o dirigível "Hlndenburg'' que
levava a identificação D.z.L. 129 e, na

manhã daquele dia 01-12-1936
sobrevoava a cidade de Blumenau e o

instantâneo foi tirado na rua 15 de
'Novembro. Pelo que se contata a

.

população toda saiu para a ma, inclusive
um cachorrinho andava meio perdido
em meio a tantos OH's de admiração. os
olhos voltados para o céu onde um balão
de tamanho descomunal deslizava
suavemente. sob os aplausos da

população.

Reminiscências

A informação do sr. Oswaldo
Beims é corroborada com as pesquisas
feitas no semanário "Jaraguá", dirigido
pelo chefe local do Núcleo Integralista
da Cidade Integralista de Jaraguá -

assim chamada porque - era a primeira
vez que se elegia um prefeito desse

partido, no pleito de 01-03 e empossado
o burgomestre e maioria de vereadores e

juizes de paz, em 2l-O�36 a saber:

prefeito Leopoldo Augusto Gerent -

vereadores Emanuel Ehlers, Fran
cisco Mees, Carlos Guenther Jr.,
Waldemar Grubba, Ignácio
Salomon, Arthur Müller e Emilio
da SUva. Eram eleitos Juizes de Paz

(pelo distrito sede) Erlch Dlosfeld,
Freymund Freygang e Carlos May
(e distrito de Hansa) Ricardo Fey,
Hipólito Ponestlte e Eduardo Britto,

.

Voltemos ao dirigível, comentado
nas edições n" 136/137, de 27-11 e 04-

12-1936: "A passagem do Zeppelin
"Ilíndenburg" sobre n nossa Vila foi
um espetáculo inédito. Eram 7 horas da
manhã de O 1-12-36, quando se ouviram

o ronco dos motores já em cima da vila.
Foi uma correria de crianças a gritar com
a novidade e pessoas ainda com pijamas
admiravam o dirigível, outros trepados
nos telhados para melhor acompanhar
as evoluções, fazendo um laço (Eine
Schleife) no céu jaraguaense. Teve até

gente que foi para Joinville, gastando
dinheiro e nada viram. No

"Hindenburg" achavam-se inúmeros
oficiais, os ministros da Marinha, da
Fazenda e da Guerra, o Capitão Felinto
Müller e outras pessoas ilustres. Era uma

viagem de 24 horas (ein abstecher) fora
da rota doRio. Navegavaaumavelocidade
de l20km/h e estava a uma altura de
LOOOms.

Após dirigia-se em direção de Hansa
e São Bento, segundo informações
correntes, entre a população e,
novamente ficarl.ll tomando
conhecimento do dirigível, quando pelas
19:30 horas ele sobrevoava Jaraguá
em direção de Bananal, rumo â,
Jolm·ille".

Fritz von .Jaraguá - 03/93

CORREIO DO POVO
...
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Indicação ,
.

. I) .

Telefonespúblicosvão
ser instaladosemmaio
Guaramirim - O· vereador

líder da bancada do PDS,
Adilson André Araújo, de

Guaramirim, apresentou
indicação durante a sessão do

dia 16 demarço, no sentido de

que seja solicitada à Telesc, a

ínstalaçâode telefones públicos
no centro e periferia do

município num total de 22

aparelhos.

o próprio .vereader entrou
·emcontato, na semanapa�a
com o diretor da Telesc, em
Joinville, HarryKormann. que,

segundo Araújo, acenou

positivamente, quanto a

possibilidade da efetiva

instalação dos te lefone's

públicos emGuammirim.

':0 Dr. Kormann me

informou que com a expanção
do sistemaemnossomunicípio,
exístemgrandes possibilidades
de instalação dos telefones

públicos. Teremos apenas que
aguardar até maio, pois ele

estará em terias durante abril,
tão logo ele retome se fará o'

mapeamento", esclareceu

Araújo.

II
Juizo deDireito daComarca deJaraguá do Sul- SC

EDITALDECITAÇÃO r

.

O DOlJFOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA, JUIZ DE DIREITO DA

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA. NA
FORMA DA LEI...
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento

tiverem, com o prazo de 20 (vinte) dias que por parte de GETÚLIO VOGEL e

DOROTHÉA MICHEL VOGEL; brasileiro, casados, residentes e domiciliados
á rua Manoel Francisco da Costa, n° 2129, nesta cidade, através de sua

.

procuradora dr" Anita Carneiro da Cunha, com escrítório nesta cidade foi

requerida a ação de USUCAPIÃO n° 14.239/92, para aquisição do imóvel que
possui as seguintes características: um terreno contendo a área de 23.041,00m2,
edificada com UIll rancho de madeira, no lado ímpar da estrada Itapocuzinho,
distante 2.000m da esquina com a Rodovia SC-30 1 e 6000m do centro de Jaraguá

.

do Sul, com frente na estrada Itapocnziuho.jravessão dos fundos com terras de

Adolfo Chiodini, extrema pelo lado direito com terras de Erno Vogel e lado

esquerdo com terras de Germano Gasho - Registrado nesta campanha sob o n"
28.932 fls 115 do livro 3-0. DESPACHO: Dia 07.04.93, às 15:30 horas para
audiência de Justificação. Cumpra-se o art. 942 II do C);'C . I - se o promotor

. de Justiça de Direito da la Vara Cível. E, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados ausentes, incertos e desconhecidos, foi expedido o presente
edital, que será publicado na forma da lei e afixado no átrio do fórum, correndo
o prazo de 15 dias, para contestar, querendo, à contar da sentença que justificar
a posse sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados pelos
doutores. Dado e passado nesta cidade e comarca de Jaraguá do Sul, 01 de março
de 1993. Eu, Bruno Winter, Escrivão Judicial.

Carlos Albeno tia Rocha
Juiz de Direito

concertos

em rodovia
Jaraguá do Sul-oGoverno

do Estado está realizando a

"operação tapa-buracos", na

rodovia que llga osmunícipíos
de .JaraguádoSul eSchroeder.
O serviço foi uma reivindicação
dovereadorValdirBordín (PTB),
juntoaodeputadoUdoWagner,
queem tunasemana conseguiu
que se fosse realizado o

-trabalho. Esta ação efetívado
deputado,arrancou elogios de
um vereador do PMDB de
Jaraguá do Sul.

"

Durantea sessão legíslatíva
da última segunda-feira, o

vereador Alberto Frankowíak

(PMDB), fez uso da palavr?e
parabenizou overeadordoPTB
e odeputado, representanteda

. região, por terem agilizado a

realização do serviço, dado ao

fato de que as condições da
estrada não ofereciam, sequer,
segurança aósmotoristas.

Efeito'cascata .. ','.-

ö

Prefeitura negociou
aumento do servidor

�
.

Jaraguá doSul-APrefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul,

negociou um reajuste
diferenciado para os servidores

públicos municipais, com o

sindicato da ,categoria. O

aumentomédio é de 37,23%, e
vai beneficiar 1.287 servidores

(veja o quadro abaixo). Outros
463 funcionáriosdomagistério
do município terão aumento

fIXO de 400/0.

Adminístraçào. Sigmar Lucht,
,esclareceu aossindícalístasque
o aumento terá o "efeito

cascata", em que todos os

salários até Cr$ 5,1 milhões.
receberão 4"0% de reajuste e

acima disso o percentual
diferenciado. O procurador de
Justiça do Município, lrineu
Bíanchí, declarou que o reajuste
deverá, ainda, ser

regulamentado por decreto leí
e votado pela Câmara de
Vereadores.

Valdir Bordín por sita vez

agradeceu o empenho do

deputado UdoWagner, que de
maneira rápida tomou viável a
"operação tapa-buracos",
utilizando-se da estrutura de

pessoalqueexecutaos serviços
derecapeamento da SC 413.

"Os animais eas florestas
antecedem e homem, os
desertos osucedem".

(Jacques Cousteau)

O secretárto de

Tabela de reajuste
Índice de

J

N° de
Faixa salarial aumento se�idores

Até Cr$ 5.100.000 00 40% 1.150

De Cr$ 5.100.000.00 à Cr$ 8.500.000 00 ,�o/, 83
-

De Cr$ 8.500.000,00 à Cr$ 17.000.000,00 28% 39
Acima de Cr$ 17.000.000,00 10% 15

-

. YERlO EMoçlo

IIODA SEMPIlE-
Para homens e mulheres de bom gosto

Avenida Getúlio Vargas, 55

Jaraguá Merece Este Empreendimento.
ResidenC�

CONDOMíNIO A PRECO DE CUSTO
, ,

• TERRENO CENTRAL COM 2.175m2
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wilhelm)

-

• 2 APARTAMENTOS POR ANDAR.
• QUADRA 'DE' TÊNIS.

'.

Império doSol
�

�

!

• SAUNA.
• PISCII'IA.(ADULTO E I�FANTIL)
• PLAY!GROUND.
,

i
CONSTRUTORA:

"�\il
..

'���
. Florianópolis - SC

RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
ENGETEC CRéC/934-J

, Im�biliári&"-' Eng. ciVii FONE 72-2679
I .

ENGETEC
Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285

v Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Comarca de .laraguá do Sul
Edital dc Praça . I. Ô
O Doutor Ricardo José. Roeslcr, Juiz de Direito da 2' Vara da Comarca dc Jarauuá do Sul.
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei. ctc.,;

-

FAZ SABER ( em resumo. ,"1. 687 do CPC) a lodos que o presente edital "irem ou dele
conhecimento tiverem. que no dia I P de abril de 199�. às 14:50 horas. em frente a porta
principal doEdificio do Fórum, desta comarca. o Porteiro dos auditórios deste Juizo.Icvará
público opregão de venda. a quemmaior oferta fizer. o imóvel abaixo descrito, penhorado
nos autos de EXECUçAo n" 1.815, que tramitava nestc Juízo.
EXEQUENTE:- LUIZ CARLOS FRAN:Z PINTO
EXECUTADO:- EVA.RISTO KIATKOWSKI \ \DESCRIÇÃODO IMOVEL:- UM TERRENO URBANO. sito a rua Carlos Mever, 94. no
lado impar, contendo a área total de 627,00m2., com as seguintes atuais confrontações:
FRENTE com a rua CarlosMeyer, FUNDOS com 19:00 melros com terras de Horta Gosch,
LADO PIREITO com 33,00 metros com a casa n" 137 e LADO ESQUERI)O também com

33,00 metros com acasã n"183, devidamente registrado nesta comarca, sob n" 27.048, fls.
87, do livron03-N, sobreoqual está edificado uma casa de alvenaria.com área de 140,52m2
• identificada pelo '165, matriculado no Cartório dc Registro de Imóveis, sob n" 2.970,
avaliado em CrS 1.000.000,00, em data de 17 de julho de"1990.
I' PRAÇA- Dia 1%4/93, às 14:30 horas. A arrematação deverá'ser feita pelo valor da
avaliàçãà,'devidademnte corrigida na data da praça.
2' PRÀÇA- Dia 221 04/ 93, às 14:30 horas, por quem mais der e maior lance oferecer.
Nos autos consta que o imóvel acima descrito, acha-sé gravado com usufmto vilalício, em
favordeCARL l'vIILBRATZ e sua esposa SELMASPECHT l'vIILBRATZ, cfe. R-2 - 2.970"
ficha Ol,livro 2-RG, em 27-06-78; comPENHORA cfe, R.7- 2.970.licha O I, livro 2-Rd
emc'19_0S_87; com PENHORAcfe. R. 7 - 2.970, ficha 01 v, livro 2-RG, em 01-08-88; com
PENHORA cfe, R-8-2.970, ficha 02;' IhTO 2-RG, em 16-01-90; com PENHORA cfe, R
IO- 2.970,.licha 02, livro 2-RG, em 06-03-91. Não constando nenhum recurso pendente.
ADVERTENClA:Não sendo o devedor-executado encontradopeloOficial de Justiça, bem
como os usufrutuários CARL l'vIILBRATZ e SELMA SPECHT l'vIILBRATZ, ficam os

mesmos devidamente intimados através deste-edital, do ato supra mencionado. E para, que
cheguê'ao' conhecimento de todos e a quem interessar possa, foi expedido o competente
edital, que será afixado e publicado na forma da lei e que vai devidamente assinado pormim
( Sérgio A Martins) Escrivão Designado.Dado e passado nesta cidade de Jaragwi do Sul,
aos., 1° dia do. mês de fevereiro de 1993.
Ricardo'José Roesler,

"

Juiz de Direito

. Comarca de Jaraguá do Sul
Edital de Praça
ODoutor Ricardo Jósé Roesler, Juiz de Direito da 2' Vara da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma da-Lei , etc...

FAl SABER (em resumo, art. 687 do CPC) a todos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que no dia l° de abril de 1993, às 15:00 horas, Jm frente a porta
principal do Fórum desta Comarca, o porteiro dos auditórios deste Juizo, levará a público,
o pregão dê venda, a quemmaioroferta fizer, o imóvel abaixo descrito penhorado nos autos
da EXECUÇÃO n" 1.305, que tramita neste Juizo:

EXEQUENTE:- MALHARIA SCHIO LIDA
EXECUTADO:- EVARISTO KIATKOWSKJ. '"

DESCRIÇÃODO IMÓVEL:-UM TERRENO, situado nesta cidade, no lado ímpar da rua
n" 94 - Carlos Meyer, com área de 627,99 m2, com .as seguintes e atuais confröntações:
frente com a rua Carlos Meyer, com 19:00 ms, travessão dos fundos 19ms, com terras de
HertaGosch, estremando pelo lado direitoem 33,00ms com casa n" 137 epelo lado direito
em 33ms com a casa n" 183. Regislrado nesta Comarca sob nO 27.048, às fls. 87 do livro
3-D. Enconlra-se sobre o imóvel uma casa residencial d!1j!lvenana, co� área de 104,52m2,
söb nO 165, matricula no cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, sob n° 2.970,
avaliado em CrS 1.000.000,00, em data de 17 de julho de 1990.-

_

I' PRAÇA:- Dia 1%4/93, às 15:00 h!lras. A arrematação deverá serfeita pelo valor da
avaliação devidamcntre corrigida na dala da praça.
2' PRAÇA:" Dia 221 04/ 93, às 15:00 horas, por quem mäis der e maior lance oferecer.
Nos autos consta que o imóvel acima descrito, acha-se gravado com usufruto vitalício, em ,

fa"ar de CARL MlLBRATZ e su� mulher SELMA SPECIIT MILBRATZ, cfe. R-2-
2.970, licha O 1, livro 2-RG, em 27-06-78, comPENHORA, cfe.R-7 - 2.970, ficha O 1, livro

-

2-RG, em 19-05-87; com PENHORAcfe. R-7 - 2.970,ficha 01 v., li"To 2-RG, em01-08-
88; comPENHORA cfe. R-8 - 2.970, licha 02, livro 2-RG, em 16-01-90; comPENHORA
cfe. R-lO - 2.970, ficha 02, livro 2-RG, em 06-03-91..
Não constando nenhum recurso pendente.
ADVERTÊNCIA:- Não sendoo devedor-executadoencontrado pelo Sr.Oficial de Justiça,
bemcomodos usufrutuáriosCARL l'vIILBRATZ e SELMA SPECHT l'vflt,BRATZ, licam
os mesmos devidamente intimados atravéS deste edital, do Mo supra mencionado. E, para
que chegue ao conhecimento de lodos a quem interessar pos.<;a, foi ell."Pedido o presente
edital, que será alixado e publicado na forma da lei e que vai devidamente assinado por
mim, Escrivão Designado ( Sérgio A. Martins). Dado e passado nesta cidade de Jaraguá

, do Sul, ao l° dia do mês de fevereiro do ario de 1993.
Ricardo José Roesler
Juiz de Direito

Anuncie no CP Classificados
72-3363

Churrascaria -PAVANELLO

Almoço e jantár

�

Pesq�i�a & Técn'ica
. . .

Método dediaqnôstico de tumores
O método comprovou-se )�a isótopo maís _conhe�ido do injetar a mistura no p�tiente/(j)

prática do diagnóstico de elemento tecnêcío. Ele ,tem a O novo mé_tod<j de trâ.di?'-_tumores. Quando anticorpos vantagem de que, num exapte díagnósttco ar>re novos

monoclonals (ACM) marcados realizado com anticorp'o� caminhos para o médico
acoplam em células ma�cadoscomtecnécio,acUJjgaf, detectar-tumores. Também a

cancerígenas, eles .emttem de radiação se reduz a 6,7 pot avaliação relatívamente ao

sinais, que são captados por cento da carga sofrida com o êxítodejrmaoperaçãodocâncer
uma cámarade raíosgama.Atê uso de Iodo. Além disso, o toma-se mais .fâcll, Pode-se
agora, esses anticorpos eram manejo ê de uma simplicidade. verifical-ei:at:afflenfe se, depois
marcados com iodo radioativo sem par. O acoplamento de de uma tal operação, se

ou irídio. Agora, a empresa ACM e tecnécio pode ser feito jornwem l).ovos tumores, por
Behringwerke. de Malburg, pelomêdíconocoríeultôrto.Ele J�mplo, no- pulmão ou na

descobriu uma substância sóprecisamisturaroconteúdo niedulá, e qual o tamanho de
melhor para a sua marcação. de doís frascos com o tecnécio -tats metástases, (ND)
Trata-se do tecnício 99-m·. o e. poucos minutos depois, Fonte: Scala, n.2 6

r

r /

//

Proclamas de casamento
. j

e Ribeirão MoUJa, nesta cidade;IiUlo de
J6�0 AnU,

.

nes daSilva e Raulina Ribeiro'
i!a Silv�. •

�Ia, .brasileira, solteira, do lar, natural de
Canooinhas, neste Estado, domiciliada e

residente em Ribeirão Molha; nesta

cidade, filha de Adolfo Carneiro e Zilma
de Oliveira Carneiro -

Margot AdéHaGrubba Le1u1l8JÚ1, oficial nesta cidade, filha de Clodir Mafra
doRegistroCivil do 1 °Distrito daComarca -: Maria Salete Mafra -

deJaraguádoSul,EstadodeSanla·Catarina. EDITAL N° 18.706 DE 18.03.93 )

Brasil, faz saber que compareceram em NILSON TREIB E MARILENE
PEREIRA

.

/cartório, exibindo os doc.urnentos exizidos� '" Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, natu-
pelalei.a fím de sehabilitarem para casar os ral de Missal - Medianeira, Paraná,
,((:;;bintes: domiciliado e residente na Rua 431, em

Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de
Aurélio Treib e Tersilia Ana Treib - /Ela, brasileira, solteira, promotora de /
vendas, naturaL de Santa Helena, parano/'domiciliada e residente na Rua 431, em
Ilha da FigueÍi'a;- nesta cidade, filha de

OHn� . Pereira -

/

EDITAL N° 18,707 DE 18.03.93
MOACIR JONES MACHADO E
EDIMARA WERLANG
Ele, bräsileiro, solteiro, operário, natu
ral de NovaEsperança, Paraná,
domiciliado e residente em Três Rios do
Norte, nesta cidade, filho de Bento Jones
Machado e Maria Terezinha Machado -

Ela, brasileira, solteira, costureira, natu
ral de Missal - Medianeira, Paraná,
domiciliada e residente em Três Rios do
Norte, nesta cidade, filha de Maria
Magdalena Werlang -

EDITAL N° 18.711 DE 22.03.93
NIRTON IIENEMANN E ANDREA
DE.MARCHI
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de

.

contabilidade, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na rua Bertba
Weege,973, em Barra. do Rio Cerro,
nesta cidade, filho de Alido Hauemann
e 'lnllhild Schroeder Hanemann -

Ela, brasileira, solteira, professora, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na rua Pastor Alberto
Schneider, 178, em Barra do Rio Cerro,
nesta cidade, filha de Osvaldo Demarchi
e Iris Funkes Demarchi -

E, para que' chegue ao conhecimento de
todos mandei passar o edital, que' será
publicadopela imprensae em cartório, onde
será afixado por 15 dias.

EDITAL N" 18.708 DE 18.03.93
ADEMIRVIEBRANTZE IRACEMA
BÃII

-

Ele, brasileiro, solteiro, operario, natu
ral. dde Rio dos Cedros, neste Estado,
domieiliado e residente em Rio Carolina,
eíll Rio dos Cedros, neste Estado, filho../
de Henco Viebrantz e Renata Viebralltz
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filha
de Etelca Bäh -

EDITAL N° 18.7.09 DE 19.03.93
Cópia I'ecebid<a do Car·tól'io de
Schroeder. neste Estado.
IRINEU FAGUNDES KUNZE E
MARISE BOLDUAN

.

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente n8 ma Joinville, 4.4.94, nesta
cidade, filho de Renato Kunze e Rosa
Fagundes -

Ela, brasileira, solteira, costureira, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na ma Preidente Costa e Silva,
em Schroeder, neste Estado, filha de
Hatvig ßolduan e Hilca Boshamer
80lduan -

EDITAL N° 18.710 DE 22.03.93
t"EOPOLDO RIBEIRO DA SILVA E

_

ANGELA MARIA CARNEIRO
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natu
ral de Flor da SeR'a .- Salgado Filho,
Paraná. domiciliado e residente em

Cr$ 75.00-0,00
�

EDITAL N° 18.702 DE 16/03.93
ALEXANDRE FERNANDES
RUYSAI\I E CELlA SIMONI
KASMIERSKI
Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natu
ral de São Paulo, São Paulo, domiciliado
e residente nama Alberto Santos Dumont.
196, em Vila Lalau, nesta cidade, filho de

--l\demar Ruysam e Adoralice Fernandes
Ruysam -

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
escritório, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada e residente na

rua Alberto Santos Dumont, 210, em

Vila Lalau, nesta cidade, filha de Afonso
Kasmierski e Elvira Fischer -

EDITAL N° 18.703 DE 17.03.93
Cópia recebida do cartõrto de
Guaramírlm, neste Estado.
JAIR PIAZ E MARILU RICHS
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na ma Frederico Barg, 141,
bairro Baependi, nesta cidade, filho de
Artur Piaz e Ivone Maria Dias Piaz -

Ela, brasileira, solteirá, do lar, natural de
Joinville, neste Estado, domiciliada e

residente. em Rio Brancó, em

Gliaram.irim, neste Estado, filha de Paulo
Richs e Luzia de Magalhães Richs -

EDITAL N° 18.704 DE 18.03.93
RO.GÉRIO JULIANI E RO.l\II
DERETTI
Ele, brasileiro, solteiro,. projetista, natu
ral de RioMaina - Criciuma, neste Estado,
domiciliado e residente na ma Corupá,
278, em Vila Nova, nesta cidade, J1lho de
Gilio Juliani e Maria Nascimellto Juliani
Ela, brasileira, s9lteira, comerciária, natu
ral de Itoupava - Blumenau, neste Estado�
domiciliada e residente na nUl Compá.
278, em Vila Nova, nesta cidade, filha de
Alfredo Deretti e Rosina Gorges Deretti

EDITAL lN° 18.705 m: 18.03.93
AMARILDO BACIIMANN E
CRISTIANE MAFRA
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natu

----------------------------.....---.. � ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na ma José Emmendoerfer.
9Í6. nesta cidade. filho de Oscar
BacllmalUl ii Renata Schaldack ßachmalU)
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na
Fila Joaquim Francisco de Paula. 1.029.

Oferecemos Buffet com.
21 Variedades de \'erdHras
06 Variedades de quentes
03 Variedades de carnes

o I Variedade de carne ao molho
O I Variedade de peixe
08 Variedades de sobremesas

04

/

Clube Atlético Baependi
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam
convocados todos os Associados
Patrimoniais do Clube Atlético
Baependi, a fim de se reunirenl em
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA, em sua Sede Social,
sita�à rua Augusto Mielke, 466, nesta
cidade, no próximo dia 29 de março
de 1993, às 19:30 hora.s em primeira
convocação ou às 20:30 horas em

segunda e última convocação, com
qualquer nÚmero de associados
presentes, para tr�tarem da seguinte:
ORDEM DO DIA:
10 - Apreciação do relatório,
prestação das contas da Diretoria e

parecer do Conselho Fiscal, referente
ao exeÍ'cício de 1992.
20 - Outros assuntos de interesse da
sociedade.

Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro. 1993.
CLUBE ÂTLÉTICQBAEPENDI

Reiner Modro
/

Prt:§idente
....._

'"

•
Aceitamos pedidospara festas
epagamentos' antecipados.

i

Churrascaria PAVANELLO
Rua:'Joinville

fone (0473) 72- 0883

Jaraguá do Sul Sant� Càtarina
Estacionamento com garagem

.Jal'aguá do S.ul; 27 de maí'ço de 199�
� _. -� -

�-..... - ...
-

..-8'-.....-'"'......-..."- .....--,,.,..,--�.--._'- .. - ....-.-.-��-,-
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O({1o Clínico
1

/)r. JFa/JerEalcone
'-

Laboratário Bramatolàgico
(aná/ise,{le'a/imentos. solo, água,
etc.) - Já lemos oficio dé.apoio da
Acijs, Sindicato da Alimentação,

-�lIdicatodos_A ietalúrgicos, Ce*tro
Integrado {los Profissionais
Liberais, (CrU e _Sindicato dos

/ Tra�a lhadoresRura is.Apoiol'e\-
, bal, dpenasfaítandoreceoerocflcios:

SecretariadeSaúde, Secretariada
Agricultura e Meio Ambiente.

Cântarq dos Vereadores. Escolas
Parucularesdo'Municipio.Amvaií
Sindieato\ dos Mobiliários. Só

teremos a \ganhar. tanto pessoa

ßsica comojuridica.nadaaperder.
Estaremos ajudando a salvar a
nossa casa. o Planeta Terra, f)

Aprema - Associação de '

Preservaçâo eEquilibriodoMeio I

Ambiente, Participamos nesta

terça-feira da primeira reunião

anual desta entidade.
representando "a Associação
MédicadeJaraguádoSul (.4A1JS)-_
É lima ONG (Organização Nc70

Governamental), com sede em

Joinville. A 'mesa era composta 1e
advogado. engenheiroagrânomo,
médico. médico veterinário.

pessoas da Comunidade e omais

importanteaAprema.Iovem, onde
grupo de jovens na faixa dos 16 _

anos, bem motivados. estão

recebendo informações. para

,poderem semear esta idéia

ecológica. assimpoderemossalvar
"nossa casa ". Acredito que
devemos criaruma ONG ligada à
ecologia /lO nosso CPL. Fica aí a

sugestão ao nossopresidenteDr,
Medeiros,

Sinaleiro - Em 08/03/93 dei

entrada através de oficio. /1(1

Câmarade Vereadores.petiçãona
qualpedi interveniênciadestaCasa
deLeis.para quemedidas cabíveis

fossem tomadas. para eliminar o
elevado número de acidentes de

trânsito que ocorrem 110semáforo
das ruasReinoldoRau/Domingos
da Nova, Dei opinião como leigo
observador. de medidas para
melhoraro trânsito neste setor. A_,

petição foi objeto âe elogio por
parte âos vereadores, Todavia o

Det;'(l/laindanãooperacionalizou
nada de prático. que sanasse ()

problema, Tivemos mais dois

acidentesapôsaqueladata. Graças
ao bom Deus �lão tivemos abula
perda de vidas IlUman�,s.

[Matutando Egon L. Jagnow

RosemeireVaseI,quando falava aos rotarianos

'Rotary Club

Ética um princípio
te111 fim:

-

que nao

_ Migrantes
Há algumas semanas oprefeito da cidade de NovoHamburgo

(RS) foi indiciado num inquérito policial. em [ace de atitudes
tomadas em relação aos migrantes vindos àquela cidade. '

Na semana passadafoi desativada a "casa do migrante ''''e/)I
Joinville alegando-se contenção de despesas.

.

POl' sua vez, Jaraguá do Sul. segundo o senso do IBGE, é a

cidade catarinense que tem o maior crescimento populacional
em Santa Catarina, CO/ll mais de seispontospercentuais ao ano.
Isto totaliza, hoje. entre cinco e seismil NOVOS habitantesporano.
Eamaiorparte destes sãomigrantes.Mesmo uma economiaforte
não pode absorver toda a mão-de-obra advinda deste
crescimento. Nem o poder público mais atuante pode prover a
infraestrutura necessária.

São fatos que envolvem cidades consideradas de economia,
estávele osmigrantes que andam sem rumo em busca de umà vida
melhor. num hipotético "eldorado /I. 011 diria melhor, são

migrantes em busca de sobrevivência onde. porventura. ela

possa ser encontrada:
Observando bem, seio verdadeiros exércitos que, aosmilhares,

andam de um lado para o outro. desnorteados e famintos. em
busca de um pedaço de pão para si e seusfilhos.

Ecidades comoJaraguá do Sul. Joinville, Blumeneu e outras

seio especialmente visadas devido à sua situação econômica
relativamente estável. numa economia nacional completamente
à deriva.

c:

E na ânsia e necessidade de prese/vaI' o seu nivel rje vida.
procuram defender-se como dá. Contudo. sentem-se impotentes
diante do gigantesco problema da migração.

A pergunta que urge ser respondida é esta: O quefazerpara
resolver o problema da migração?

Jámepreocupeimuito com o assunto e tenho consciência que '

ele deve ser solucionado, principalmente. porque ele envolve
seres humanos iguais a nós, iguais a 111im e a você. Por isso-sinto
que a pergunta "o que fazer?" nos envolve diretamente.

Napróximasemanapretendo voltarao assunto. Porenquanto,
.>:

Foi lançada día 23/03 na

Associação Comercial e Industríal
deJaraguá do Sul com a presença
'de autoridades municipais.
imprensa. r6tarianos. empresários
e representantes 'das 51 escolas

municipais a I" fase da campanha
sobre comportamento ético que o

Rotary Club juntamente com a

Secretaria de Educação
pretendem realizar no nosso

município. ,

Fizeram uso da palavra o

presidente do Rotary Club. sr.

Eduardo F. Horn que fez uma

apresentação da campanha. a

seguir o governador 1987/1988
,

do Rotary Club. Sr. Mario Souza.
a secretária da Educação, SFa.

Rosemeire Vasel e o vice prefeito.
sr, Alfredo Guenther, salientaram
a írnportäncía do �vento para o

município. pois a campanha deve
mexer com os valores morais da
nossa comunidade.

,--

desenvolverão o tema durante um

período de 30 días, com os alunes
da 4· até 8ª séríe. O terna poderá
ser desenvolvido em qualquer
formadeexpressão (redação. frase,
poema, trabalhos manuais.
desenhos. teatro, etc). Após este

período cada escola. escolhe os

três melhores trabalhos e

encaminha a uma comissão do

Rotary Club.

Segunda fasé: O Rotary Club
recebe os trabalhos. seleciona
nevamerite. Homenageia. os
professores e alunos que
apresentarem os melhores
trabalhos €: inicia a divulgação dos
mesmos Ha imprensa local.

Nesta fase o objetivo da

campanha. éampliar aatuação do
projeto a toda a comunídade,
transferíndo os depoimentos e os

trabalhos dos jovens a população
em geral. sempre ressaltando a

importáncia e a necessidade da
existência de um padrão de

comportamento ético eque assim
nós o fizermos. vamos ser mais
feliz€:s.

pense nisso.

I'
J Spézia &--Cia Ltdd

Serraria e serviços de trator

A C8D1panha vai se
desenvolver em duas fases:

Primeira fase: os professores

Verão é

tempo de se lambuzar com
o melhor sorvete destasparagens

Marechal Deodoro,819

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especializados

Rua João J. Ayroso, 772 - Jàraguá Esquerdo
Fone 72-0300

Jaraguá do Sul - SC

Sônia Beatriz Henn

4& Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

o

I!
i'

UM CARRO SEDUTOR
NOVO ESCORT GUIA

VENHA CONHECER 'DE PERTO
NA MORElTI, JORDAN

Q
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ESTADO DE SANTACATARINA

P'REFEITURA.MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
-, ("

Jaraguá-LiberdadeeTrabalho
Quando Jaraguá do Sul completa 59 anos de emancipação político-administrativa. queremos
manifestar nossa intenção de solidariedade. cooperação mútua e integração. dentro dos

propósitos básicos de nosso programa de governo de executarmos uma GESTÃO
PARTICIPATNA

Desde que. em 26 de março de 1934. criou-se o município de Jaraguá do Sul. estamos cientes
do grande destino desta terra, que agora queremos concretizar em parceria com a sociedade.
Dentro de nossos objetivos e de acordo com nosso Programa de Governo. já podemos visualizar

algumas metas alcançadas. ao final de apenas 90 dias de gestão. rlC

Administração
1 - Reforma administrativa;
2 - Reordenamento dos espaços fisicos;
3 - Modernização dos serviços de atendimento;
4 - Criação da Comissão Permanente de Licitações;
5 - Implantação deAuditoria Interna Penuanente;
6 - Remodelação dos sistemas de controle de pessoal;
7 - Reorganização do quadro de servidores comissionados;
8 - Criação das funçõesdeProcuradorGeral, SecretárioGeral
e AuditorMunicipal;
9 - Reordenamento do sistema de compras;
10 - Implantação de cadastro de fornecedores, "

Agricultura e Meio Ambiente
1 -Municipalização da agricultura;
2 - Combate ao mosquito borrachudo;
3 - Reorganização e ampliação da feira-livre;
4 - Execução do projeto "Jaraguá Florida";
5 - Plena reativação do Horto Florestal;
6 - Combate à poluição indústrial;
7 - Cadastramento das unidades poluidoras domunicípio;
8 - Apoio aos produtores de leite tipo B e C;
9 - Apoio

á

Associações deBananicultores,Avicultores eSOS
Itapocu;
10 - Integração do poder público ao projeto de repovoamento
dos rios de Jaraguá;

Bem EstarSocial
1 - Proposta pedagógica de atendimento ao desenvolvimento
precoce;
2 - Propostas de melhoramento das ações, para desenvolver
criatividade, planejamento, dinâmica de grupos e atividades,
práticas, dirigido a diretoras, secretárias e atendentes de

berçários;
3 - Implementaçãode recursospara implantaçãode crechesnos

. bairros TifaBiese, Santa Luzia, Baependi eVila Rau;
4 - Coordenação da atividade com as associações demoradores
da Ilha da Figueira e Loteamento Santo Antonio, para
encaminhamento de solicitações;
5 - Verificação in loco, nos conjuntos habitacionais do

'Itapocuzinho Tifa dosMartins, com a Cohab, para instalação
deabastecimento regulardeágua;
6 - Revitalização do sistema de atendimento de carentes,
principalmentenoque se refere a ajuda-alimentação emoradia;
7 - Atendimento, via assistente social, de famílias com

problemas;
8 - Esforço conjunto com clubes de idosos e de mães.

Cultura, Esporte e Lazer
1 - Projeto do Centro Poliesportivo Municipal;
2 - Contrataçãode técnicos e especialistas emesporte amador,
para preparaçãoe treinamento de equipes e atle'fsde Jaraguá
doSul;
3-Fixaçãodocalelldárioanualdeeventosculturaisee!>portivos;
4 - Projeto e regulamentação da Fundação Municipal de
Esportes;
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5 - Convênios com entidades e sociedades para utilização de

dependências para fins de treinamento e prática esportiva;
6 - Incentivo tributário para cessão de terrenos particulares
destinados à utilização como área de lazer;
7 - Criação do projeto "Tardes Esportivas" nas escolas;
8 - Criação do projeto "Manhãs de Lazer" nos bairros:
9 - Organização de competições de tiro em caráter estadual;
10 - Organização do 110 Campeonato Municipal de Futebol
Varzeano;
11 - Criação das escolinhas de esporte e atletismo.

Educação
I - Municipalização da educação;
2 - Instituição do PlanoMunicipal de Educação;

- 3 - Avaliação do Plano deCarreira doMagistério e Estatuto do

Magistério, para valorização profissional; _

4 - Realização de treinamento para o magistério
5 - Projeto do ConselhoMunicipal de Educação;
6 - Cadastramento de DeficientesAuditivos e/ou Visuais;
7 - Regulamentação para concessão de bolsas de estudo;
8 - Projeto experimental do aluno-guia;
9 - Reciclagem experimental do lixo domiciliar nas escolas

municipais;
10 - Amparo financeiro à Ferj;
11 - Resgate do civismo.das escolas:
12 - Implementação doprojetode educação para adultos da 5"
a 88 série (700 alunos);
13 - Garantia de acesso escalar a toda criança de 7 a 14 anos;
14 - Fortalecimento das oficinas curriculares;
15 - Fortalecimentodo ensino do inglêsedo alemão nas escolas
municipais;
16 - Prestígio e fortalecimento das APP's;
17 - Fortalecimento da Comissão de Pais;
18 - Aquisição de livros didáticos e material pedagógico e de
consumo.

Fin_anças
1 - Reformulação emodernização do sistema tributário:
2 - Atualização cadastral dos contribuintes:
3 - Recuperação da dívida ativa,mediante anistia;
4 - Renegociação da dívida previdenciária;
5 - Quitação de débitos anteriores;

Indústria, Com-ércio e Turismo
l-CriaçãodaSecretaria, voltadaaodesenvolvimento econômico;
2 - Estímulo e discussão do turismo de negócios;
3 - Formação de comissões, com plano de trabalho. para
viabilizar o turismo de negócios;
4 - Integração efetiva c sistemática com ACIJS e CDL.
5 - Incremento de relações com entidades e institríições
col}.'uuLtárias; ..

6 - Reu��sãodasdimensões e alcanceda Feirada Malha. com
Rotary Clube,

Obras eServiçosPúblicos
I - Recuperação das estradasdo interior:
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2 - Reforma de máquinas e equipamentos;
3 - Reestruturação do sisfema de atendimentos;
4 - Projeto do sistemade reciclagem ecoleta de lixodomiciliar;
5 - Adaptação arquitetônica de escolas e creches;
6 - Saneamento básico na Tifa dos Martins, Conjunto
Habitacional Itapocuzinho, LoteamentoHannemann eÁguas
Claras;
7 - Revisão e troca de assoalhos de todos os pontilhões do
interior domunicípio;
8 - Recuperação do pavimento do Tenuinal Rodoviário, com
drenagem;
9 - Restauração do paralelepípedo central;
10 - Elaboração do projeto de asfalto e calçamento a

paralelepípedo de ruas urbanas;
11 -Desassoreamento das valas situadas nos fundos de vales,
para prevenir enchentes por enxurradas;
12 - Projeto de tubulações dos emissários principais dos
fundosde vales nos bairros São LuizGonzaga,Chico dePaula,
Vila Lenzi e Jaraguá Esquerdo;
13 - Projeto de ampliação das escolas com matriculas
aumentadas;
14 - Estudo de implantação do CAIe no Jaraguá Esquerdo;
15 - Projeto de localização de novos telefones públicos;
16 - Projeto de sinalização horizontal e vertical do sistema
viário.

(

Planejamento.
1 - Projetos para presídio, Delegacia de Comarca eDelegacia
Circunscricional;

.

2 - Regulamentação de loteamentos;
3 - Controle e fiscalização de construções;
4 - Projeto edebatessobre oCentroAdministrativoMunicipal;
5 - Urbanização das cabeceiras da Ponte Reinoldo Rau;
6 - Elaboração do projeto do Centro Poliesportivo;
7 - Projeto de urbanização do terreno da atual Prefeitura;
8 - Projeto do sistema viário Urbano;

Saúde
1 - Municipalizaç.ão da Saúde;
2 - PlanoMunicipal de Saúde;
3 - Municipalização da Vigilância Sanitária, comênfase parao
saneamento básico;

-,

4 - Contratação de um engenheiro sanitarista;
5 - Descentralização dos atendimentos ambulatoriais,
ö-Ampliaçãodasofertasde consultasdeprimeiroatendirúento
-de 650 para 2.500 por semana;

.

/ \
7 - Inclusãode pediatria nos atendimentos nos Postosdeôaúde
Municipais;
8 -Aquisição dc lotes demedicamentos básicos para ds1'ostos
deSaúde; \

.

9 - Convênios com APAE, Rede Feminina e SI;SI1 pará
objetivos específicos de atendimento social: \
10-Regularização e ativaçãodoCoaselho Municipal dc Saú1e;
II - Ati vação dcComissões Especiais dc atendimento na área
dcmedicina preventiva (AIDS. cólera. tuberculose. hanséníasc
e doenças sexualmente transmissiv....is),
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Lanches em pão sirio, sucos naturais
epetiscos elaborados com o carinho

de quem entende do assunto
Av. Mal Deodoro, 819 -:
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Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

LEIN° 1.663/93

• Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N° 1.662/93
Isento do IPTU os imóveis cedidos para o MlInicfpio para fins de

lltiJizaç40 como área de lazer e dd outras providlncios.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das

atribuições que lhe são conferidas,
FAl SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1 ° • Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal" autorizado a

conceder isenção do IPTU • Imposto Predial e Territorial Urbano,
relativamente aos imóveis que vierem a ser cedidos ao Município, para fins
de utilização como áreas de lazer.

.

Art. 2°· A cessão dos imóveis a que se refere esta lei se dará pelo prazo
mínimo de 02 (dois) anos, sob a forma de Comodato.

Art. 3° • Os melhoramentos realizados no imóvel para a implantação das
áreas de lazer, correrão por conta do Município e só serão reembolsados em
caso de- rescisão contratual imotivada antes do término do prazo estabelecido
entre as partes.

,

Art. 4° • A isenção de que trata esta Lei se refere apenas ao IPTU incidente
sobre o imóvel que vier a ser cedido pelo Município, e compreende os anos

de competência relativos à cessão.

Art. 5° • Para os efeitos desta Lei, compreende-se como áreas de lazer
os parques, jardins, praças, praças esportivas e largos.

Art. 6° • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 23 de março de 1993.

Durvai Vasel Adolar Jark

Prefeito Municipal Secretário de Finanças

II,
Concede desconto sobre nmltas e juros incúlentes sobre tributos de

devedores inscritos em Divida Ativa � dd outras providencio�( .

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso das atribuições
que lhe são conferidas, /

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte LeT:

Art. 1°· Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder

desconto sobre multas e juros incidentes sobre tributos municipais dos devedores
/ inscritos em Dívida Ativa, na forma a seguir:

I • 90% (noventa por cento) para. pagamento até 30/04/93
II • 70% (setenta por cento) para pagamento até 31/05/93

III • 50% (cinquenta por cento) para pagamento até 30/06/93 /
Art. 2� • O prazo de pagamento com os beneficios desta Lei; tennine em 30

de junho de 1993.
Art. 3° • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as

disposições em contrário.
,

Jaraguá do Sul. 23 de março de 1993
D'«VIII Vasel AI/olar Jark

Pref��� AlJmicipal.< , '

Secretário de Finanfas

Estado de Santa Catarina'
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
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Ahora daverdade

Ed. Isabella
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

APEDIDO o

a queda foi tão brutal q!le no último quadrimestre nenhum mês

ultrapassou 1,0 milhão de dólares. Fiança- foi paga com recursos

daPM, pois entendiarnos e entendemosque estevalordevidamente
corrigido em flJlZO , enquanto aguardamos.o pronunciamento da
Justiça.
3° - TRIBUNAL DE CONTAS

O parecerdoTribunal, referente as contas de 1992, é pela rejeição,
dentro do prazo lega! recorremos solicitando a revisão, o pedido
foi deferidoeas contasjá estioem reexame, as restrições apontadas
são todas passiveis de solução em razão de nenhuma delas conter

qualquer dólo ou má fé.
4° ESTABILIDADE. REINTEGRAÇÃO
De forma grosseira, por plU'a retaliação política, nos foi negado o

Direito aó trabalho e à estabilidade. Estamos legitimamente
pleiteando estes direitos na Justiça do Trabalho. Pois 030 temos

d6vida das nossa Estabilidade uma vez que desde 02.02.83 que
somos Funcionário com contrato em carteira de Trabalho e isto

por 10 anos jamais foi contestado. A motivação política da atual

administração nas dispensas e negativas de estabilidade estio

comprovados pelo uso de dois pesos e duas medidas, pessoas que
entraram a PM, na mesma data que nós nas mesmas condições,
estio na prefeitura sem problemas e também para aqueles estáveis
porconcurso que apoiaramoatual prefeitonada aconteceu aopasso
que todos aqueles que apoiaram candidatura DUWElSCHUSTER
foramsumariamente afastados, fazendo comque dezenase dezenas
de Reclamatórias Trabalhistas ingressassem e continuam

ingressando na Justiça.
IVOKONELL·Contador. economista. advogado. (Ex-Prefeito
de Jaraguá do Sul).

Com o propósito de deixar a opinião pública ciente da verdade, a

respeitodos f�tos quehá váriáS.semanas estão scr!d�noticiadospela
Imprensa escnta, falada etelevisada, comversá:Ádlversaspara cada
um deles, não por culpa dos meios de comunicação, pois as

informações sãoprestadasde forma deturpada, pois averdadeéuma
SÓ, é com grande indignação, que venho mais uma vez, tentar a

preservação da minha honra de homem honesto e trabalhador que

sempre procurei ser, através deste texto, esclarecendo o seguinte:
l°· COMPROMISSOS DAPREFEUURAMUNICIPALEM --

31.12.92
Com a publicação dos Balanços que a atual Administração
promoveu neste 1° trimestre, ficou comprovado aquilo que
colocamos por ocasião da transmissão do cargo, os compromissos
eram: 5,4 bilhões da folha de dezembro. 3,0 bilhões de encargos
sobre esta folh.,.· 800 milhões de contas empenhadas de

fornecedores. Aproximadamente 80 milhões à empenhar. ( A
receita da PM emjaneirol93 foi de 12,5 bilhões).
2°·PRISÃOEMFLAGRANTE·PAGAMENTODEFIANÇA.
Infelizmente tivemos de passar por esta humilhação, por absoluta
impossibilidade financeira na data de 29/12192, quando não

pudemos cumprir a Ordem Judicial de pagamento do saldo das

verbas da Câmara referente a Dezembro, fizemos o pagamento no
dia 30/ dedez., dia em que foi creditada a última parcela do repasse
de ICMS. Houve neste .episódio u�nde falta de cooperação
doPresidentedaCâmara,poisváriasvezescolocamosasdificuldades
financeiras no final de ano mas em nenhum momento pudemos
contar com a sua sensibilidade, para que se tenha uma idéia da

gravidade da situaçãoquevivíamosbasta que relatemos o seguinte:
atéabrilde 1992aPMarrecadavaemtornode 1,5milhãodedólares,

A qualidade
e o requinte
dometro
quadrado
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.

II
II

o

4 aptos por andar (122m2
cada)
Vistapanorâmica,

.

piscina,play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, água quente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento

garantido pelaCEF em

até 20 anos

*Poupança
superfacilitadapela
Construtora&

IncorporadoraJaraguá

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.JAAAGuA LTDA.

RuaCei. BernardoGrubba, 246 - Fone (�73)72-0014 - 71 - 0347
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Jaraeuá de» Sul, 27 de maree de lml
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Registramos a
inauguração do novo

salão de beleza de
Gerson Cabeleireiros, no
último dia 18 de março.
Entre ospresentes, uma
de suasmais ilustres
clientes,AureaCristina
SchmitzMenegotti
Rocha, que recém

retorv-0u de uma ''tour''

pelosEUA.

Ilonca Fischer Batzanella
Defluiu em 26 do correnre, em Curitiba

PR, o 810 ano de existência da sra.

Ilonca 'Fischer Bazzanela, filha de
Franz Fischer, de tradicional família
local. A aniversariante tem-nos suprido
de antigas fotos para a coluna
Reminiscências, tão do agrado dos que
gostam de saber como to: o passado de
Jaraguá do Sul. À dona Ilonca as

felicitações desta folha.

\ii
Mariane Springmann
Com 11m' ligeiro atraso tomamos
conhecimento elo nascimento em Mon
treal (Canadá], em 29-12-1992 ela

garotinha Mariane Springmann. fdha
ele Paulo (Louise Hasty) Springmann.
A noticia repercutiu gostosamente em

nosso meu), visto que os a�'ós patemos
são os "mito estimados amigos e leuores
110 "mais antigo", o dr. ArthurFernando
Springmann eYaraFischerSprmgmann.
que comemoram o alimento

populacional: Por esse motivo seguem
nossos cumprimentos à Mariane, aos

pais, avós, à irmãzinha Vicki e ao

bisavô Francisco Fernando Fischer.

o mês demarço émotivo
de dupla felicidade para a

jovem Betina Borchardt.
Além de trocar de idade no

día 03, ela colou grau em

Administração deEmpresas,
no dia 13. Filha de Ena

(lsolde) Borchardt, ela foi
muito cumprimentada por
amigos e familiares, que lhe
desejam ·sucessos.

Neste domingo, 28,
às 9horasda

manhã, na Igreja
MatrizSão

Sebastião, de
Jaraguá d� Sul,

acontece o batizado
da pequena Lais

Mairá Dalrl, filha do
casal LuizAntônio
(Adenilda) Dalri.

,. ",�,.!�)1t'@)i:\nr D..'IL"fta 'eI.-�- DU....,..

deTelefones
COMPRA - VENDE - ALUGA

Rua WalterBreithaupt, 92 (defronte ao
BeiraRio Clube de Campo)
Fone (0473) 72-2598
Jara�doSul- SC

'RuaReinoldoRau,632
Fone: 72·1599

Recebeos

amiguinhos
nestesábado;
na residência.

deseuspais
Luizmar
(MairiamJ
Stingher,para
comemorar o

seusétimo
aniversário.
completos
hoje,26de
março.

An iversatiantes
da semana

-----G
Dia 26103 - Paula Mey de

Souia, .Eliane Teresinha

Ropelato Dal-Ri, Sebastião
Silva, AnitaMüller, Luís da
Silva.

Dia 27103 - José Antonio

Brunner, Irene Jonboski,
Elisangela Fodi, Cecília S.

Lunelli, Adelaide Kumfehm,
Enio Küster.

Dia 28103 - José Finta, Ralf
I

Porath, Liberto,c
Pommertning, Reinaldo

Bago, Gi/mal' Zonta, Ema
Ç)
Kanzler, Maria Elizabete

(�Pedrotto, Cíntia Rengel. \("
Dia 29103 - Donato Seidel,
Florisval Fischer, Evaldo

Meurer, Maria Salete D.

Zanghelini. Elisabeth Horst

Benetta, Maria Luiza Vasel.

_30103 - Cecília Rowe

Ltppinskt, Marcos Junkes,
� Cesar Dias, Ademir Fodi,
Janaina Rubini.

Dia 31103 - WaldinoMayer,
Walter Schütze, Ursula

Stetleinbrandenburg.Aluisio
Junkes, Vadi.ia Martins,
MuriloMenegotti Schünke.
Dia 01104 - Onda Nagel
Zanghelini, Germano

Büttgen, Leonetle Lawin

Langa, Mareio Adriano

Ewald, ElfridaHarmelSalai,
DanielSimon, JairA. Maba,
Evandro Luiz Bartel,
Alexandre José Jacobi, Olga
Bortolini Tomelin, Denise

Sueli Henn.

�IZARD
( DIOMAS)
Para quem deseja voar alto

Rua Preso Epitácio Pessoa" 820
Fone (0473) 72.0:294 - 72-72-34g7 -Jguá do S,ul

o estilo dos .próximos anos.
(® liMenegotti Veículos 1

Av. Mal. Deodoro; 930 .: Fone 71-0499
Jaraguá do Sul - SC

98 Jaraguá do Sul,,�? de março de 1993
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Cultoura e Lazer
I Dicas de leitura I
PorMargit Wagner

A Meta - Eliya/l11 Go/drall

OfisicoisraelenseEliyahuGoldratt \_
nãogostade usargravatanemde ser
chamado de consultor. "Sou um

educador",diz.Dosaltosexecutivos
conseguiu respeito, principalmente
porterresgatado dois elementos na
administração: lógica e

simplicidade.
Aos 45 anos, Goldratt divide seu O

tempo entrea residência em Kfar

Sabah, em Israel, e o Avraham

Goldrattlnstitute, emConnectitur

(EUA).
Seulivro,AMeta,escritoemfonna
de romance em parceria com Jeff

Cox,narra as dificuldadespessoais
e profissionais do gerente Alex

Rogo.
Encurralado. entre a crise no

casamento e os péssimos
resultadosde sua fábrica,Alex tem
três meses para obtermelhorias e
escapardademissão,oqueconsegue
c.oma ajudade Jonah, ex-colegade
faculdade.
Jonah equaciona a empresa com

três variáveis: ganho (dinheiro
obtido nas vendas), inventário

(dinheiro investido em coisas que
se pretende vender) e despesa
operacional (dinheiro gasto para
transformar inventário emganho).
Ameta: ganhardinheiro.
Descreve, então, cinco passos: I)
identificararestrição-quasesempre
normas e políticas vigentes, mas
que podeserumamáquinaou setor
cujacapacidaderestringeosganhos;
2) explorar a restrição - eliminar

perdas e aumentar ganhos; 3)
subordinar as demais decisões ao

passo2; 4)ultrapassar a restrição;
,

5) voltando ao passo I, num

processo contínuo.
O conceito se estende a várias

áreas, como finanças,RHemarket-
ing.
O autor escreveu também: A
Corrida (com Robert E. Fox) e A
Síndrome do Palheiro, todos
editados noBrasil pela Educator.

�
-N1ODAS

CALÇADOS PARA
TODA A FAMÍLIA

Av. Mal Deodoro, 183
! Fone: 72-3585

/ '

Av. Mal. Deodoro, 3 J9
.

/ Fone: 72-3985

ßel3eR�.
CALCADOS

�nt enrtn{}
�Ú . n.ni� Ul••n

�el••nnn

BRAM STOKER'S

lm!�� �
Programação

Sexta - 26/03
20: 15 - Drácula deBram Stoker
Sábado-27/03
20: IS - Drácula deBram Stoker
22:00 - Filme Pomô - Censura 18

anos

Domingo - 28/03

20: 15 - Drácula deBram Stoker

Segunda - 29/03
Sem programação

Terça - 30/03

20: 15 - Drácula deBram Stoker

Quarta - 31/03

20: 15 - Drácula deBram Stoker

Quinta - 01/04
20:15-FilmePomô

Candidatas ao Garõta Marisol 93

TerezinhaClaudeteBaisaneIli AmazildaBehling

I Videomania

Por Bernardo Aguiar Jr.
Hobby Video

AMãoqueBalançao�ço
(The Hand ThaI Rocks The Cradle)

Um título brando que
esconde uma incrível trama, com
roteiro de Amanda Silver e

direção de Curtis Hanson (Uma
Janela Suspeita). Estrelando,
com sua estonteante beleza,
Redecca de Momay (Negócio
Arriscado) e Annabella SciOITa

(JustiçaCega). Elaparece amais
perfeita babá que Claire Bartel

poderia contratar para ajudá-la
em seus afazeres. Mas, na

verdade, Flandersplanej a amais
fria ecruel vingança. Claire, sem
saber, está expondo toda a sua

família a um enorme perigo.
Aclamadopela critica, este filme
á capaz de manter a sua

respiração suspensa. Do

começo ao fim.
A duração da fita é de 111

minutos e recomenda-se uma

censura para menores de 12
anos. Vale conferir.

iD�RPE
....,� ....ACAl>.III!J DA MALHA

II� no eJiruio
.�ece/lJo

�ataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

�m�rP�
ESCOLA DE NATA(ÃO

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone - 72-1862

Jaraguá do Sul, 27 de.marçe de 1993 09
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Classificados I'-

CASA ANTENA PARABÓLICA VIDEO CASSETE

LimpocVendo ou troco casa de alvenaria Vende-se antena parabólica- P Vende-se Video Cassete de 2 FARMÁCIA MÜLLER
cl 243m2 em terreno de 2.900m' milhões - instalada- 73-0383 com cabeças e uma lixadeira industrial
latertal da rua Joinville, em frente a Osmar. grande e vendo ponto para Rua: Reino/do Rau. 2-13
Weg II. Inf. na rua Joinville, 3161 cl lanchonete completo. Tratar - Av. Fone: 72-3333 Limpeza eOrlando ou Ana, somente em PNEUS Getúlio vargas 616.
horário comercial, Centro - Jaraguá do Sul ..

conservaçãoUda.Vende-se 5 pneus de Pick-up F-

1000modelo 1 OX15- 3milhões cada KOMBI CGC 80081/0003/0001-36
- Serviços de zeladoriaPONTOCOMERCIAL ou troca por pneu de Jeep Original- Vendo kombi em ótimo estado valor

_.-- Vende-se, em frenle a Weg II. 72-2133 H.C. Com Giane . 57 milhões ou troco por carro de (escritórios, fábricas,
. Informações na rua Joinville, 3161, menor valor. Tratar na Vila Nova bancos, lojas, jardins, etc.)cl Orlando ou Ana. TROCA-SE Guaramirim n° 388 com Darci. RÁDIOCCE O serviço que }'art! sua

Troca-se casa de Alvenaria na Vila Vendo rádio loca fitasCCEpara carro

VENDE-SE Lenzi por outra - ponto Comercial- ,VENDE-SE - Tratar 72-3105. organização é incômodo, é

Vende-se TV a cores Sharp 14 Tratar na Rua Goias 289. Vende-se máquina overloque 3 mil nossa especial ização,
.=

pontos sequinha. Tratar 71-7031. VENDE-SE Consulte-nos sem
polegadas com controle-

6.500.000,00 Tratar pelo fone 72- VENDE-SE Vende-se máquina de lavar roupa compromisso
Vende-se ou troca por chacará um FIAT Lavamak marka Sugar - Tratar 72- O

1419. Rua Jqsé Emmcndocrfer, 679
terreno com casa na Estrada Nova- Vende-se Fiat 147 vermelho, motor 3105.

DIARISTA Tratar na Rua Victor Rosemberg na garantia. Tratar 71-7031 .

Fone 7,2-3809 - Jguá do Sul

Precisa-se de diarista com 1036. TELEFONE
� OPALA

referências- Tratar pelo fone 71- c:::lnde-se Opala bom estado. Tratar Procuro telefone para alugar - Tratar SiTIO
1846. VENDO

Rua Francisco de Paula 604 ou 72- 72-3291. Vendo sitio na Corticeira 11 mil m2 -

Vendo terreno na Estrada Garibaldi Tratar Rua Onélia Horst 566.
VENDE-SE próx. barAlfredo conhecido por Bar 3717.

FIATUNO
Vende-se Caixa Amplificada Fran do Mila pedir pelo Felipe. VENDE-SE Compro Fiat Uno em bom estado 85 VENDE-SE

CA960-1400.ooo,OO-Tratarna rua
Vende-seAparelhode Soldaelétrica

à 87 - Tratar 71-1554.
..
Vende-se CG 125 azul rnotor novo - I'

Pastor Ferdinando Schalizen 210 VENDO
-72-3609

Tratar 71-1477 (riliquia).
próximo ao Varejao Liva. Vendo Salao de belezacompleto novo VENDE-SE

nunca foi usado valor 35 milhões
TERRENO

Vendo máquina de tricô Elgin 840 VENDE-SE

VENDE-SE somente esta semana. Tralar Av.
Vendo terreno 15X3O no Chico de com fronlura - Tratar 73-0580. Vende-se sorveteria completa

Vende-se vaca de leile muito boa- GetúlioVargas Bazar Brilhante, 350. Paula - Tralar Rua José Pavamioski capacidade para 10kg de sorvete e

Tratar na Rua 25 de Julho 1307 ou
116 ou 72-3558

VENDE-SE
-

100 picolé - Tratar com Sérgio Luiz

pelo fone 72-3980. ALUGA-SE Vende-se210Ies-TratarRuaGeraldo da Cunha no Baependi.
Aluga-se vestidos de noiva e roupas Hamack fundos WEG II, 827.VENDO

TERRENO para testemunhas - Tratar RuaMajor Vendo 60m2 de carpê e compro Fiat
COMPRO

Vende-se Terreno de 450m2 JúlioFerreira 228Vila Lãlau72-11 02.
Uno - Tratar 72-0224.

VENDE-SE Compro máquina Overloque
situado em Schroeder I - 12 y Vende-se 2 freezer verticais - Tratar lubrificaçao automática - Tratar 72-

mUbOes- 72-1025 ESCORTL 7�-1210. 3997.

Vende-se Escot L bomestado-Tratar VENDO
._

-

VENDE-SE Rua José Emmendörfer 1643 ou 72- Vendo tanque de lavar roupa e um
VENDE-SE

VENDE-SE
Vende-se centraide PABX-8 ramais 1491. fogao a gás - Tratar Rua Bernardo

Vende-se equipamento
Vendo Interloque industrial 5 mil

por.8 milhões- Tratar .pelo fone 71- Karsten 54 próx. a Nanete. para pontos - Tratar 71-8043.

�21. e ainda vende um balcao de CARRO
l chapeaçao completa - 72-3703.

vidro era loja. Compro Carro até 50 milhões Tratar FIAT
F.1000

VENDE-SE

72-3210 com Jean. Vende-se Fiat 81 a gasolina. Tratar Vende-se F.1 000 ano 82 - 72-1003.
vendo TV p.b. portátil mais um mas-

VENDE-SE rua Antônio Carlos Ferreira, 71. ter sistem " com 3 fitas - Tratar 71-
Vende-se CG 125 ano 88 cor VENDO 7357.
vermelha- Preço � combinar- Tratar Vendo Fusca 81 corvermelha Tratar VENDE-SE COMPRA-SE

na rua Antonio.Carlos Ferreira Rua José Theodoro Ribeiro, 4.359. Vende-se 150 folhas de Eternit- Compra-se jogo deAropara Fiat - 72-

estacionamento MOnaco- fone 72- Tratar na rua Joinville 1923 com 2208. CASA
Vende-se casa de 200m2 no centro

1576. VENDO Walter.
de Guaramirim - soQ milhões - 73-

Vendo casa Alv. 38m2 terreno toda
FUSCA
VendoFuscaano76emótimoestado 0172 com Clenir.

XL126 murada em Guara.mirim em frente a
por40milhões - TralarnaVila Paraná

Vende-seX1125an087 -34milhões fábrica demacarrãoEnerge7�369..
PRECISA-SE

- 71-1444 com Gilberto_ Precisa-sedemensalista quegoste lateral da BR 280 próximo a Nereu TERRENO
Vende-se terreno de 500m2, com 2

SECADORA de criança- Tratar na Rua Angelo Ramos com Sérgio.
casas por 120 milhões - Tratar no

CASA Vende-sesecadoraMenegotti- Tratar Schiochet 250- 72-3650 com
Supermercado Brasão com lsolete.

Vende-se casa mista de 7 peças 73-0483. - Luciane. VENDE-SE
temenode 2OX20 na Tifa da Mosca \ Vende-se Pastelaria na Marechal

VENDE-SE
- Tratar na Rua Oscar Scheneider COMPRO. VENDE-SE Deodoro em frenle ao Colégio sao

Vende-se fogao 4 bocas e piano bar e mercearia Pecimar com Compro estopas - Tratar 71-2744 Vende-se Corcel 72 - Tratar Rua Luis - 71-9909.
Marli. José Emendörfer 972 com Edgar.

completa por 2.500.000,00 - Tratar

TITULO na Rua Luis Gónzaga Ayroso 105

TERRENO FREEZER APARELHO DE SOLDA Vende-se titulo do Baependi - Tratar
com Dina.

Vende-seterrenonaponta comprida Compro Freezer horizontal em bo� Vende-seaparelhodesoldacompleto na portaria do Clube com o guarda. -TITULO
de 4.125m2- Tratar na Rua Joäo estado-Tratar 72-2991.

- Tratar Rua João Carlos Stein 585. Vende-se Titulo do Acaral -

Planincheck 827 com Julia. BRASíLIA
VENDO 1.200.000,00 • 72-2894 com Irineu.

Vendo Chevette 83 branco ou troco
CHEVETTE Vende-seBrasiliaanonestadoótirno

VENDE-SE Vendo Chevette SL 78 - Tratar 71- -por35milhões-Tratar71-3409com COMPRA-SE ,

Vende-se máquina de lavar e por Escort ou Uno 87 -Tratar 71- 1157. Reginaldooutroca porcarro demenor
7410. Compra-se Kombi 84 e 85 - 72-1294

centrifugar e um Tv a cores 1Z'- valor. tratar com Sérgio.
Tratar na rua Angelo Schiochet 35
fone 72-1367. Com Wilson. BICICLETA ALUGA-SE

Vendo bicicleta 18 marchas em Aluga-sequartosparamoças-Tratar FUSCA FREE2;ER

perfeito estado -Tratar Rua 72-2682. Vendo Fusca 78n9 motor novo Compra-se freezer, grande - Tratar

S6JORNAIS Presidente Costa e·Silva , Vila Lenzi exelenteestado-TratarRua BernardO com Sônia - 71-0505ou na Rua Joäo

s/no. OPALA Dombuch em frente Tubos Santa Piccoli94.
�

Assinaturas dos seguintes Vendo Opala ano 75 - Tratar Rua Helena. I ,

jornais: VENDO Francisco de Paula 604 ou ligue 72-
"

VENDE-SE �
Folha de São Paulo Vendomáquinadelavar-roupaMaller 3717. BETONEIRA Vende-se�o de-Aro Espotivo par

Estado �e São Paulo mais uma bicicleta modeloRa� .

Vendo betoneira circular e máquina Fiat, modelo gauchinha - 72-2208

Tratar Barra do Rio Cerro, Rua An TROCA-SE de cortar ferro - Tratar Jaraguá com Fernando.
Folha Mercantil Zacko 261 com Geni. .

Troca-semáquinademoermilho por Esquerdo no bar do Aluisio - Rua

DiárioCatarinense uma bicicleta - Tratar Rua Joäo Fraricisco Huscka. MONTAIN BIKE

Jornal de SantaCatarina CARRETA Duobrawa 493. Vende-se bicicleta montain bike 18

Assinaturas/Anúncios Vendo carreta para barco nova e VENDE-SE marchas - Tratar na rua Presidente

Fone 72-0887.
vendo alarme comercia! ou PASSAT Vendo caixa de som profissional -

,
Costa e Silva 264na Vila lenzi. Com

eesidêncial - Tratar 72-1730. Vendo Passat 81 - Tratar 71-9909. Tratar 71-7031. Marcos.
..

.: tI j
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cP Classificados Q

TiTULO PATRIMONIAL
Vendo titulo patrimonial Clube
Atlético Baependi, valor Cr$
4.500.000,00. Contatopelofone: 71-
0435.

.

VENDE-SE
Um balcão frigorlfico, pexinxa, tratar
com: Aldo Butschardt, fone: 73-
0453. Rua João Butschardt, n° 71.
Guaramirim.

PROCURA-SE EMPRE'lO

Mulher, 38 anos, com experiência,
cuida de criflnças ou idosos, seja
em Guaramiii(!1 ou Jaraguá do Sul.

Tratar com Gertrudes Mainka,
fone:72-1285.

APARELHO DE SOLDA
Brasvelb, 150 antéris. valor Cr4
2.500.000,00 pouqulssimo tempo
de uso. Informações fone 72-3609,
tratar com Cecilia ou na Rua Márcio
Zako, 184, lateralWaltermarquardt.

VENDE-SE
Freezer horizontal Metalfrio 4291.
duas tampas dupla açäc,
congelamento rápido, com 06
meses de uso. (Perfeito
Estado.)Valor1 0.500.000,00. Tratar
com Nilceia na Disapel, fon,e: 71-
1272.

PRECISA-SE
Marceneiros Profissionais e

ajudante profissionall. Tratar pelo
fone: 71-7253, ou pessoalmente
na fábrica Rua: Erwino Menegotti,
150 na: D' Joana Móveis 11
Decorações. y-

PROCURA-SE
Casa para alugar, pago no máximo
Cr$ 2.500.ooo,00.lnformaçOes pelo
fone: 71-7842, CQm Silvia.

VENDE-SE
Vende-se uma lavadoura de

roupas Arno 1.800.000,00 e um

colchão de casal, preço a

combinar - Tratar na Rua AntOnio
Carlos Ferreira 565 Após às 17:30.

APARELHO DE SOM
Vende-se aparelho de som 3 em 1
marca Sonata por 2.500.000,00.
TratarnoClubeAtléticobaependi da
13 às 21 horas com Evaldir Guarda.

TERRENO
Vende-se terreno na praia grande
por 25 milhOes com escrituras ii um
fusca ano 76 motor 1.600 por 45
milhões. Tratar na Rua Irmao·
Leandro 178 na Vila lenzi.

COMPRA-SE
Compra-se Terreno na praia, de

prefer6encia em Barra Velha ou

Piçaras- paga até 25 milhões
Tratar pelo fone 71-0699 com Berti.

VENDE-SE
Vende-se Corcelll 78 ou troca por
carto de menor valor- 72-0782 com
Laudinir.

VENDE-SE
Vende-se um espremedor de fruta
industrial, uma centrifuga
Menegotti, máq. Fotográfica Kodak
e um TV, P&B da Phillips- 72-1367
com Flavio.
/

FUSCA
Vende-se "Fusca 81 em ótimo
estado- Tratar na rua José Theodoro
Ribeiro 4349 ou pelo fone 71-4098.

CG125
Vende-se CG 125 ano 85- Tratar na
Rua Berta Weege 2485.

VENDE-SE
. Vende-se umá bicicleta estacionario
Semi-nova e uma esteira rolante

para cooper- Tratar na rua Itajal nO
65 Com Celso
VENDE-SE
Vende-se terreno medindo G
1 070m2 em Nereu Ramos- 72-2037
com Abrao ou . Marines na Fran
cisco Frutuoso nO 50. Valor 1.600
dólares

MOTO
Vende-se moto Honda Turuna ano

83 cor azul, com aros esportivos
em Bom estado. Preço a combinar
Tratar na Rua Lourenço Kanzler nO
413 fundgs daWEG I

FORNINHO ELÉTRICO
Vende-se foninho elétrico Fischêr-
2.500.000,00- Tratar na Rua da

Aboliçao nO 110 na Cohab com

Sjdjnel

MÁQUINA OVERLoqUE
Vende-se uma máquina Overloque
de 4 mil pontos, lubrificaçao
automática- 6 milhões- Tratar na

Rua Eugênio Bertoldi 132 ne "')lU
com Genésio.

FUSCA
Vende-se Fusca ano65tódooriginal
Uma rellquia- 37 milhOes - Tratar na
Rua· Domingos da Nova .

na JGI
Turismo com Mauros.

APARELHO DE GINÁSTICA
Vende-se aparelho de ginástica
Atlática remada- Preço a combinar
- Tratar ·pelQ fone 72-� após às
19 horas.

FOLHAS DE CAlETAO
Vende-se 26 folhas de caletao 90

por 80- Preço a combi nar- Tratar na
rua Ana MOlier Enke 152 com Luzia.

EDITAL
ÁUREAMÜLLERGRUBBA,TabeliãeOficialdeTítulos
da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de SantaCatarina. na
forma da Lei, etc.
Faz saber a tados quanto este edital virem que se acham
neste cartório para Protesto os Títulos contra:

CondomlnioPortal Jaraguá-R: RadBR280no5249Km
63 Nesta; ErlcoElch.todt-R: FranciscoVais SIN°Nesta;
GranjaMathlas LtdaElmoMathl-R:RioCerraI Nesta;
Inßtex Ind. de Fios Textil Ltda- R: BR 280Waldemar
Grubba580Nesta; Ind.deEstopa Fagundes LUla-R:Rio
Alma SfNONesta; Ind.Artefatos de Borracha-R:Apiuna
157 Nesta; Ind. Fio Textil Ltda-R:WalterMarquardt 777
Nesta; Lelma.·lnd. Conservas Ltda- R: Estrada Santa

.

LuziaKm 15 Nesta; MiguelFranciscoMaciel-R: Ilha da

Figueira Nesta; Mecanica Ind. Schroeder Ltda- R:
Gustavo Streit 1286Nesta; Super Som Eletrilnica Ltda
R: Mal. Castelo Branco 3434 Schroeder; Transportes
Moresc:o Ltda- R: 25 de Julho, 982 Nesta;; Valdir

Blaszcak de Souza-R: GenovevaPisetoZf l ,Guaramirim;
Hilário A. Lessmann- R: ltapocuzinho SfNO Nesta;
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio
dó presente edital, para que os mesmos compareçam neste

cartório na rua ArthurMüller, 78, no prazo da lei, a fim de

liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o faz,
sob a pena de serem os referidos protestados na forma da lei.o
etc.

RMNI Jaraguá do Sul, 23 de março de I Q93.
ÁUREA MÜLLER GRUBBA- Tabeliã e Olielal de
Protestos de Titulos.

Nase 1 Imobiliária

Centro Comercial Carlos Frederico Vasel:
R.aWalterMar...relt,623-sala 7-'o..e:(0473)720153
'rot.colo aO 074891/8·78 /JaragH elo sul-se

\' \.

� .,

Relação de Imóveis a venda

n 001 - Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.1ß5m' (Ancoradouro)
I 002 - Terreno em Piçarras a beira rio cf 420m' (Ancoradouro)
I 003 - Terreno na Rua João Januário Ayroso, 660, cl 522m' cf casa
I de madeira (Rota da malha)

.

I 004 - Terreno 15x30 na Rua 313 - Centenário (imediações do

I . Zonta da Marechal)·
.

I 005 - Terreno na R�a Marina Frutuoso, cl 1.960m'.
I 006 - Terreno na Rua Amazonas cf 1.720m'

007 - Terreno na Rua 207 (Jaraguá Esquerdo) cl 412,50m', cl casa
de madeira
008 - Terreno na Rua Guilherme Wackerhagen (Vila Nova) cf
18,30x35,52 (638,28m')
009 - Terreno na Rua Guilherme Wackerhagen (Vila Nova) cf16
x 36 (572m')
010 - Terreno no Loteamento Ana Paula II (próx, Escola) cl 14
x 57 (796m')
026 - Terreno na Rua 732 cl 8.994,02m' (Loteamento Liodoro
Rodrigues) .

v

Casas
Oll - Casa alvenaria 70m' - Rua Pedro Winter, 219 (lateral da
Walter Marquardt) \
012 - Casa alvenaria 100m' - Rua Rudolfo Sanson (toda murada)
- Ilha da Figneira
013 - Casa alvenaria - (em construção) Rua Rudolfo Lessmann
cl 480m' cl terreno de 900m'
014 - Casa alvenaria - (em construção) cl 170m' lateral da Rua
5 Prefeito José Bauer (Rau)
015 - Casa alvenaria - cl 220m' cl terreno de 600m2 Rua Marechal
Castelo Branco, 925 (Schoeder)
027 - Casa alvenaria - Loteamento Liodoro Rodrigues

J

Apartamentos
016 - Edificio Caeteano Chiodini cl 147m2 + garagem
018 - Edificio Schiochet cl 156m2

.l
I
I
C
I
I

Lotes·financiados
019.. - Loteamento Ana Paula III (residenciais e comerciais)
020 - Loteamento São Cristovão
021 - Condomínio Azaleias - (Empreendimento Classe A)
022 - Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras <,

Lindo Terreno
023 - Situado aprox. a 5km do centro, cl boa água no terreno e

2 casas excelente estado 14.700m2 .

Chácara
024 - Chácara no Rio Molha cl 97.975111' cl ribeirão.

Terreno Comercial
025 .:Av. Mal. Deodoro, cl 3000m'

Empreendimentos Imobiliários rv19!catto I

I
I
I
I
I
I

L J

Av. Mal. Deodoro, 1179

Compra eVende
--
...

71-1136

Vende
Casa de alvenaria - cl 125m2 - Vila Nova.
Terreno - cl 450m2 - Vila Nova.
Terreno - CI 1056m2 - VOa Nova.
Terreno - cl 48.200m2 - Rua Walter

Marquardt . _-17
02 churrascarias equipad�entro
Panificadora e Confeitaria - Rua Walter

Marquardt.
Chácara - cl l.OOO.OOOm2 - Rio Molha.

Aluga
Sala comercial - R:!J.a Domingos
Sanson
Sala comercial-Rua JoãoJ. Ayroso
Sala comercial Rua José
Emmendoerfer
1 telefone

i(lT'---"-- .
. . '.'

.

� __, _ , Ja.·aguá ÀQ.Snl" �7 <I�LlPlln:O d�_ t�9.3
.
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Vendas
Terreno - cl 450m' na Vila Rau

VENDAS

r ,LOCAÇÕES
Av. Mal. Deodoro,141 LOTEAMENTOS

Casa de alvenaria - cl 160m2, cl terreno de 480m2, próx. a Igreja S. Judas Tadeu
Casa de alvenaria> próx. ao Hospital Jguá, c{J40m2 e terreno c/700m2, cl 30m de frente

, Casa de alvenaria - Rua Jorge Lacerda (centro)
Casa mista � cl 90m' em terreno de 15x30, na Rua José Narloch, 282, Lot. Ana Paula II.Terreno - del6x50m, no Lot. Meurer, próx. ao Juventus "'-.

Terreno- de 14x28m no Lot. Vila Romana, bairro VilaNova
Terreno - emNereu Ramos no Lot. Schiochet cl 12x30m, com fundamento de 85m' e 4000

tijolos,2 cúbicos demadeira cl ferro de construção e área de 50.000m
Terrenos - cl 435m', próx. ao ColégioGiardiniLenzi
Terreno - rcl 17xlOm, de frente e 21m de fundo cl uma casa de madeira de llx3,5m, no
Loteamento JuliusRodrigues
Casa de alvenaria - c/2 pisos, 160m2 construída em terreno de 14,5x30m.

Casa de alvenaria - RuaLeno Nicoluzzi, 130 - fundos - c/2 donn. e demais deps.
Casa de madeira - Rua 25 de Julho, c/2 donn., e demais deps.
Casa de madeirä - Rua João Planinscheck, 827 - fundos, cl 2 donn. e demais deps.
Meia-água - Tifa da Mosca, próx. a Malwee
Salas comerciais - no 10 andar na Av. Mal. Deodoro, 88 (antigaMP)

Locacão
.

.I

/

_ CRECI 0914 - J

VENDE

Casadealvenaria-Com 140m2,telTenocl420m2,
Rua Alfredo C. Mayer
Casadealvenaría -com400m2, telTenoc/900m2,
Rua José Emmendoerfer "

CasadealVenaria-com230m2,telTenoc/340m2,
Rua Alfredo Mann

Casademadeira-c/90m2,ten'enoc/420m2,Rua
Bernardo Dornbusch

Apartamento - Com 250m2,Ed. Athenas (parte
financiada)
Apartamento-com I 94m2,Ed. Carvalhoc/parte
financiada.

Apartamento - com 135m2, Ed. Eldorado, cl
parte financiada

Apartamento - com 120m:,Ed.Menegotti
Apartamento - com 144m2, Ed. Barão do Rio
Branco
Kitinete - com 70m2, Ed. Domingos Chiodini
Apartamento - com 134m2, Ed. Argus
Terreno - com 1.739m2, Loteamento da Barra.

Terre�o - com 600m2, Rua João Picolli.

ALUGA
Sala comercial - cl 70m2, rua Bernardo
Dornbusch, depois da entrada do Baependi.
Telefones - Comercial e residencial

Jaraguä do Sul, 27 de março de 1993

Apto - Ed. Carvalho, cl
suíte, 2 qtos, garagem, etc.
- maGumercindo da Silva.
70 mil dólares

Loteatuento
-a.

Juvenfus'
LOTES COM ENTRÀdA +

FiNANCiAMENTO
VENdAS: ,CHAlÉ IMobiliÁRiA

FONE(047}t71.-15'OO

I
I ..

i

� '''', \,'_':":"i RUÄ AEINOLDi) RAU..Sl .', ':,-;;1 "'"
,

;; •• r: JrFONES (04i317�-1�OO E 7�'��l�i).";... :., ,:,�'
,

. ;"._, , JARAGUÂ DO SUL:':' SC:.: .:,>" ,�
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ChevetteDL - preto ; 81

Pampal, - branca 90
Corcel IIL- branco .: , .. ,(.83

.

OpalaComodoro4p - cinza 83

F-lOOO-cinza 8Z
Passat IS - cinza 80
CorcelL � branco ; " 76

SantanaCS4p-cinza 85
EscortL-bege 0 :

/'
.84

ChevetteSE - azulmet. ; 87
MonzaSLIE - vermelho 86

. Pampa'Gl, - vermelha 85

. VoyageLS 5marchas - branco 85
ChevetteSl.vpreto 83

.Spézlo

Spézia Automóveis
. End. corni. - Rua Joinville, s/n -Fone (0473)
71-9032 - Ed. resido - Rua Guaramirim s/n

Fone (0473)}3-1OO3.- Vila Nova

MorettlJordon
& Cio Ltdo

EscortXR3 - branco , 91

Veronal.Xvvermelho 91_

VeronaGLX - verdemet.. , : 90

DelReyGhia - vermo per.. :�:
88

DelkeyGhia -preto 90

VersaillesGhia-dourado 92

PrêmioS-branco
; 93

Av. Mal Deodoro, 158 - Fone 71-1777

Jaraguá do Sul/

TempraOuro4p vermelho

TempraOuro2p vermelho

TempraPrata4p ; verde
TempraPrata2p � roxo

IempraPmta4p ó azul:

TempraPmta4p vermelho
TempraPrata-lp ., ó : azul

ElbaCSL4p : : azul

UnoMilleEletric verde

Fiorino 1.5 branco

VeículOS Usados
'

SantanaGLS - cinza 91

ApolloVip-vinho , � " 91 .

ParatiGL -azul. 90
UnoS - branco 89

EscortGhia- vermelho , 88

BelinaGL-dourada 86

PrêmioCS-l.5 -marrom 89
"UnoMille - vermelho 91
I47C-brallco 84

o Fusca 1300 - bege 81

ElbaS- verde : 87

ElbaWeekend lE2p- branco , 93

Pick-up 1.5 - branco 91

Jaraguá Veículos, PeçQs e Serviços
Ltda;-

Rua João Zapella, 214.- Fone 71-21 '11

HP
GolCL- azulmet. :-: 90
EscortL - az�hnet. , -::

T"
89

UnoS - branco ) .. 88
UnoCS-branco 87

UnoMille-bege 91

Chevy500SL- branca 86
F-I000Diesel-prata : 82
GoIGL-dourado , 87
ParatiCL - cinzamet. 90

MarajóSE-pmta 87

Mofos
t
DT-180Z-bnlnca -;_

� 91 '

CG-125-venllellUl 87

RD-Z-135-preta " : 92
XL-I25 - vermelha 87

, CB-450TR-azul.. 87
CG-125. -preta : d.�86

.

DT-ISON -branca: 87
Monareta - vermelha

:: 86
. CG-125-verrnellUl : 85
Monareta -azul., .. , C') 85

, _ Monareta - bege 85

HP Automóveis
(defronte a Lukisa) - Rua Reinoldo Rau, 433

- Fone/fax (0473) 72-1353
.'\

Mimecar
MonzaSLIE 1.8 -azul. : 89

MonzaSLlE2.0 -azul. 88

EscortL -azul., 89

GolBX-branco c : 86

Gol S -branco : 82

FUsca 1200 - branco : 63

Brasilia - branca .. ó 76

Belinal, - branca 84

Rod. BR-280 - Km 56 - Fone 72-0035

... ,_ �.'1I1_.� ....__. Ir .,,. �..- .... �_. r , . ..- ,_...�.

,------

Kombi - bege � 76
Kombi -bege " 83

GolCL-bege 9l
GolGL-cinza ó 90

GojGL-azul... : 91
Goll.8 GL-branco " 92
SaveiroGL - branco 89
ParatiCL - prata � 91
Parati GLS - cinza : 86
SantanaCl.vvermelho : 88

.

SantanaGLS2.0 - verde .,- : 90

QuantumCS - preta 86
UnoCS 1.6-branco 90

DeIRey-azul... 86

Pampa 1.8L-cinza 86
Monza 1.8 SLIE-cinza : 86
KadettEFI SUE -vermelho 89

...

.. Menegotti Velculos 5 A

Fone 72-0�99 - 720378
Av. Mal. Deodoro, 930 - Cx. Postal4l2

JAVEL
Veículos novos

�. ��n;�/;1����UE lii7JJl!I JAVEL �::_J;::eZ;:�/�jll
ACeitamos csrtesde crédito. ,Melhorpreço em veículos
" novos e usados. Atendimento especializado e oficina'

, Jaraguá ao Sul, 27 de março de 1�93 13Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jamail
Roçadeira Stihl FR 106
II vista - Cr$ 17 .500,00
ou 5x Cr$ 5.000.000,00

Máquinas' de escrever e calcular - relório - arquivos - cofres -

roupeiros - fichários -balcões-escrivaninhas -armànos - ventiladores

-cadeiras - máquinas usadas - móveise aces�óriospl computador
- fax - toner pl xerox.

Assistência técnica em geraL
�

Fone (0473) 72-1492 - Fax (0473) 72-3868

-

�

�� @ ��(!D &g@®&>W �
\\7Ó@�@ 9 �6\@ �O�(W� &)�

�(L01J@j��OO ff.>©�� H o

�[!'lW®lOO� ��® �rnlL�� ��
�
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Reinoldo Rau, 37.
ANd WElcOME lO Hollvwoodl

o

Jaraguá do Sul, 27 de março de 1993_14

Q

Supermercados
Vitória

o Vitória
Vendemaisporque
Vendemais barato

___------------------_---,
.

-. J

(

o feliz ganhadorda 73 casaprópriado Vitória, foi o senhorArnaldo
Thomaz com o cupom n° 36.636, residente em Jaraguá do Sul. O
sorteio foi pela Loteria Federal do dia 13/03/93. E não esqueça:
já chegou a 8a casa própria do Vitória. o

Acadacompra no valordeCr$ 500.000,00 você estaráconcorrendo
aumacasano valordeCr$
6f70 milhões.
O próximo felizardo

poderá ser você !!!

.sararI CRosaJI� '" II"-"S'l

Caça - Pesca - Camping - Náutica - Esportes
Distribuidordos produtos:

Rossi _ Tramontina _. Yannes _ Penalty
Taurus _ Marinez _ Cobra _ Umbra

CBE _ Tokio _ Tupy <_ Kanxa
Baita _ Grilon- _ Hobby _ CCS

Preços sl.per especiais a
r

.

_
vista ou a prazo

Av. Mal. Deodoro, 583.
Tels. (0473) 72-1189 e 71-8135.

��,
h
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mls asos
. ,on:;llngp e com o

EutsaldaADJentre"
.. .. .

o

os melhores do País Moleque
carpelli

Travesso"
Jaraguá do Sul - Depois da

brilhante vitória da ADJ/ Malhas
Darpe, frente ao Palmeiras/
Parmalat - vice campeão paulista
doanopassado -, por 1xO O técnico
do verdão,', Valmir, elogiou a

equipe de Jaraguá do Sul, dizendo
que o time é bom, tem futuro e só
falta adquirir mais exeperiência.
"Ele nos disse quenãoprecisamos

�temer qualquer equipe da Liga
• Nacional, pois o riossopotencial é

equiparado ao das melhores
equipesdoPaís", declarouodiretor
esportivo da ADJ/MalhasDarps,
Cilo Junkes.

O resultado financeiro do jogo
tambémfoipositivo, segundoCilo.
447 pessoas pagaram ingressos,
gerando uma arrecadação de Cr$
23 milhões. "Ao todo estimamos

quemaisde 600pessoasassistiram
ojogo acrescentado-seas cortesias
e crianças, que não pagaram
ingressos", informou ele.

Odiretoresportivodisseainda,
que novos amistosos já foram
marcados. A equipe joga com a

Enxuta de Caxias do. Sul, em

meados de abril, lá, e tem jogo de
volta marcado para o início de
maio. Antes disso entre09 e 12 do

próximo mês, está se acertando
um amistoso com a Eternit,

Divulgação

James que fez o gol de ADJI

MalhasDaQlefrenteaoPaimeirasl
Parmalat

campeã paulista de 92, aqui em
Jaraguá do Sul.

.

Utilidade Pública

O vereador Valdir Bordin

(PTB), apresentouumprojeto, que
foi aprovado pela' câmara,
decretando a ADJ de utilidade

pública municipal. "Agora a

associaçãopoderá receber verbas

municipais, como uma forma de
incentivar o trabalho abnegado
destesdirigentesque levamo nome

de nossa cidade paraoutros pontos
do Pais", declarou Bordin.

Dr. Edson Carlos
Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Ultrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czemietoicz; 84 Fone 72-1109

Convênio com Unimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESe

o. .

vence mats umJogo
Jaraguá do Sul- Depois da

vitória de quarta-feira, sobre o

MarcílioDias o Juventus assumiu
a 58 posição do Campeonato
Catarinense, TaçaGovernadordo
Estado. A torcida � agorä espera
uma vitória domingo frente ao

Figueirense, em Florianópolis,
para o progresso na tabela de

classificação. Se o "Moleque
Travesso", vencer o Figueira, e'

Joinville eTubarãoperderem seus

jogos, o time de Jaraguá do Sul,
assumirá a segunda posição no

campeonato. �

Em jogo no João Marcatto, o
aproveitamento do Grêmio

Esportivo Juventus é de 100% -

foram 10 pontosem 5jogos. O que
preocupa, de certa forma, é que
fora de Jaraguá do Sul, o "Moleque
Travesso" tem jogado bem mas,
sóconseguiuumavitóriaaté agora
- em 1O pontos disputadosganhou
apenas 2.

O técnicoPicoléjápode contar
para o jogo de domingo, com o

retorno do jogador Alcir, que
cumpriu suspensão de 7 dias, por
levar cartão vermelho no jogo
contra o Concórdia. AIcir é
amadore apuniçãoémais extensa.
"Sabemos que é muito di:ficil o
nosso compromisso de domingo,

mas vamos tentar trazer um

resultado positivo,noqueserefere
ao ganho de ponto", já dizia o

técnico Picolé, antes do jogo com
MarcílioDias, nomeio da semana.

Vale lembrarque o Figueirense
perdeu para o Joinville quarta
feira, no Ernestão, e pode estar

abatido. Porém, isso tambémpode
mexer com os brios da equipe
que vai querer garantir os pontos
dentro de casa. Em cincojogos no
Orlando Scarpelli, o time da capi
tal ve.nceu 3, empatou 1 e perdeu
1 - um aproveitamento de setenta
por cento dos pontos disputados
frente a torcida alvi-negra.

CI. Equipe Pg J V E D Gp Ge Sg
l° Criciúma 16 10 7 2 21 14 11
2° Figueirense 14 10 .6 2 2 17 8 9

3° Joinville 14 10 5 41 1 10 4 6
4° Tubarão 13 10 5 3 2 15 8 7

-

50 Juventus 12 1 6 O 4 13 10 3

6° Chapecoense 11 10 5 1 4 11 10 1
7° Araranguá 11 10 3 5 2 9 8 1
8° Marcílio Dias 10 10 3 4 3 18 15 3
go Concórdia 10 10 3 4 3 12 15 -3
10° Brusque 7 9 5 3 6 7 -1
11° Avaí 6 10 4 5 9 18 -9

12° Joaçaba 6 10 4 5 8 18 -10

13° Internacional 5 9 3 5 7 14 -7
14° Caçadorense 3 10 O 3 7 6 17 -11

Regulamento
Naprimeira fase todos jogam contra todos, em turno e returnopara
definirosdoisquadrangulares e ohexagonaldasegundafase. Em caso

de igualdadeempontos, os critériosdedesempateentreasequipes,pela
ordem, nessa primeira fase, são os seguintes: ]OMaior número de
vitórias;2'Maiorsaldodegols; 3'Maiornúmerodegolsafavor;4'
Confrontodireto; e5' Sorteio.

JoaçabaOx 1 Criciúma
Juventus 2 x 1 Marcilio Dias

Chapecoense 1 XOAraranguá
Brusque 4 X 1 Concórdia

Tubarão 1 X O Internacional
Avaí 3 x LCaçadorense
Joinville 2xO Figueirense

CriciúmaxJoinville

Figueirense x Juventus

Araranguá x Avai
Marcílio DiasxBrusque
Inter x Chapecoense
Concórdiax tubarão

Caçadorense x Joaçaba

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA �IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,OECORAÇÃO,VENOAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fone:72 32 82

Transforme o seu

- BANHEIRO num ambiente V.I.P.
Visite a 1Ie;4;e'lfJ'H - Z)� &Z)� e conheça as melhores

soluções em revestimentos cerâmicos, metais e louças sanitápi�ohcite um ppé-opçamento pelo
telefone: 714411 ouvenh'a conhecer pessoalmente nossas instalações: R. Reinoldo Rau,787

15
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Entrevista

Vasel condena o paternalismo
CP - Dentre o seu

colegiado, foram
-destacados técnicos, por
determinadas áreas, mas
de maneira até
equilibrada, varlos

políticos em outros. O que
o Sr. espera desta
mistura?

Vasel - O prefeitomunici
pal deve ser um

admlnístrador,mas também
político. Um prefeito
essencialmente técnico não
terá sucesso, por outro lado,
essencialmentepolíticopode
emperrar a máquina
administrativa. É
importante que haja
flexibilidade; este é o segredo
da boa administração
publica e dentro dtaso;"
procuramos fazer esta

mesclagem para levarmos à
cabo os nossos projetos,

CP - Osseussecretários
da área administrativa e

financeira, tiveram
sucesso na negociação do
reajuste salarial dos
servidores públicos,
propondo um reajuste
escalonado, aplicando o

efeito "cascata" e

recuperando, algumas
perdas dos servidores. É
um primeiro passo paí-a'
se pagar bem o

funcionalismo?
. Vasel - Nós procuramos o
,

diálogo franco, pois só o

entendimento é que vai

possíbílítar-nos a solução. É
nosso pensamento
remunerar bem o

funcionalismo, mas

encontramos um quadro
inchado e é preciso enxugar
a estrutura. Portanto,
estamos contratando uma

empresa especializada para
introduzir o plano de cargos
e salários, o regíme único é o

planode carreira, paraentão,
proceder o concurso público
e regularizar a situação de

quase 800 servidores do

município.
CP - Até quando o Sr.

pensa que isso será

possível?

Em 1977ele disputou asuaprimeira eleiçãoparaaprefeitura
de Jaraguá do Sul, iniciarlJo a sua carreira pólitica, sem lograr
êxito. Mas o que pouco� lembram é que seu adversário, vitorioso
na época, era um dos principais lideres da entãoArena, e que o

QjXJiou no último pleito de outubro. Em 82, depois de uma

administração atribulada de Victor Bauer, Durval Vasel ocupou
pelaprimeiravezumadascadeirasmaiscobiçadaspelospoliticos
do Vale do It-apocu.
Foi a oportunidade que esperavapara escrever um novo capitulo
na história domunicípio. Trata-se de um libriano de 49 anos, que
te� comoprincípal característica o equilíbrio. Politico popular,
mas que não pratica uma politica populista..Vasel é contra o

paternalismo, mas totalmentefavorável aparticipação popular.
Ontem pela manhã, ele interrompeu a sua leitura matinal - um

apanho das princípais iriformaçõe5 que foram publicadas nos

principais jornais do pais -, e concedeu esta entrevista ao

CORREIO DO POVO.

Vasel - Somente no

segundo semestre, por
tratar-se de uma matéria
extremamente complexa
envolvendo várias questões
juridicas, e,no entendimento
destas empresas
especializadas, o processo
deve demorar cerca de 3
meses.

CP - E a LoteriaMunici
pal. Como é isso. Já houve
umcontato especifico?
Vasel Estamos

aguardando a empresa quê
-

brevemente deverá fazer
nos um detalhamento
.,.

completo do assunto. Se for
viável e, principalmente,
rentável para a aplicação
em obras sociais, porque
não? Se existem loterias
federais e estaduais .... Nada
mais é do que a criatividade,
diante de uma situação
econõmica recessiva.

CP Quanto às
denúncias de nepÕtismo
em seugoverno?
Vasel - A matéria foi

jogada na imprensa por
nossos adversários e não
tenho a

,

mInIma

preocupação quanto a isso.

Veja que até minha filha,
Viviane de 16 anos foi tida
como funcionária, se ela
nem pensa em trabalhar na

prefeitura. Muitos outros

parentes meus - prírrrss.,
irmãos, cunhados - foram
mencionados e alguns já sáo
estáveis na prefeitura e

trabalhavam na

administração anterior, por
isso em nada me preocupa
isso.

CP - Prefeito, e o grave
problema da migração
dese'lfreada?
Vasel-Como em .Joínvílle,

Blumenau e Brusque, além
de outros municípios,
'estamos sendo alvos da

migração. Mas já estamos
tomandoprovidências, como
a abordagem, na rodoviária,
de pessoas com sacolas e

bagagens que chegam ã
cidade. Funcionários da

prefeitura buscam saber os

objetivos e as condições em

que elas vem para Jaraguá
do Sul e se não há nada de
concreto - como emprego,
moradia -, procuramos
orientar estas pessoas sobre
a verdadeira situação do

município e até sepossibilita
o retorno a cidade de origem.

CP - E quanto aos

loteamentos
clandestinos?
Vasel'- Estamos comuma

rígorosa fiscalização. E onde

surgem cortes de terra,
imediatamente se contacta
com o proprietário e no caso

da ilegalidade o loteamento
é embargado, com a

respectivapunição. Os ficais
estão atentos e

permanentemente vigilan
tes.

CP - Masem relação aos
quejá existem?
Vasel- Procuramos fazer

com que os proprietários e

moradores tomem as

providências necessárias e reformapartidária e por isso
em muitos casos propõem- é prematuro pensar em

se a parceria da prefeitura eleições neste momento.

para regularizar a situação. Definidas as regras,
CP - De que maneira poderemos vislumbrar o

pode-se fazer esta novo quadro.
parceria? CP - OSr. êprefeito atéo

Vasel - A Secretaria de fim de seumandato?
Planejamento está Vasel-Sereiprefeitoatéo
estudando os diversos casos. último dia domeumandato.

CP - O Sr. diz que quer Foi o compromisso que
acabar com o assumi e o cumprirei, se

paternalismo? Deus quiser.
Vasel - Perfeito. Pelo fato CP - A vida pública de

de que ele causa sérios Durval Vasel?
problemas para a" Vasel - Acho que fui bem

munícípalídade. Existe o até aqui. Tenho um bom

pensamentodesepedirtudo currículum político,
..o que se precisa, pratícamte só devítörías Lsö
inviabilizando a não tive êxito em minha

administraçãopública. Além primeira disputa, talvez por
do que, a prática do uma questão de

paternalismo acaba criando ingenuidade. Isso é a

a favelização, incentiva a resposta a um bom trabalho

migração e não é possível que desempenhamos.
que tenha que se arcar com CP - Seufuturopolitico?
tudo. Até a alimentação a o que o Sr. espera aindà
prefeitura é obrigada a dar na vida pública?
em certos casos. E é isso que Vasel - Quero fazer uma.
está na cabeça do povo. ......grande administração e

Temos que acabar com esta' , encerrar com um mandato_.
prática. legislativo - de preferência

-

ÇP-Noanode94haverá estadual -, além de formar
eleiçõesparaaAssembléia novas lideranças.
Legislativa.Recentemente CP Por quê a

as forças políticas de Assembléia Legislativa e

Jaraguá do Sul, senão não a Câmara Federal?
dividiram-se, mas se Vasel - Porque aqui no
ampliaram.Nãocorremos Estado você é 1 entre 40 e

o risco de perder a tem condições de conseguir
hegemonia de manter mais recursos para o

sempre dois Município. Enquanto em

representantesda região, Brasília você é 1 entre 503.
com esta divisão? Eu poderia ter disputado a'
Vasel - Não há uma idéia eleição para a Câmara,

definida do processo, até quando me elegi deputado
porque não sabemos o que estadual, mas por este
vai dar no plebiscito. pensamento optei pela
Ensaia-se uma ampla Assembléia.

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisão de concreto

(tubos e artefatos de concreto).
Rua Joinville, 1016 - Fone 72-11Q1

Divisão de plásticos (tubos dePVC -eletrodutos/linhaesgoto-
r

tubos depolietileno/mangueirapreta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

EscritórioGeral
Rita CeI. Procópio Gomes. 89 - Fone 72-0066

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.

a :) �] � i i : ,!\IJ li
Você sempre sai ganhandO

f)

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

7QSORTEIO
27/03/93

2 AUTOMÓVEIS
FIAT UNO MILLE OKm

2 MOTOCOMPRESSORES SCHULZ
2 KITS FECH1IDURAS PADO
2 FORNOS TRAMONTINA
2 CARRINHOS DE MÃO

(1 Prêmio para cada SérieX'

Jaraguá do Sul, 27 de março de L99J;-
;- - .'. - _. �

-

-
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