
Justica eleitoral'

Processo e

multa para
os faltosos

Página 3

Dó/ar
Paralelo

Compra(05/06} Cr$47.000,OO
Venda(05/06) Cr$47.800,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(05/06) Cr$46.700,00
Venda(05/06) Cr$47.600,OO
Fonte: BB

Comercial

COmpra.(05/06) Cr$43.339,20
Venda(05/06) Cr$43.339,40
Fome: BB

NOVA TR
05/05a05/06 .31,9()01o
06/05a06/06 30,04%
URR
Ufirdia(04/06) Cr$26.055,48
Mês .cr$ 25.126,35

Poupança
, Índicep/02/06 ......... .30,9917%

CUS

Engenheiros.... .cr$8.412.925,42
Salário minimo
Fevereiro Cr$I.250.700,00
Março/Abril; Cr$I.709.4oo,00
Maio/Junho Cr$3.303.300,00

Nacional Ylsa

1V'" c v

U I�,(I�[ lo runo

-
VISA

o único que quanto
mais você usa,
menos anuidade

você paga.

ID� RPEe
. !4j, A GERAÇÃO

W/)DAMAlHA

AnoLXXV Jaraguá do Súl, 05 de junho de 1993-NO 3.758 Cr$ �O.OO�,OO

Werner com a netaCíntia de 4 meses no colo e a família. Ronaldoexibe oaparelho como se fosse um troféu

Sindicato mantémTelefone celular é instalado no Garibaldi

O que era só sonho Vasel não crê

naparalisação
dos servidores

tornou-se realidade o prefeito Durval Vasel di

vulgou nota oficial, manifestan
do-se a respeito da possível
paralização dos servidores públi
cos municipais. Ele diz que não
crê noêxito da greve. O sindicato
mantém a paralização marcada

para o dia 9 próximo, caso não

sejam atendidas as reivindica-'

ções da categoria. Página 4

Um agricultor deGaribaldi é a
primeira pessoa a instalar um te

lefone celular no interior do mu

nicípio. Werner Fischer cansou

de esperar uma providência das
autoridades competentes e depois
de três anos de luta conseguiu,
juntamente com os filhos. fazer

aquilo que muitos diziam que se-
ria inviável: instalar o aparelho
em sua residência.

O agricultor pagou pelo telefo
ne celular a quantia de US$ 3,5
mil - Cr$ 167,3 milhões em valo
res de hoje.Apesar do custo do

telefonecelular,Ronaldo, filho de

Werner afirma que é pelo menos

dez vezes mais barato do que ins
talar um telefone normal.

.

Werner é bananicultor e ex

porta para oUruguai parte do que
produz nos 35 mil pés de banana
cultivados em umh área. de 21

hectares. Página 9

FONE (04'73) 76-3200

FAX (0473) 76-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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saudade".Opassadosóéimportanteseoseutempofoi "A greve dos servidorespa 'ICOS'bem empregado. �.

ção de um desejo, ou punir as
imposições.

O setor público sofre talvez
uma carga ainda mals pesada
que o setor privado, por l/O;S

aspectos básicos. Os servidores
são taxadas de marajás e iner
tes e osmandatários, de querer
em gastar o dinheiro em algo
lhes garanta votos.

Talvezestasejaumadasmai
ores brigas. De um lado traba
lhadoresquerendoganharmais
e do outro adminlstradores que
têm um limlteparagastar sobre
o que arrecadam. Isso, como
todoconfrontodeopinlões, con
tribui cada vezmaispara a que
da de qualidade da prestação

deste serviço, essencialpara a

comunidade, que vê mals di{íeilasolução deseusproblemas.
A greve dos servidores mu

nicipais,pormaisjustaqueseja,
vai agravar o conflito, deixan
do seqüelas quepodempreju
dicar àqueles que aderirem ao

movimento. Poroutrolado, deve
haver uma manisfestação de
boa vontadepara que sesoluci
one o problema em questão.

O entendimentopassa, irre

mediavelmente, pelo diálogo.
Hâformasclarasparaisso, com
11mbomprotocolode intenções,
claro e que garanta a sua efe
tiva execução. O importanteéo
bem estar de todos.

O trabalhador brasileiro re
cebe um dos menores salários
do mundo, se comparado com

@ países demesma condição eco
nômica. O confronto entre ca

pitalf trabalho é umproblema
constante no dia-o-dia, princi
palmente nas principais cida
des do Brasil'

O debateem tornodemelho
res condições salarais e de tra
balhomerece, lndlscutivelmen

te, a maior atenção por parte
daspessoas quese envolvemna

defesa de suas partes. Entre
tanto, as incongruências acar-
retam a interrupção do diálogo
e buscam-semedidas extremas

para tentar ouforçar a satlsfa-

Barão de Itapocu

Confira a história�
Há 72 anos

mas sim seu enteado - o seu nome era

Carlos Pukke. Foi ele no ano de 1913
batizado na Igreja Baptista Letta, do
Núcleo Barão deRio Branco, e sem seu

consentimento, agora tirando certidão
de batismo e com testemunhas falsas,
qceria efetuar o'casamento civil, o que
foi proibido em 01-07-21, pelo Dr.
UlyssesGerson Alves da Costa, Juiz de
Direito da Comarca de Joinville.

-Em 1921,AIfredoWagnerestan
do na estação de Bananal, de repente
procurava atravessar a linha férrea para
embarcar no trem misto, foi apanhado
pela locomotiva, quebrando a perna e

recebia muitos ferimentos na cabeça.
-FredericoMauerbergpublicava no

CORREIODO POVO, declarandoque
o homem que se intitulava de Cerlos
Mauerberg não era seu filho legitimo,

Reminiscências
A Aula Inaugural da

Escola Técnica
Há 70 anos

Pela gentileza do querido marista Ir
mão Evaristo recebo num envelope uma

coleção de fotografias que me trasportam
para um passado cheio de lutas, carregado
de idealismo - querendo ver esta terra pro
gredir como progrediu a ponto de hoje ser

considerada, sem sombra de dúvidas, uma
cidade próspera, culta e dinâmica.

Era a década demuitasmodificações no
município e alterações'estruturais que veri
ficavamno ensinoeo IrmãoMáriojá procu
rava diversos profissionais liberais da cida
de para servirem de professores da novel
Escola Técnica de Comércio São Luís,
cujo registro noMEC dependia essa forma
lidade para seu funcionamento,

Professores habilitados praticamente
inexistiam,mashaviaumricomanancial de
profissionais para lançar mão.

Etwlno Hass era o nome civil do Irmão
Evaristo e cabia a ele, como diretor do
estabelecimento, fazer o curso técnico co

merciaI - o primeiro curso dessa natureza

que só existia em Joinville e Blumenau, e

havia necessidede urgente para suprir essa
lacuna junto dos alunos que eoncluiam o

ginásio e não tinham nenhuma opção para
omercadodetrabalho ouoportunidadepara
alcançar, lá adiante, um curso de formação
acadêmica.

Hoj!l já temos faculdades próprias que
estão sendo dirigidas por esses mesmos ex
alunos do "São Luís". Outras faculdades
são extensões dasuniversidadesdosmunicí
pios vizinhos e até da Capital do Estado.

Naquela época erà uma empreitada ar
rojada, por que até et�tão inédita. Mas o

"imlão Evaristo não tremeu nas bases. Esta
va seguro dos passos, que dava. E com

tranquilidades organizou a primeira aula
aAula Inaugural- doprimeiro curso téeni-

- Em 1923, reclamava-se centra a

falta de vagões para o transporte de

madeira, por via férrea,muita dela apo
drecendo ao relento e outras e sendo

queimadas pelos próprios .industriais,
comgrandesprejuízos. ApelavaoCOR
REIO DO POVO, ao Doutor Munhoz
da Rocha, lembrando a campanha de
toda a imprensa do Paraná, contra a

odiosa distribuição devagões pelaRede
de Viação São Paulo - Rio Grande.

- A Comunidade Escolar Hansa

Humboldt realizava festa escolar de
fundo cívico, no Salão Estrella - um

teatro infantil a que compareciam apro
ximadamente400 pessoas, dirigidopelo
professor Boel8n. Ao meio dia os alu
nos percorriam as mas do distrito can

tando hinos patrióticos, acompanhados
de grandemassa populare puxado pela
Orquestra Kaesemodel, dirigindo-se
então ao campo dosr. ErnestoRücker,
com muitas diversões.

Há 50 anos

- Em 1943, o Grupo Escolar
Abdon Batista festejava em 28-05-43
mais um aniversário de instalação ein
nossa cidade. A imprensa abria espaço
para assinalar o fato, estabelecimento
que ainda hoje, 1993, como colégio,
continua prestando os mais relevantes

serviços educacionais à juventude
jaraguaense. Lembrava-se,na ocasião,
as muitas tentativas de ver concluída a

edificação do grupo escolar, criado pelo
decreto do interventor Aristiliano Ra
mos e era saudada a data de 07-10-

1933, quando foi lançada a pedra fun
damental e a inauguraçãodo estabeleci
mento realizou-se em maio de 1934,
logo após a emancipação do distrito de

Jaraguá, passando a município, junta-
mente com Hansa. ®

co de comércio com habilitação oficial para
o . exercício da profissão de técnico em

contabilidade.

A indústria o comércio, local e da

região, já expandiam as suas atividades e

era justo supor que a Congregação dos Ir�
mãos Maristas andara IlO caminho certo,
como Provincia Marista de Santa Catarina

que tinha então sede em Jaraguá do Sul.

.

A escolha criteriosa dos profissionais
que serviriam de "professores" foi funda
mental.

Um dia o Irmão Evaristo bate naminha

porta e, franqueada a entrada, atira uma

ordem irrecusável: - "O senhor está intima
do a dar a aula inaugural. É não pode me

. negar. Pronto!"
Diante de tal colocação, quenl haveria

de contrapor razões? Ainda hoje guardo
como troféu as laudas que escrevi, dando a
primeira aula na minha vida, consumindo
mais de uma hora de tempo, diante de uma
seleta platéia no antigo Salão Cristo Rei,

hoje já demolido, presentes alunos e seus

paiseamigoseparentesdos"professores"que
queriam "ver"como ele se saía. Vejam que
Moera tarefafácil.Olhem os leitoresdessas,
reminiscências as "feras" que compunham a a,

mesa, alguns deles já falecidos.
O remédio erameterum temo de linho,

uma gravata para a fotografia que só hoje
chego a conhecer, amão esquerda, trêmula,
metida no bolso ... e seja o que Deus quiser

- O prof. Giardini Luís Lenzi, em
Nereu Ramos, divulgava pela imprensa
que precisava de 4 a 6 operários com
bons conhecimentosno Preparo deDor
mentespara aEstrada deFerro. Pagava
sebem.

Frutos colhemos, opíparos, umaexperi
ência antes nunca sonhada capaz de trazer
tanta'gratificação pessoal.

Além so palestrante, da !l para a!! o Dr.
Murillo Barreto de Azevedo, o Insp. Esta
dual Aleixo Dellagiustina, o Insp. Federal e
Coletor A1tino Pereira, o Juiz de Direito em
exercício, o Juiz de Paz Erico Blosfeld, o
Prefeito Artur Müller, o advogado
Arquimedes Dantas, o cirurgião dentista

OsnyCubas D'Aquino, um IrmãoMarista e

o Diretor Irmão Evaristo.
Fritz von Jaraguá - 06/93

Há 10 anos
- Em 1983, Mauro Hoch era eleito

presidente doCDLpor aclamação, para
o periodo de junho 83-84, tendo como
vice lido Domingos Vargas, no ano em
que o Clube de Diretores Loj istas com
pletava 15 anos de fundação.

- Regina Springmann e Moacir

Zanghelini, uniam-se em matrimônio,
em Florianópolis, com cerimônia
conduzida pelo Pe. José Edgard de Oli
veira, que produzia excelente peça
oaratóriapara aocasião. Os convidados
do casal ora radicado nesta cidade eram
recebidos na "Casa da Amizade", no

Estreito, lado continental da capital do
estado.

- Barra Velha e Guaramirim, por
seus prefeitos Valter Francisco Régis e

José Prefeito de Aguiar, pretendiam
recontruir a ponte na localidade de

Estivados, na divisa dos doismunicípi
os e apelavam ao Gov. Esperidião por
intermédio do dep. Nagib Zattar.

- Após o fechamento da Cooperati
va Regional dos Bananicultores de S.

Catarina, ·Corupá pensava em consti
tuir umcondominio das bananicuhores. CORREIO DO POVO

Fundado em 10demaio 1919 - DiretorGeral: EugênioVictor SChmöckel, Jorn. ORT/SC 729, Dir. Empr. nO 20-Diretor
Administrativo: Francisco Alves - Repó"eJRegional: Marcial Murara - Repórter: Yvone A. S. Gonçalves (ORT/SC
219) - Redação, administração e publicidade: Av. Mal Deodoro, 122, 1°andar- CEP 89251-700/Caixa Postal19-
CEP89251 - 970 - Jaraguá do Sul- Fone (0473) 72-3363 Fax: (0473) 71-0091 - SucursalRegionalGuaramirim: Rua
João Butschardt, n° 67 - Fone: 73-0608 - Diagramação: Jaime de Borba ORT/SC 32 - Composição: Darion
Decleverson , Adriano Trentini e Irma Pereira - Arte final: Arialves Laus - Fotolitos: Cesar Junkes - Diagramação,
Composião a laser e Fotolito: CORREIO DO POVO - Impressão: Jornal de Santa Catarina. Associado a Adjori e
Abrajori. Os artigos assinados não refletem a opínläo do jornal. Circula na microrregiao da Amvali e em mais 93 cidades
do Estado, Pais e Exterior.

�==-
Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

Falle: (0473) 71-2277 -Jaraguá do Sul- SC

CORR&IO DO POVO - Jaraguá do Sul, 05 de junho de 1993
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Matutando

Egon L. Jagnow
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Agua para beber: Melhor

prevenir do que remediar

Em poucos anos, num passado bem recente, assistimos àmorte

i
-

de dois mananciais de água importantes, o Rio do Cerro e o Rio da
I

Luz, devido à poluição industrial.
Conheçoalgumas cidades q�e, apesarde situarem-seàsmargens

de caudalosos rios, têm problemas de abastecimento de água,
, devido ao alto nível de poluição dos mesmos.

Nas últimas semanas, andando pelo interior de Jaraguá do Sul,
constatei que hoje temos poucosmananciais de água sem poluição
industrial alguma e somente um com capacidade de fornecer água
suficiente para o consumo da cidade, mesmo quando a sua popula-
ção dobrar. Refletindo sobre isto e associando o fato ao trabalho de
controle de poluição que está sendo exercido para limparumpouco

mais os nossos rios, cheguei a uma conclusão muito simples:
prevenir é melhor do que remediar.

Com isto quero .dizer que, apesar do controle de efluentes e o

seu tratamento, a poluição dos rios continua e, me desculpem se a

idéia parece pessimista (eu diria que é realista), tende a aWllentar_:_ .

Por isso, uma das nossas preocupações, quantoao nosso futuro,
deveria ser quanto à água que iremos beber.

Infelizmente, parece que ninguém ainda despertou pára o pro

blema. Contudo, se o crescimento industrial domunicípio continu-

I ar, o que é bom, e se não for feito nada para proteger osmananciais
de água ainda limpos, poderemos ter problemas de abastecím-ero
de água no futuro. Terá queser implantadoumprocessode filtre' _ .m
caríSSU1IO e teremos, apesar disto, água de má qualidade.

Por isso, aminha conclusão: émelhorprevenirdo que remediar, .

émelhor não poluir osmananciais de água ainda limpos em vez de

terque limpara água depois-o quepode não sermaispossível. Está
na hora de pensarmos seriamente emmedidas legais para proteção
dosmanancias de água ainda limpos. Acho que seria umbom tema

e uma boa medida para uma "Semana do Meio Ambiente'futura.,

Programa vai miviar dentro -Qe . j_�.
. .

Governo usará o 'lC

repassaosrecursosdoFGTS para
moradias em Santa Catarina.

. Neste período o governo doEsta
do já construiu cerca de 11 mil
moradias populares, 80% com

recursos do próprio estado.

discutiram também os aspectos
jurídicos e legais do programa.

Para o secretário Cairú Hack,
o básico do programa já está de
finido: será a participação dos

empresários com 50 por cento da
obra e os outros 50 por cento em
contrapartida do governo do es

tado em forma de isenção de
ICMS. O preço mínimo de cada
casa será de 1.500 dólares.

O plano habitacional do go
verno estava ameaçado desde o

corte de verbas federais para a

habitação. Há cerca de 2 anos que
a Caixa Econômica Federal não

eleitoral.
De acordo com o Juiz, apartirde
26 de maio já está correndo o

prazo de trinta dias para o paga
mento damulta, de acordo com
o artigo 367 do Código Eleito
ral. Vislumbra-se ainda,em tese,
a ocorrência de crime eleitoral,
de acordo com o artigo 347 do
mesmo código.
As pessoas são: Silvério Schltz,
Margareth Kohll, Margarete

(
•

•

para construir casas

Multa é de 1/2 mínimo

Justiça processa os faltantes

Dentro de aproximadamente
15 diasjápodeestar funcionando
o programade habitação popular
Governo I Empresários proposto
pelo secretário Cairú Hack. Em
reunião quarta-feira na Secreta
ria de Habitação e Desenvolvi
mento Comunitário entre Fiese,
Facisc Fecomércio, Fecam, Or
ganização de Cooperativas do
Estado de Santa Catarina e Se
cretaria da Fazenda o projeto
começou atomarforma Alémde
serem debatidas as participaçõe'
do governo, empresários emuni
cípios na construção de casas

populares, as lideranças classistas

J�raguá do Sul- O JuízEleito
ral da 178 Zona Eleitoral de

Jaraguá do Sul, Ricardo José

Roesler, informounesta semana
que, dentre o grupo de pessoas
que não compareceram para tra
balhar no dia do plebiscito, seis
nãojustificaram a ausência, den
tro doprazoestipulado pela Jus

tiça. Estas pessoas forammulta
das em meio salário minimo e

responderão processopor crime

Jaraguá Merece Este Empreendillnto.
ResidenCial

"Esperamos estar com o pro
gramapronto efuncionando den
tro de 15 dias. Este é o desejo do
governador. Se tudo der certo a

produção mensal será de até 2
milmoradias e neste ritmo pode
remos atingir a nossa meta de 40
mil casas para famílias de baixa
renda até o fim dogoverno", afir
ma Cairú.

Schollemberger,CarlosAugusto
Blonski, Amarilso Butzke e

Marlene Rosane Felhauser. Ivo

Kolfali, que abriu a seção so

mente às 10 horas da manhã.no
dia 21 de abril, também recebeu
multá e responderáprocesso, in
clusive com intimação já entre

gue pelo oficial de justiça. Os
demais arrolados ainda deverão
ser notificados pela Justiça so

bre suas punições.

Império do 001
CONDOMfNIO A PRECO DE CUSTO

,

• TERRENO CENTRAL COM 2.175m2
EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (Rua Max Wilhelm)
.2 APARTAMENTOS POR ANDAR.
• QUADRA DE TÊNIS.
• SAUNA.
• PISCINA (ADULTO E INFAN,TIL)
• PLAYGROUND.

CONSTRUTORA: RESERVAS PARA AQUISiÇÃO:
I

� ENGETEC CREC/934-J

ESPAC..oMERTO Imobiliária - Eng. Civil FONE 72-2679

Av. Trompowsky, 165 ENGETEC Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 285
Florianópolis - se \.J Jaraguâ do Sul- se

L
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Olho Clínico
Dr. Walter B. Falcone

Postos de Saúde
Frequentando a Câmara do

Vereadores desde o início dos

trabalhos legislativos deste ano,

nestes três meses já apareceram
três indicaçõesparaconstruçãode
postos de saúde. Volto a lembrar

que este assunto tem que ser bem

pensado e também tem que ser

aprovado peloConselhoMunici
paideSaúde. Santos, SP, com 1I0ve

postos de saúde e população dez
vezes maior que Jaraguá, foi
agraciada com MençãoHonrosa
110 decorrer da IX Conferência
Nacional de Saúde ocorridafinal
do aliopassado em Brasíliapelo
trabalho prestado em saúde

pública, istodentrode um critério

de economia do dinheiromunici

pai.
Lembro aos senhores

vereadores que a existência dos

postosdesaúdedeve-sea existência
decarentes eaeles é quesedestina
oatendimento. Osmédicossentem
se orgulhososporfazer suaparte
social,prestaudoesteatendimento.
Porém quandochegai"aoPostode
Saúde pessoa para pedir
encaminhamentoaooftalmologista

.

e estaciona o seu Escort XR-3
vermelhoe côm tetosolardefronte
ao referidoposto, é desabonador
paraapessoaquefozisto.Primeiro
tira a vez de um necessitado.

Segundo.fazpoucocasodomédico
queatende eali estáprestando um
serviçosocial, apreços especia is,
e seguindo ospreceitos do código
de éticamédica. É lamentável.

Em outra oportunidadeadona
de uma confecção 'também veio

fazer sua consulta 110 Posto de

Saúde. Gostariade informaraesta
senhora que o INSS/SUSpagou ao
médico no mês demaio deste ano

Cr$ 18.943,00por uma consulta

ou seja 5. 000%menosqueopreço
médio da consulta este mês em

nossa cidade. Venderia ela para
mim algum produto de sua

confecção com este desconto de

5.000%, emprol do social.?
.

Pensem bem 110 Indicação de
1I0VOS postos de saúde e dos

critériosparo definir carente que
referi-me há duas semanas nesta
coluna.Epasmem, tempessoasde
projeção110sociedadequequerem
acumpunturistas nos postos de

saúde, quando não temos

saneamento básico em nossa

cidade. Acredito que só pode ser
piada.

queixosos quando
não se cumpriu
determinava o

implantação,
. Anota encerra lembrando que

o piso salarial da prefeitura de

Jaraguá do Sul é superior aos

principais municípios do estado,
como Florianópolis, Blumenau,
Joinville e Lages.

Jaraguá do Sul - O preféíto
municipal de Jaraguá do Sul,
Durval Vasel, divulgou nota

oficial à imprensamanifestando
se. sobre a possível paralisação
dos servidores públicos
municipais, marcada para o

próximo dia nove. O prefeito
disse que não acredita no êxito
da intenção do sindicato dos

servidores, mas afirma que

aplicará a lei caso se constate a

greve.

Vasel esclarece na nota que, a

respeito das reivindicações dos

professores do município, a

municipalidade está efetuando o

repasse gradativo da defasagem
de 13,28% verificada até maio
último e reconhecido pelo chefe
do Executivo: "Mensalmente, os
salários terão os índices de

inflação corrigidos em todos os

níveis", diz a nota .

Dentrodos ítens depostulação
do sindicato estão beneficios
como o Plano de Cargos e

SaláriosrRegime Único, Plano
de Carreira e o Estatuto do

Magistério. Segundo a posição
da prefeitura, todos estão sendo

objetivo deprovidências da atual
administração, até para cumprir
preceitos constitucionais,
embora com atraso.

O atraso ocorreu na

administração anterior, ferindo
artigos da Lei Orgânica do

Município. OPlanodeCarreira e
o Estatuto doo Magistério,
exemplifica a nota,deveriamestar

implantados até outubro de 1990
e o Regime Único tinha data
limite para implantação em 5 de
maio de 90.

O prefeito expressa na nota

que: "Ao colocar prazos para o

atendimento dessas

reivindicações, de notória

envergadura e impossibilidade
imediata, joga-se com um

argumento irredutível como

forma de diálogo e acerto.

Qualquer das
\
metas citadas

merece estudos, exames e

projetos complicados que
demandam tempo, além do que,
conforme a imprensa registrou
fartamente, estão em processo
de execução".
A propósito da intenção de

greve, Vasel disse que não
acredita emseu êxito,mas afirma

que aplicará a lei, cujas
cominações prevêm, dentre
outras punições, o corte do ponto
e dos vencimentos pelos dias

parados.
A nota oficial destaca como

"estranho" Ci fato de que o

conjunto de reivindicações ora

exigidas não tenham sido
duramente debatidos pelos

"'-Väselil�ã'o<'ê'rê noêxito e garante recuperaçâodéperdas

Aparalisação dos servidores

de janeiro a maio. "No começo do
ano a prefeitura aceitava recuperar
a inflaçãoobservada emdezembro,
mas agora não toca mais nesta

questão", disparou o sindicalista.

Em relação ao prazo de

implantação previsto por lei do

RegimeÚnico, Plano de Carreira e
Estatuto do Magistério, Schörner
disse que assumiu o comando do
sindicato somente em.maio do ano

passado, quando foi encaminhado
projeto de lei pelo Executivo, não
votado pelos vereadores dadaa

no passado
a lei que

prazo de

proximidade da troca de prefeitos.
Dentre todas as reivindicações,

o sindicato diz que as mais

importantes, sendo a base do

conflito, são a determinaçãe de

uma data-base e a reposição das

perdas, a partir de dezembro-92 e

não só de janeiro-93.
"Concordamos de que o Regime
Único,Plan) deCarreira eEstatuto
do Magistério são questões que
merecem um estatuto aprofundado
e sabemos que não são fáceis de
serem implantados", declarou
Schörner.

GAUNTA A PESSOA CERTA NA FUNÇão CERtA
O Profissional que sua empresa precisa.
Com a seleção mais Profissionat

Prédio da prefeitura municipal pode ficar sem funcionários no dia 9

Servidores vão parar dia 9
o presidente do Sindicato dos

Servidores Públicos Municipais,
Luiz Cezar Schörner, disse ontem

que a paralisação está mantida e

confirmou as reivindicações de

Reposição Salarial, Plano de

Carreira, Regime Único, mais

eleições diretas para diretores de
escola e um menor número de
alunos por classe.

SegundoSchömer, a defasagem
salarial dos servidores públicos,a
contar da inflação de dezembro,
chegaa44%, incIuindoos 13,68%

Marque uma visita da HUMANA.
Tercelrização exige responsabilidade. E a melhor tecnologia.

_.

HUMANA ASSESSORIA EM RH
R. Henrique Sohn. sfn2
Próximo ao Doerlng
Fone (0473) 71-4311

,:.,04 OORREIO DO POVO -'Jal�guádo SuI,,-,OS dejunoo....lOO3
------------------------------------------------�----------------�------�----------._-=�====�,
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368 Assembléia Distrital
Distrito 4650

Cidade: Jaraguá do Sul. Dia
05/06/93
Local: FERJ - Fundação Edu-
cacional Regional Jaraguá do
Sul.
Endereçc: Rua dos Emigran-
tes N° 500
Caixa Postal N° 251 CEPo
89254-430

Programação
8:00 horas - Credenciamento
9:00 horas - Aberturados Tra-

balhos - Formação da mesa

diretora - Mensagem de boas
vindas - Governador indicado
do Distrito 4650 - Helio
Freitas
- Mensagem do Governador
do Distrito 4650 - Rui Cardo-
so

9:30 horas - Palestra: Funda-

çãoRotária - Ex - Governador
MarIo Souza
10:15 horas - Intervalo
10:30 horas - Grupos de estu-
do
12:00 horas - Almoço FERJ.
14:00 horas - Palestra: De-
senvolvimento e Expansão -

Ex - GovernadorAri Buzzi.
15: 15 horas - Intervalo
15:30 horas - Debates
16:30 horas - Encerramento. \

Grupos de Estudo
1) Presidentes e Secretári-
os:

- Coordenador: Ex - Governa-
dor Jamil Salim Amim
- Local: Sala principal
2)Serviços à Comunidade e

Profissionais:
- Coordenador:Ex - Governa-
dores Marino e Santana
3)Serviços Internos,Tesou-
raria e Protocolo:
- Coordenador: Ex - Govema-

dores Dário e Ari.

4)Serviços Internacionais c
Fundação Rotária:
- Coordenador: Governador

�
Rui Cardoso e Governador
Indicado Helio Freitas
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ConselhoMunicipalde 'O"'profeçor do .futu
/

Defesa do Meio
Ambiente

Jaraguá do Sul - Como uma das

partes de comemoração da Semana
do Meio Ambiente em Jaraguá do

Sul, foi reativado o COMDEMA

(Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), composto por IS

membros.
A solenidade foi presidida pelo

vice-prefeito Alfredo Guenther, re
presentando o prefeitoDurval Vasel,
que se encontrava em São Paulo, a
serviço.

Compõem o COMDEMA Luiz
Fernando Scoz (Centro de Profissio-

naisLiberais),PauloAdemirFloriani
(Câmara Municipal), Luiz Fernando
Lemos (SEAMÀ), Aderbai Machado
(Imprensa), Adilson Wilson

Wiltuschmig (ONG), Álvaro
RodriguesdeCarvalhoFilho(ACUS),
Salette Duarte (EPAGRl), Nájla Re

ginaEliasSiqueira (SEME),Guiomar
SchünkeKlein (198 SERE),NinaG.S.
Buschle (FAJMA), Salete da Silva
Chaves (Escolas Particulares),
OtavianoParnplona (SEPLAN)e José
Délcio Steimbaeh (Secretaria Muni
cipal de Saúde).

21 empresas inscritas

Programa de adoção
de praças já iniciou
Jaraguá do Sul - Na quarta-feira pela
manhã, 21 empresas assinaram termo de

cooperação COIII a prefeitura para incorpo
ração ao programa "Adote uma Praça",
idealizadopelaSecretaria daAgricultura e
Meio Ambiente de Jaraguá do Sul.
O Prefeito Durval Vasel, presidindo o ato,
enalteceu a participação espontânea das

empresas no programa, identificando o
.

verdadeiroespíritode integraçãoe interes
se pelas causas da comunidade.
O programa "Adoteuma Praça", segundo
o prefeito, está vinculado à intenção
principal da atual administração de ofere
cer mais qualidade de vida à população.
Integram o programa as empresas:

I - Müller Transportes Rodoviários Ltda.
Rotatória próximo da Weg II
2 - Carrocerias Argi Ltda
Dois canteiros na rua Walter

Marquardt
3 - Emme Indústria eComércio de Concre
to Ltda.
RotatóriaBR-2801Acesso aSchroeder
4 - Posto Marcolla Ltda.
Rotatória BR-2801Rua Joaqubn Fran
cisco de Paula

5 - Caixa Econômica Federal

Praça Paul Ilarris e Trevo Marechal!
Barão
6 - Bonatti Materiais de Construção
Trevo rua '''alter Marquardt I Vila
Nova
7 - HO'd Etalan

Praça Cabeceira PonteAbdonBatista e

rotatõría rua Adélia Fischer I rua

Joinville I rua Oeorg Czerníewcz
8 - Metalúrgica Ervino Menegotti I

Rotatória e Praça da rua Presidente

Épitácio Pessoal rua ErvínoMenegotti

I BR-280 ( Adoção Pareíal)
9 - Confecções CarinhosoLtda.
Praça e Trevo ,da rua Presid.ente
Epitácio Pessoa I rua Ervino�1enegotti
10 - Zonta Materiais de Construção
Parque Infantil da Vila Lenzí,
11- Posto Mime LIda
Trevode intersecção rua Procópio Go

mes I Ilha da Figueil-a
12 - Serraria e Beneficiamento deMadeira
Rio Molha Ltda
Trevo da rua Frederico Curt Vasel.

13 • Escap;nÍentos União Ltda.
Trevo do lnído da rua Reinoldo Rau.
14 - Construtora e Incorporadora Jaraguá
Ltda.
Trevo Três Pinheiros
15 - Floricultura Florisa
Rotatória da rua BernardoDombusch
16 - Bonatti Ponto Certo
Rotatt'>lia rua José Theodoro Ribeiro I

Ponte do Trabalhador

17 - Marisol S.A. Indústria do Vestuário

Praça do Imigl"lmte
18 - Almeida & Mayer Ltda.
Praça da PonteNova (111ll Cel, Procópio
Gomes) - Adoção Parcíal
19 -Engetec Imobiliária - EngenhariaCivil
Praça da PonteNova (ruaCeI. Procõpío
Gomes) - Adoção Parcial
20 - Panificadora 8avária
Trevo rua Marechal Deodoro I rua

João Januál'io Ayr050
21 - Cabana Comércio e Representações
de Materiais de Construção
Parque Infantil
As empresas, pelo termo de cooperação.
ficarão responsáveis pela manutenção dos
logradouros respectivos pelo prazo de um
ano, prorrogável por tantos períodos iguais
quantos forem os combinados.

•

Eu sou profeçora. Me
formei no primeiro grau
em 1998. Foi um

.sacrifissio ...
Oito anos de estudo ...

Euadoro enssinarascri

anças. Não entendo omeu
visinho. Ele também era

profeçor, com faculdade,
estenção e não sei mais o

que. Largou tudo e está
vendendo uns

"tréco"paraguaio no

sentro da sidade.
Meu visinho me falou

que um dia, tinha um Pla
no de Carreira que era

bom.Aíogoverno mecheu
no plano e ele saiu, junto
com um montão de

profeçores. Pena! Dizem
que eram muito boms.
Mas azar de ums, sorte

de outros. Abriu um mon

tão de vagas e eu pude en
trarnomagistério. E ainda

temlugarparaquem quizê.."

lessionar. É só querer
Queria estudar um pouco
mas não dá. Dou aula de
manhã e de tarde. Não so-
bra dinheiro, tempo, nem
valeria apena. Iagastarum
dinheirão para ganhar um
pouco mais.

Eu soumuito felis. Meus
aluno também. Eles são o
futuro do Brazil. Quem
sabe um deles não chega a
Presidente? Noça ! Tremo
de emossão só de pensar.
Ab ! Os pais dos meus

aluno reclamam. Dizem

que no tempo deles o

estudo era melhor. Eçes
velhos ...
Nota:Assimseráopro
fessor do futuro, se o

governocontinuartra
tando o magistério
como até aqui.

(Wianey Carlet)

Aviso

Concordata Preventiva de

Confecções levi ltda.

ROQUEPOFFO JÚNIOR, Comissário nomeado em
substituição ao Sr. Adolar Schulz, da Concordatária

Confecções Levi Ltda., situadana ruaAlbertoKlitzke,
s/no, em'araguádo Sul, SC, naformadoart.Iôv, Pargf.
1 ° do Decreto - Lei n° 7.661, avisa aos credores e

demais interassadosque está à disposição dosmesmos
para maiores informações, no seguinte endereço:
Rua Barão do Rio Branco, 227
Fone/fax (0473) 71-0244
Horário: 23 a 68, das 08:00 às 18:00 hs.

Jaraguá do Sul, SC.
Roque Poffo Júnior
Comissário

II
II

Tr>ansformeo seu BANI-iEIRC) num ambiente V.I.P.
Visite a 1It/lie'3t:Y1t - '[)� & '[)� e conheça as melhores

soluções em. r>evestimentos cerâmicos, metais e louças sanitárias. Solicite um pré-orçcrnenio pelo

telefone: 714411 ou venha conhecer> pessoalmente nossas instalações: R. Reinoldo Rau,787 .,......"".n
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CleV\te .'& J� atmet ""õe.s,
Garota Abdon 93

No dia 9, quarta-feira, às 23 hs, oColégio Abdon .

Batista, promove o concursoGarotaAbdon 93 no

[uventus. Tem como espetáculo a Banda Flerte que,
com asmeninas, farão uma noitada inesquecível.

O evento será grandioso: já foram vendidos

antecipadamente perto de 900 ingressos; Com certeza.
o baile terá perto de 2mil pessoas.

Destacamos nesta
semana a beleza da

gatíssimaJusara
RibeiroRodrigues,
manequimdaDarpe
Malhas, que bem
exalta a beleza da

tnulherjaraguaense.
Ela éfilha de Pedro

(Geraldina)
Rodrigues.

IEpoc�t:.!mOdas Vestindo o seu amor

de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, 55

o melhor prá voei.

Liiuda do seu jeiJo
Marechal; 491 - defronte o

Col; São Luis

Quem troca de idade é a bela SibeleMartini,filha de
Orlando (Iris)Martini.Nodia9dejunhoela recebeseus

. amigos na residência dos pais,para a festa de seus 15
anos. Uma data inesquecível, sem dúvida,e merece o

registro.
\

AjovemSimoneCristinaE'lvaid
·

completa 18 anos neste dia 5de
junho. Ela é filha de Sérgio
(Cristina)E'Waldevaifestejara
data comuma recepção nacasa
de seus pais. Parabéns àgata.

Miss Santa Catarina
·

A Agência Artes e
·

Eventos, o colunista Moacir

Benvertutti e a Rivage
·

Danceteria promovem dia
18 de junho de 1993 o
concurso MISS SANTA

CATARINA -Versão
Beleza Internacional.
O concurso MISS SANTA

CATARINA - Versão.
Beleza Internacional, será
realizado no dia 1811e

junho de 1993, sexta-feira,
tendo como placo a Rivage
Danceteria em Blumenau
com início às 23 horas(a
festa);O h. o concurso. O
convite poderá ser

adquirido no local do
evento pelo preço de Cr$
100.000,00 (mulheres) e Cr$
150.000,00 (homens).

i �

Sô-nia'Beatriz Henn

$, Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

.10 andar - sala 02
Fone 71-6410

O'QUEA
SUA NAMORADA
aUER ESTA AQUI.

�
SONetes, tortas, bombons deSONete.
Atendemospedidospurafestas e também

vendemos na loja

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Precisa-se
De secretária clexperiência pl traba
lhar no Jornal de Santa Catarina. Inf.
fone 72-2371.

!

"

'�tp Classificados
I'

Terreno
Vende-se, de 15x30 -Estrada
Schroeder I, à 2.500m do asfalto. O
terreno contém rancho plmaterial de
construção, poste de luz perto. Valor
Cr$50 a60milhOes. Tratar fone 72- ....••••••••......• • •• ..

:::e-5e : Resíduo Têxtil I
Terreno e casa pl tirar do local em • C Ví d •

) Ribeirao Cavalo, em Nereußamos,
-

•
! Ompra e en e

.•terreno de 28x14. Valor cts 45 mi-- Qualquer tipo, tamanho e qualidade.
IhOes. Tratar cl Luis fone 71-2807 • •
(Darpe Malhas) no 2° turno ou na • Inclusive resíduo de overlock •
Vila Paraná, 178 - Nereu Ramos. • •J. Menel LIda

: Fone - (0473) 71-5964 Bairro- Nereu Ramos :Jaraguá do Sul- SC
•.......•...........�

Limpoc
Limpeza e

conservação Ltda.
- Serviços de zeladoria
(escritórios, fábricas,

bancos, lojas, jardins, etc.)
O serviço quepar« sua

organização êincõmodo, é
nossaespecialização.
Consulte-nossem

I compromisso
Rua José Emmendoerfer, 679
Fone 72-3809 - Jguá do Sul

VENDE..sE
Área cl 75.000m2, na Tifa dos
Martins. Valor US$ 150.000.
Tratar fone 71-6721 cl Hugo

Terreno
Vende-se, cl 495m2, na rua

Engelberto Hagermann, bairro Cos
ta e Silva, Joinville. Inf. fone (041)
244-2895, c/ Angélica ou Valério.

Empregada Doméstica
Precisa-se de empregada, cl refe
rências. Trataràtardefone 72-0939.

Videogame
Vende-se, marca Atari, c/ 4 cartu
chos. Valor Cr$ 2.500.000,00, em
ótimo estado. Tratar c/ Gilmar fone
71-6842.

Enceradeira
Vende-se, marcaWalitta. ValorCr$
2.500.000,00. Tratar cl Gilmar fone
71-6842.

Precisa-se
De eletricista c/ experlênciaem ma

nutençAoeletrOnica industrial clcur
so bésico do Senai. Tratar fone 76-
3122, falar c/ setor pessoal.

Lanchonete
. Vende-se lanchoneteAmparos, com
pleta, c/ ponto e estoque, ao lado da
VerdureiraPatricia (próx. ao Forum).
Valor Cr$ 500 milhões. Inf. no local,
c/Wilson.

Sobrado
Vende-se,em construçao,cl220m".
Sala corneeial em baixo e em cima

apartamento, área de 754m" - esqui
na. Valor 24 mil dól:ires. Inf. na lan
chonete Amparos (próx. ao Forum)

ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar Rua Major
JúlioFerreira228Vila Lalau72-1102.

Precisa-se de vendedor
Precisa-se de vendedor para
trabalharemJguâ do Sule cidades
vizinhas para venda de produtos
alimenticios e etiquetas para
malharias. Tratar na rua Jorge
Lacerda, 293, ou pelo fone 72-
0162. Obs.: Que tenha velculos
próprio.

-Freezer
Vende-se, 310L, ou troco por um
menos. Tratarna ruaJoséDequech,
60. Fone 73-0831.

Vende-se
Sofá de cetim. Tratar 71-9565.

Compra-se
FogIo a lenha. Tratar 73-3995.

Vende-se

Buggie, ano 88, vermelho, c/ 11.000
km. Tratar 72-3994.

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

:FarmáciaKury:
I Plantão: sábados, I
I domigos e feriados, I
I das 07 :00 às 23:00 hs I
I�

*Aluga-se I
I

.. nebu/.izador I
I

Av. Mal. Deororo, I
I

364-Fone72-2047
I

._-------_.

Opala
Vende-se, ano 79, em ótimo estado.
Tratar fone 72-2081.

Aluga...
Salacomercial.TratarnaruaRoberto
Ziemann, 40 ou fone 71-1724.

Troca-se
Casa em Jguá por uma em

Guaramirim. Tratar fone 72-2985.

Compra-se
Máquina de lavar roupas, paga-se
até Cr$ 3 milhões. Tratar fonen 72-
3570 pela manha.

Aluga-se
Quartos pl moças. Tratar na rua

Roberto Ziemann, 19, cl D. Dóris.

Troca-se
Casa cl mercearia em Blumenau,
por uma aqui em Jguá. Tratar 72-
1335.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

Aluga-se
2 casas no centro. Tratar ao lado do
Bradesco no pönto de frete cl

Ligeirinho.

Vende-se
Chácara c/ casa em Navegantes ou
troco por casa aqui. Tratar no Posto
416, BR-416 em Rio Cerro II '1t
Moisés Campigoto. -

Vende-se
Terreno na praia e compromáquina
reta industrial. Tratjlr na rua Joio

Doubrawa, 493, c/ Jair.

Vende-se
Lanchonete na Ilha da Figueira, na
ruaJoséT. Ribeiro,467,oupontode
táxi.

Vende-se
Terreno na Estrada de Schroeder I.
Tratar 71-0139.

Compra-se
Balcao pl frios (padaria). Tratar 72-
2422.

Flat
Vende-se 147, ano 81. Tratar 72-
1897.

Vende-se

Máquina de fazer sorvere e picolé.
Tratar na rua Venâncio da S. Porto,
929.

Casa

Vende-se, de 100m2. Tratar na rua

Antonio Bernardo Schmidt, 218.

Sauna
Vende-se sauna residencial nova.
Tratar 72-3648.

Casa

Vende-se,dealv.,c/97m"emltajuba.
Tratar 72-3500.

Gol
Vende-se, ano 83. Tratar 72-3096.

Turuna
Vende-se moto, ano 83. Tratar 72-
2163.

Vende-se
filIáquinadecosturadoméstica Elgin
zig-zag em bom estado. Ver e tratar
na rua 327, nO 901, cl Antonio
Moser, bairro Jardim Sao Luis -

próx. Creche Jaraguâ do Sul.

Vende-se

Chapa pl fazer lanches e também

vasilhamespllanchonete.Tratar71-
1931.

Chevette
Vende-se, modelo SUE, em bom
estado, an086. Compro carro de 86
à 90. Tratar 72-0710.

Vende-se
Ou troca-se casa mista c/ 146m2.
Tratar noBardoValdir, na ruaÁguas
Claras - Figueira.

Compra-se
Carro, moto ou ciclomotor (gareli).
Tratar 72-1690.

.

Vende-se
Casa na Vila Rau. Tratar 71-7811.

Ciclomotor
Vende-se. ano 88 em bom estado.
Tratar "fi rua Joinville,na Mecanica
Schroeder.

Casa

Vende-se, pl tirar do local. Tratar na
rua GuilhermeWeege, 369.

Vendo
1200 telhas chatas. Tratar 72-2322.

Altlga-se
Duas peças pl moças ou rapazes.
Tratar na l' rua após entrada do
Juventus - Jguá Esquerdo.

Alugo
Ou vendo Bar completo. Tratar 71-
0164.

Chevette
Vende-se, ano 82. Tratar 71-7946.

Casa
Vende-se, ca�e imbuia c/84m".
Tratar na rua Ana Zacko, 217.

Compro
Roupas usadas. Tratar na rua

ProcópioG. deOliveira, 1565 - Cen
tro.

Oveloque
Compra-se máquina overloque ou

inteloque. Tratar 71-4198.

Vende-se
28m2 de lajotas. vermelhas. Tratar
71-0699 cl Berthi.

Chevette

Vende-se, ano 78. Aceita-se moto
ou Fusca. Tratar na rua Campo Ale
gre, 529.'

Troca-se
Terreno por um Fusca modificado a

"fafá". Tratar .7:?-2197, cl Sandra.

Geladeira
C<fnpra-se, usada. Tratar 71-4214.

Compro
Forraçäo usada ou piso térmico. Tra
tar 72�1419.

Fusca
Vende-se, ano 66. Tratar 72-2399.

Vende-se
Carroceria para F-1ooo ou pick-up.
Tratar 71-4198.

Vendo
Vestido social man. 38140. Tratar
72-2634.

Vende-se
Conjunto de sala em formato "L", CI
6 poltronas. Tratar 71-4332, cl Mar
ta.

Som3 em 1
Vende-se som marca PhilIips. TFa
tar na rua Angelo Menel, 52, CI

Madalena.

Chevette
Vende-se, ano 79. Tratar72-0199.

Compra-se
CaSàpltirardolocal. Tratarna Barra
do Rio Cerro, em frente ao Novici�
do.

Aceito
Roupa p/lavar em casa. Tratar na
rua Ernesto Lessmann, 50!) - Vila
Lalau.

. .. � , .

:Farmácia Suely:• •

• Aberto das 8 às 21 boras •

• Sábado até as 18 horas •

: Foné 72-0170 :
• Promoção .•

!AparelliodenebulizaçãoNevovicl :
eestojoporapenasCrS3AOO.OOO,oo •
·à vista. Válido até 04/06, oU'�·
• •

.enquanto durar o estoque. é
• Av. MalDeodoro, 8S1 •

• •

• ••••••••••••••••

Fiat
Vende-se 147 GL, ano 81. Traar.na
rua Adolfo A. A. Ziemann, 242.

Terreno
yencte.se, na ruaCarlosMay. Tratar
72-3543.

Chevette
Vende-se, ano 75. Tratar 71-9165.

Compra-se
Compressor de ar. Tratar 71-9564.

Alarmes

Vende-se 2 alarmes pl porta. Tratar
71-6233.

Vende-se
Móveis pl loja completa em

aramados. Tratar 71-8947.

Mobilette
Vende-se, ano 88. Tratar (0474) 46-
0080 - Barra Velha cl Reinaldo.

Belina
Vende-se,modeloGL, ano 80. Traar
72-1362.

Serra circular
•

Vende-se, cl quadra de ferro, motor
de 2hp. Tratar 71-1235.

.

Fiat
Vende-se UNO Bril91. Tratarna rua
Cabo Harry Hadlich, 358.

Bicicleta
Vende-se,modeloAfrikan. Tratar 71-
0699, cl Márcio

CO.RREIO DQeQVQ�-�Jal·aguá do Sul, 05 de Junlw de 1993
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Divido apartamento
Procuro moça para dividir
apartamento. Interessadas entrar

em contato cl Kátia, fone 72-3424.

XLX
Vendo XLX ano 85. Tratar 72-3609.

Vendo

Máquina industrial reta. Tratar 72-
3967.

Belina
Venda Belina II 80. Tratar 72-1362.

Vendo

Máquina Tupia TV-50 para
macenaria. Tratar 72-2265.

Portas
Vendo 2 portas e janela. Tratar Rua
Ervino Menegotti 41 'I

Corcel ou Belina

Compra-se Corcel ou Beila de ano

80. Tratar 72-1747.

Vendo
Fusca 74. Tratar Rua henrique
marquardt na lanchonete, com

Claudino

Janelas
Vendo 5 janelas de aluminio. Tratar
n-3707

Acelta-se facçlo - 72-1508 com

Êdina.

Vende-se
Máquina de Costura Elgin -

3.700.000,00 - 72-1 053. Com Benta

Compra-se
Compra-se equipamento de
cabeleleiro - 71-7324.

Vende-se:
TV p&b - 4 milhOes - Tratar na rua

leopoldo Janzen 358 - 71-7324.

Kombi
Vende-se, ano 80 a gasolina - 7ö1-
3612.

Vende-se
Corcel II ano 83 em ótimo estado -

Tratar na rua José Theodoro Ribeiro
4359 com Marcos. �)

Vende-se
CG ano 81 . Valár 28 milhões em um

bugue ano 73 por 45 milhOes - 72-
1787.

)lende-se
Macaco Hidráulico 15 ton.

2.500.000,00 - 73-0798.

Vende-se
EnceradeiraWalita -1.600.000,00-
72-2918 - e vende-se Pia inox uma
Cuba - 1.600.000,00.

Vende-se
Bicicleta de mulher - Tratar na rua

Sergipecasa 124comAnita- Figuei
ra.

Vende-se
Carburador de Corcelll AIcooI sim
ples - 7' milhOes - 73-0917.

Terreno
Vende-se terreno de 14x25 (2) - 320
milhões os dois - Tratarna rua Anto
nio Bernardo Schimidt 65.

Geladeira
Vende-se Geladeira de 220 litros ó

TratarnaruaArduinoPradipenultima
casa ao lado Direito com leonésio.

Vende-se
Capota de lona para saveiro -

6.500.000,00 - Tratar na rua Luis
Sarti - 879 - Nereu Ramos com

Carla.

Bordamos comMáquina
Computadorizada

Rua: GeneralOsório, 363
Centro-Fone: (0473) 25-2774

Blumenau - sc

Chevetle
Vende-se, ano 86, SlE em bom

.

estado - e compra carro aeima do
ano de 86 i 72-0710.

Filmadora
Vende-se , marca. Panasonie por
850 Dólares, um Fábrica de

Salguadinhos e um Ter. próximo ao

Centro - 350 milhões - 72-2735 com
Salete.

Ciclomotor
Vende-se, ano 79 por 10 milhOes -

Tratar pelo fone 71-3288

Jeep
Vende-seJeepWillisano57, branco
em ótimo estado. Tratar fone 73-
0269 ou 73-0716 cl Sandro.

Moto
Vende-seCBX-150anoSO, branca,
uma relíquia. Tratar cl Beto, fone
73-0917. Valor Cr$ 100 milhões.

o

Vende-se
MotoTuruna ano83, em bomestado.
Valor Cr$ 40.000.000,00. Fone: 72-
0409. Falar com Moacir

Casa
Vende-se mista terreno 18 x 43 Rua
GOlas prox. Arte lage crs
300.000.000,00, 72-0525.

Terrénó
Vende-seTerreno4,5morgosdivisa
recreat. Breithaupt US$ 20 mil ae.

carro 72-0525.

Praia
. Vende-se terreno 12 x 28 em Itajuba
100mts domarCr$ 60.000.000,00,
= 10 prest. salário mln. ac. troca 72-
0525.

Casas
Vende-se uma de alvenaria 70 m

outramadeira 110m terreno 70 mtrs.
frente pera os asfalto e faz fundo
com o rio prox, posto Rudnick BR
280 e-s 650.000.000,00 72-0525.

Terreno
Vende-se G20m Rua José Picolli

prox Super merc. Brasão Cr$
too.ooo.ooo.rz-oszs.

CP Classificados

Compra-se
Ciclomotor em Bom estado - Até 20
milhOes - 72-2340.

Casa

Compra-se casa para tirar do local
paga até 15 milhOes - 71-3314.

Bazar
Vende-se bazar e papelaria sem os

balcOes e estoque - Tratar na rua

Domingos da Nova 33 em H.C

<lCompra-se
Máquina de bordar-72-1047.

Vende-se
Casa deAlvenaria próxirnoao Calça
dos mendonça - 400 milhOes - 71-
7811.

Vende-se
Imóveis para salão de Beleza - Tra
tarcomNelson no loteamentosanto
Antooio Lote 645 em Três Rios do
Norte.

Máquina OVerlock
Vende-seMáquinaOVerlock Phoner
-71-7309 com Paula. �

Casa
Vende-se em itajuba de Alvenaria
97m2 terreno de 330m2 - 72-3500.

Passat
Vende-se, ano 80 e um Corcelll ano
78 - 7'-2643.

Vende-se
Monareta usada-1.500.000,00-71-
1453 na rua Afonso bartel 375 com
Joäo próximo ao Baependi.

Vende-se
Balança Filizola de 1'5 kilos valor 6
milhOes - Tratar na rua Joinville 2232

próximo ao saläo Lider

Bicicleta
Compra-se, Kenil ou Piks - 72-1400.

Vende-se
Cavalo por 1 Omilhões - Tratarna rua
nO 3662 no Rau com Zelo.

Caminhotnete
Vende-se ou troca-se F-1oo diesel
trans. F-1000 ano 79 Cr$
300.000.000,72-0525.

Vende-se
Motor V8 Canadense, em perfeito
estado ValorCr$ 20.000.000.00 72-
0525.

Vende-se
Caixa pl 4, 6 e 8 Cil. pl maverickl
F.1OOetc. ValorCr$10.ooo.ooo,00.
72-0525.

Oração dos Aflitos
Aflita se viu a Virgem aos pés da
cruz, aflitamevejo, valei-me rnäe de
Jesus.
Confio em Deus com todas as

minhas forças, por isso peço a Deus
que ilumine os meus caminhos,
concedendo-me a graça que tanto

desejo. (Faça o pedido). Mande
. publicareobserveoqueacontecerá
no 4° dia. L.P.L.

Bicicleta
Vende-se bicicleta, Monark, verde
claro, com pouco tempo de uso.

Contato comjuliana fone: 72-1682,

Compra-se
Carrinho de bebê - 72-2457 com

Lidio.

Vende-se
Kit completo para Monza SE - Tratar

pelo fone: 72-3402 com Toninho.

Vende-se
Moto DT ano 92 - 71-3333' com
IIrineu.

Chevette
Vende-se ano 78 cor branca - Tratar
na Rua Campo Alegre 529.

Barra Sul
Imóveis

Vende
Casa de alvenaria - cl 3 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro, despensa e terrenocl 1.360m2,
na BarraDo Rio Cerro.
Casa de alvenaria - cl 2 qtos, sala, cozinha,
banheiro e terreno cl 593,56m2, na B. do Rio
Cerro.

Terféno-c/4.384,55m2,situadonwnacolina,na
Vila Rau, próx. a Faculdade ao lado da caixa
d'água da Samae. Aceita-se carro no negócio.
Chácara - c/60.000m2, na Barrado Rio Cerro

Rua Ângelo Rubini, 1223 - sala 09 - Fone
(0473) 72-2224/ 72-3666 - Creci 5827

Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas fi aquecedor solar.

Rua FeJipeSchmidt, 279
Fone 72-G448

Jaraguá do Sul- sc

CORREIO
DOPOVO
Nem grende, nem pequeno,

apenas umJORNAL

Terreno
Vende-se 15 x 30 prox. Marcola Cr$
200.000.000, 72-0525.

Vende-se
_

Moto CGmem bomestado. Verme
lha. valor Cr$ 30.000.000,00 72-
0525.

Casa
Vende-sealvenaria 150m 7dep. gar.
2 carros toda murada Rua Eduardo
Krich Bair. Francisco de Paula Cr$
1.200.0õ0.000, 72-0525.

Precisa-se de contato Publicitá
rio
Recados pelo fone: 73-0037

Opurtunidade única
Estamos selecionando pessoas com
ou semexperiência para trabalharna
área de marketing ou propaganda.
interesssaods, conta to fone:' 73-

0037.

Chácara
Vende-se 7morgos casa demadeira
100m Rua Gustavo Lessmann ac.

carro Cr$ 320.000.000,72-0525.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Compra-se
BalGao para frios - 71-2422 - 71-

4� com Marlete.

Acessórios
Vende-se para seläe de Beleza -

Tralar na Rua LuizAlves838 - Fone:
.

71-3057.

Vende-se

Máquina Overlock 4mil pontos mar
ca Phonér - 15 milhões - Tratar na
Rua Prefeito José Bauer após a ola
ria, 1" entrasa a Esquerda 2" casa.

Vende-se
Vestido de festa (social) nuncausa
do - 72-2634 com Andréia.

Vende-se
Escortano86, L, Bom.estado-_230
milhões - E. Ter. de 780mZ, no rau

220 milhOes - 72-2847.

Procura-se
Casa para alugar - 3'ou 4 quartos
próximo ao centro - 71-9787.

Precisa-se
Casa para alugar - 72-3245 com

Andréia.

Vende-se
Blcicléta Calai .toda original por 3
milhOes - 71-6254 com Jussara.

Fusca ;

Compra-se, até 85 milhOes - 71-

.2999.
.

Vende-se
5 janelasdealuminio pelametade do
preço 72-3707.

.

Vende-se
Opala ano 79 em ótimo estado por
tOO milhOes - 72-2081.

VenCle-se

Conjunto de sala com 6 poltronas -

ótimo eStado - 71-4332.

MAquina
Vende-se máquina de fralda
descartável - 71-9431.

CG
Vende.se ano 91 cor azul em ótimo
estado - 72-0947...80 meio dia.

Tobatas
Vende-se 2 , ano 85 completas - 55
milhOes cada - tratar pelo fone 72-
23t4.

Guarda-roupas
Vendé-se, com cama de solteiro - .

71-0499.
.

Terreno
Vende-seterrenode 16.058mZ, uma
moto teneré 600XT, uma máquina
overlock, uma Bicicletamontain Bike
e uma guitarr - Maiores informações
na HLarcomprimido ao ladodo cam
po do Joäo Pessoa eom Hiláriol.

Mudança de endereço
Dr.DouglasMauricioSpies

Médico-Urologista
(rins, bexiga e vias urinárias)

Comunica o novo endereço do consultório;
I

RuàJoãoPícoUi,235-1oandar-sala5-Ed.lvina -Fone71-4724. I

JáraguádoSul :

va�;®�.q�;4ãSI8i )
Imobiliária

Vendas

Apartamento - Edif Centenário - ruaWaldomiroMazurechen, c/3
qtos+ garagem
Apartamento - Edif. Chiodini - avo Mal. Deodoro, cl 3 qtos +
garagem
Apartamento - Edif. Joverli. Próx. Apae, cl 3 qtos+ garagem
Apartamento - Edif. Chiodini, cl 3 qtos+ garagem. Vende ou troca

e

porcasa•.
Casa - Rua João S. Tavares, terreno cl 222m2, casa cl 75m2
Casa - cl 125m2, terreno cl 372m2, VilaNova.
Casa - alvenaria, cl 11Orn-, terrenocl I.793nf, VilaLenzi.
Terreno - metragem: 488m2 - Jguá Esquerdo
Terreno - cl 450m2 -'NilaNova.

. Terreno - cl 5.646m2 - maTrês Rios do Norte.
Terreno-c/420m2, VilaLenzi-CrSI50.QOO.000,OO .

.

Chácara - cl I.87om2 - ruaCarlos�hl�: '

.'

Chácara - c/I.000.OOOm2 - Rio Molha
Chácara - cl2.500, cl casa de 98m2 - CrS 200.000.000,00
Locaçlo c

Sala comercial - Vila Nova

Rua WalterMarquardt, 613 - sala 07.
Fone 71-0153 - Creci n�}.184

prOcura-se
Casa para alugar - 72-2803 com

sandra.
-

Vende-se
Casa de 200 mZ em construçêo com
telhado - 350 milhOes - 72-3038
(barbada)..

Procura-se

Máquina de � agulhas para lugar e
fazfacção-Tem2rnáquinasoverlock
- 71-0576 com Neuza,

.

Vende-se
Oficina de hicicletas completa - tra
tar na Rua .rmao Leandro 764.

Sugar
Vende-se, usado - Tratar no Bairro
Awai na ofreina do Bisteca com Ro
lando

Mesas

Compra-se mesas e bauquetas e

cadeiras para lanchonetes - deixar
recado 71-0694com Criz.

Loja
Vende-se uma loja complela - Tratar

,.

na Rua Walter Marquardt 645 ou

pelo fone .72�1204.

Vacas
Vende-se"2 vacas de leite - preço a

combinar - Tratar na Figueirinha,
após pedreira Rio Branco última casa
com Audemir Soareas p próximo ao
asfalto.

. Vende-se
AceSsõrios de salao de beleza com
pleto - 11 milhões - 71-3057.

Ciclomotor
Vénde-se, ano 88 em bom estado

por 15 milhões - tralar pelo fone 72-
0947.

Vende-se

Instalaçao de Bar - 72-0199 com

Luis.

,

.Casas· '

013 - Casa àlvenaria' - (em, construção) Rua Rudolfo Lesemann
cl 480m2 cl terreno de 900m2
037 - Casa alvenaria 60m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues
045 - Casa madeira - Ana Paula II - Jaraguá Esquerdo
.047 - Casa alvenaria cl 70m2 + 1/2 água de alv, Rua Pedro Winter

(lat. Walter Marquardt)

Rel;açio de .imóveis a venda

001 - Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m2 (Ancoradouro)
003 - Terreno na Rua João Januário Ayroso, 660, cl" 522m2 cl casa
de madeira (Rota da malha)
004 - Terreno l5x30 na Rua 313 - Centenário (imediações do
Zoota da Mareçhal)
005 - Terreno na Rua Marina Frutuoso, cl 1.96Om2
006 - Terreno na Rua Amazonas cl 1.72Om2
026 - Terreno na Rua 732 cl 8.994,02m2 (Loteamento Liodoro

Rodrigues)
,

027 - Terreno na Rua 209 Francisco Hruschka, cl 476m2
036 - Terrena na Rua 209 Francisco Hruschka, cl 420m2 (Lot. Ana
Paula II)
041 - Terreno Loteamento Ana Paula III - Lote nO 186 cl 447m',
(financiado)
.042 - Terreno na Vila Rau cl 45Om'
043 - Terreno 15x31 (465m') Loteamento Ana Paula
046 - Terreno no Loteamento Ana Paula III - 14x25 lote n" 24

I
I
,

I
I
1

I
I

;

I
I
i
I
I
I

,
I
I

Apartamentos
016 - Edifieio Caeteano Chíodini cl 147m2 + garagem
018 - Edifício Schiochet cl 156m2

Lotes financiados .,

019 - Loteamento' Ana Pa1,lla III (residen�i;is e comerciais) '-
020 - Loteamento São Cristovão
.021 - Condomínio Azaléias - (Empreendimento Classe A)
022 - Loteamento Acapulco na Pràia de Piçarras

J
J
I
'I

Lindo Terreno I
I 023 - Situado aprex, a 5km do cemro, cl boa água no terreno e I

I 2 casas excelente estado 14.700m2 I
I I
I Chácara I
1 024 Cl Chácara no Rio Molha cl 97.975m2 cl ribeirão.

.

040 - Chácara em Nereu Ramos, cl 160.000m2 cl casa e ribeirão

Terreno Comercial
025 - Av. Mal. Deodoro, e/3000m2

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto
--------�,.- ------------_-_ .. -

Av. Mal. Deodoro. 1179
I
I
I
I
I "
'..:' ..... _.

. J

Compra eVende

FAÇA o SEU DINHEIRO RODAR ...

MENEGOTTI VEíCULOS I® liMenegotti Veículos I Av. Mal. Deodoro, 930- Fone 71-0499
) Jaraguá do Sul- SC
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VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

.

(4) Apartamentos -- Noediflcio Jaiagúá, 2 grandes e 2 pequenos.
Chácara - EmMassaranduba, c/80 morgos.
Chácara - EmGuaramirim, cl 50 morgos.
Casa alvenaria - Barra do Rio Cerro, na Rua Pe. Aloisio Boeing
Casa mista -Rua Henrique Piazera, 103 - Centro
Casa alvenarfa - Rua AlbertoPicolli, 651 (aceita-se carro no negócio)

LDCacãD
Salas cõmercias
Sala comercial-no 10 andar naAv.Mal. Deodoro, 87 . Sobreloja própria pl escritório, cl sala
de espera, sala de serviço, almoxarifado e bwc.

J

2Salàs comerciais - Av.MalDeodoro, 88, 10andar, própriasplescrotório, consultóriose outos
afins,

Terreno - deI6x50m, no Lot. Meurer, próx. ao Juventus
Terreno - de 14x28m no Lot. VilaRomana, bairro VilaNova
Terrenos - cl 435m2, próx. ao ColégioGiardini Lenzi
Terreno-cll7xlOm,de frentee21mde fimdocluma casademadeira de I Ix3,5m,lloLoteamento
JuliusRodrigues
Casa de alvenaria - c/2 qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, garagem, pröx. a Faculdade
Casa de alvenaria - próx. ao Hospital Jguá, c/140n�2 e terreno c/700m2, c/30m de frente
Casa de alvenaria - Rua Jorge Lacerda (centro)
Casa mista - c/90m2 em terreno de 15x30, na Rua José Narloch, 282, Lot. Ana Paula Il,
Casa de alvenaria - c/100m2, terreno de 14x26, rua João Franzner, 987, Lot. São Luiz

CRECI 0914 - J

Vendas - Imóveis comerciais
1)Prédiodeesquinana ruaProc. Gomes deOliveiral
Barão do Rio Branco, cl 2 pavimentos, área

construída de 506m2•

2) Terreno cl 2.000m2, edificado cl casa de alv., na
ruaJoinville. US$70.000.
3) Terrenocl 400m2, casade alv., entreEd. Jaraguá
e Colégio Jaraguá. Rua Ep. Pessoa.
4)LANCHONETEGRANFINALLE- Ótimoponto
na rua Venâncio da S. Porto.

5) Próximo â rodoviária e Baependi - frente rua

Bernardo Dornbusch. Terreno de 198m2, área

construída de 209m2, 2 salas comerciais e

apartamento.
Terreno de 401m2, área construída de 448m2, 1

apartamento de 2242,3 salas comerciais.

ApartaJmen to

COllJlJl

6°anJar

Parte
Vendas - Terrenos

6) LOTEAMENTOVERSAILLES - 2 Terrenos de

498m2 e 548m2, pronto pl construir
7)JARAGUÁESQUERI�O-Rual.uizßortoliniárea
de 1.090m2 (ótimas condições), próx. Loteamento
Azaléia.

8)Terreno de 5.500m2. Rua Bertha Weege, próx.
Malwee

9) Terreno cl 3.000m2 todo plano, na rua Pastor
Alberto Schneider, na entrada de Rio da Luz.

10)LotenobailToIlhadaFigueira-LOTEAMENTO
BRUNS.US$4.700.
Il)Terrenode l4.052m2,localizadol).alUa I 95,próx.
Marisol, cl água nascente.

1-2) LOTEAMENTO BEHLING - Lote cl 405m2,
frenteaLeoniaq. ValorUS$7.000.

hnanciaJa e

pOllllpança a

.'

LoteaJUento
Juvenbts
LOTES COM ENTRAÓA' +

/

FiNANCiAMENTO
YENdAS: CHAlÉ IMobi liÁRiA

FON E (047 }) .] 1 ., 1 500
RUA REINOlDO RAU. 61

FONES (0473) 72-1500 E 72-1390
JARAGUÁ DO SUL - SC .
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CP Veículos' , .

<t.'_' •

\.

Spézia
Pampa I.8L-branca 90

OpalaDiplomataSE - azulmet.. 89

VoyageLS I.6-cinza 86
GolPlus 1.8 - branco 86
GolBX - bege 85

PampaGL 1.6-douradamet. 85

Maraj6Sl- bordô 82
OpalaComodoro - cinzamet... 83
PassatLS - branco _ 81

PassatTS - cinza 80
Fusca 13OO-cinza 81

Mofos
TeneréXT600 -branca 90

DT-180 - branca 89

CG-I25 -preta 88

CG-126 - vermelha 88
CG-I25 - vermelha 87

KawasakiXT-125. (Moto Cross) - verde 90

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

Fone (0473) 73-10Q3.- Vila Nova

��
SPORT
CAIl

Veículos importados
BMW325i -Ok-preto US$6I.OOO
SatwnSC - 91- blueblack. US$26.000
ToyotaHilux4x2-0k-azul US$29.oo0
Mercedes 190E-90-preto US$49.oo0
HyundaiExceILS4p-Ok-prata US$16.000
SatumSLcoupê-9I- branco ,US$29.000

i . Mazda626-0k-preto :. US$50.oo0
Mercedes 190E2.3 -88-branco US$39.000
HondaCivicEX 92 -Ok - vinho US$ 34.000
Mercedes280S-76-azul... US$18.oo0

Veículosnadonais
.

ParatiCL 1.8 - 93 Ok. chumbo
LogusCL 1.8-93 Ok. vermelho
F-IOooSS-940k. cinza
Kadett SL - 93 branco
SantanaGL clar, dir. - 9JOk. cinza

OmegaGLScompl.-930k- azul

Confira: Aproveite preços antes da alta
Fones: (0473) 'Fax 22-28281 22-7058/ 22·4793

Aceitamos cartas de crédito, leasing, com menor taxa,
várias opções de financiamento. Acéltamos seu veiculo
77 • SPORT CAR • Rua Joinvllle, 128 • Blumenau • SC

Solicite n08sa vtstt», sem compromls8o

Pensou FIATLIGUE
9 (0473) 71 - 2111

HP
GoiCL 1.6 -branco 91

F-l000SS-prata 89

QuantmnCLclaredir. -cinza Ç?87
D-20 cab dupla 4p. cl ar e turbo (D) - bege 87
KadettSLiE trio eletr - verdemet.. 90
EscortL 1.6-cinza 86
DeIReyGhiac/ar/dir. - cinzamet.. 89
GolGL 1.6-marrommet.. : : 89
Fusca 1300L-azul. 77
Chevette8L-verdemet.. 89
ChevetteHatch-back: 8L - prata 82

ChevetteL-preto 74

Motos
Kawasaki ZX-l O - preta 90
CG-125-vennelha 87
CG-125 - branca 87
CG-125-azul 83
CBX-750F -branca/venn 87
ML-125 - vermelha 86
Monareta - branca 86

o

HP Automôveis
(defronte a Lukisa) - Rua Reinoldo Rau. 433

- Fone/fax (0Á73) 72-1353

Mimecar
Monza SLIE 1.8 - branco 86

DeIReyGL-cinza 85

DeIReyGLX-cinza ; :
85

DelReyL - branco 89

EscortL-azul.. 88

Fusca 1300 - branco 78

Fusca 12oo-branco 63

Rod. BR-280 �Km 56 - Fone 72-0035

Menegotti

JAVEL

Kombi - bege 83
Kombi Cabo dupla - bege 82
GolCL - branco 88
GolCL-prata 92
CoI GL -bege 87
GolGL - branco : 87
GoIGL-branco 90
GolL - verde 81
Fusca 1300-branco : 80

YoyageCL - prata '_ 88

VoyageLS-branco 85
EscortLX - preto 91
Monza SL-prata "' 91
VeronaGLX - vermelho 90
SantanaCL - branco 87
Santana CL-bege : 88
SantanaGL2000 - azul � 88
SantanaGLS - cinza 89
PrêmioS-cinza 89
Uno- vermelho 89
ChevetteDL - azul... 91
ChevetteSL 1.6-dourado 90
ChevetteDL-cinza 91
Belina - prata 89
CG-125 Today -azul.. 91
ParatiCL -àzul : 90

�
.. Menegotti Velculos 5 A

Fone 71-0499-71-0378
Av. Mal. Deodoro,930-Cx. Postal412

JAVEL
Veículos novos
Tempra cinza
TempraPrata4p azul

Tempral'rataép preto
Tempral'rata-lp vermelho

TempraOuro4p vermelho
TentpraPrata4p verde

Fiorino 1.5 bege
Fiorino 1.5 branco
VeículOS Usados
PrêlnoCS 1.5 -marrom :85

PrêmioCl.Svcinza 89
Fusca 13(10-bege 81

ChevetteSL - vermelho 88
PrêmioS - vermelho 86

PrêmioS - verde 86

FiorinoPickup l.ô-vermelho 92

tJllOCS 1.3-bege 87

UncCô-cinza 89

Elba 1.3-verde 88

Elba 1.5 - venuelho 88

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

. Rua João Zapella. 214 - Fone 71-2111

Rua João Zapella,
214 - Fone 71 - 2111

Aceternos (artas de creduo. Melhorpreço em ve/cu'os
novos e usados. Atendimento especializado e oficina

-CORREIO DO POVO -. Jaraguä do Sul, 05 de junho de 1993 2-5Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamento
Margot Adélia Grubba

Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 10Distrito da Comarca

de Jaraguá do Sul: Estado de
Santa Catarina, Brasil, faz saber
que comp ireceram neste cartó

rio, exibindoos documentos exi
gidos pela Lei, a fim de habilita
rem para casar, os seguintes:

EDITAL N° 18.828 DE 24-05-93

JAcdUESJEFFERSONNEITZEL
ECLAUDETEBODEMBERG

Ele, brasileiro, solteiro, indusmário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na rua Rudolfo Sanson,
149, em Ilha da Figueira, nesta cidade,
filho de Ademir Neitzel e Nanci

Neitzel -

Ela, brasileira, solteira, telefonista,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na rua Miguel Salai, 149,
nesta cidade, filha de Eleutério

Bodemberg e Lourencita Bodemberg
EDiTAL N° 18.829 DE 25-05-.93

ELIODARCIPEITERELANILUX

Ele, brasileiro, solteíro.. operário,
natural de Três Passos, RioGrande do

Sul, domiciliado e residente em Três

Rios do Norte, nesla cidade, filho de

Abílio Adolfo Peiter e E10nia Peiter
Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e r�idente em Três Rios do Norte,
nesta cidade, filha de Francisco Lux

e Adele Milller Lux -

EDITAL N° 18.830 DE 2505-93

DEOMAR CARLOS MURARA E

MARIA APARECIDA RIBEIRO

RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro, fotógrafo,
natural de Rio do Oeste, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Joio

Januário Ayroso, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de Nel

son Murara e Maria Murara -

Ela, brasileira, solteira,. vendedora,
natural de Lages, neste Estado,
domiciliada e residente na rua João

Januário A:"roso, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filha de Pedro

de Oliveira Rodrigues e Geraldina

Ribeiro Rodrigues -

EDITAL N° 18.831 DE 25-05-93

ROGÉRIO KUHN E CLÁUDIA
EMMENDOERFER

Ele, brasileiro, solteiro, técnico

mecânico, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e residente

na rua Domingos Rosa, 45, nesta

cidade, filho de Paulo Kulm e Clara

Decker Kuhn -

Ela, brasileira, solteira, compradora,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na rua Ervino Menegotti,
I. 963, nesta cidade, filhaO de

Guilherme Humberto Emmendoerfer

e Edila Schuenke Emmendoerfer -

EDITAL N° 18.832 DE 26-05-93

FRANCISCO LOPES BINICIO E

ELIANE APARECIDA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista,
natural de Morais - Araripina,
Pernambuco, domiciliado e residente

na rua Arthur Gumz, 65, em Vila

Nova, nesta cidade, filho de Julio

Binício Filho e Maria Adelite Lopes
Binicio -

Ela, brasileira, solteira, doméstica,
natural de Pouso Redondo, neste

Estado, domiciliada e residente na rua

Antonio Carlos Ferreira, 458, nesta

cidade, filha de José Euftasio da Silva
e Maria Marta da Silva -

EDITAL N° 18.833 DE 26-05-93

JOÃO MARIA DOS SANTOS E

VÂNIA TARNOWSKI

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Siqueira Bello - Barracão,
Paraná, domiciliado e residente na

rua Carlos Schulz, nesta cidade, filho
de Pedro Lemes dos Santos e Lina

Doré dos Santos -

Ela, brasileira" -solteira, doméstica,
natural deMassaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente na rua Rolf

Alberto Ballock, bairro Amizade,
nesta cidede, filha de José Tamowski

Filho e Veronica Domaszak
Tranowski -

EDITAL N° 18.834 DE 27-05-93

GERSON FRANCISCO

WEILLER E ROSEMARY

DALPIAZ

Ele, brasileiro, solteiro, operador de
computador, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na em

Loteamento Eugenio Afonso

Nicoluzzi, lote 40, nesta cidade, filho
de Mario Weiller e Leonora Zipf
Weiller -

Ela, brasileira�olteira, telefonista,
natural de Rio do Oeste, neste Estado,
domiciliada e residente em Estrada

Nova, nesta cidade, filha de Belmiro

Dalpiaz e Anilde Dalpiaz -

EDITAL N° 18.835 DE 27-05-93

LISIO KASPCHAK E NOELI

DALLABRIDA DE MOURA

Ele, brasileiro, solteiro, cobrador,
natural de Monte Castelo, neste

Estado, domiciliado e residente na

ma Irmão Leandro, 678, em Vila

Lenzi, nesta cidade, filho de

Alexandre Kaspchak c: Nelsa

Viliczinski Kaspchak -

Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de São Clemente - Santa

Helena, Paraná, domiciliada e

residente na ma Irmão Leandro, 678,
Vila Lenzi, nesta cidade, filha de

Valencio Severo de Moura e lgnez
Albina Dallabrida de Moura -

EDITAL N° 18.836 DE 27-05-93

JOÃOCARLOSREIS E SIMONE·

MAGALI DOS SANTOS

Ele, brasileiro, motorista, solteiro,
natural de Barra Velha,neste Estado,
domiciliado eresidentenaruaCorupá,
205, em Vila Nova, nesta cidade,
filho deAltino Reis e Ana Keller Reis

Ela, brasileira, solteira, secretária;
natural de JaraguádoSul. domiciliada
e residente na rua Corupá, 205, em
Vila Nova, nesta cidade, filha de

O Bernardo Gonzaga dos Santos e Lili

Wischral dos Santos -

EDITAL N° 18.837 DE 27-05-93
VALMORKARSTENECLARICE

FÁTlMA RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Maripá, Paraná,
domiciliado e residente na rua

Antonio Stanislau Ayroso, 385, nesta
cidade, filha de Beno Karsten e

Terezinha Fatima Karsten -

Ela, brasileiro, solteira, operária,
natural de Seara, neste Estado,
domiciliada e residente lia rua Carlos

May, 240, nesta cidade, filha de Ari

Rodrigues e Terezinha Lucia

Rodrigues-
EDITAL N° 18.838 DE 28-05-93

IDÉSIOVIEIRA E MARILDADE

SOUSA RUFINO

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Indaial, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Victor

Gaulke, 81, nesta cidade, filho de

Francisco Vieira e Enedir Gonçalves
- Vieira -

Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Ivaiporã, Paraná;
domiciliada e residente na rua Victor

Gaulke, 81, nesta cidade, filha de

Benedito dos Sautos Rufino e Neusa

de Sousa Rufino -

E para que cheguem ao conhe
cimento de todos, mandei pas
sar o presente edital, que será

publicado pela imprensa e em

cartório, onde será afixado por
15 dias.

EDITAL
PATRÍCIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES,
Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Leandro, 800 - Nesta; Mario Strycalld - Rua Pref. José
Bauer, s/n° - Nesta; Nerli Rocha Giaconüni - Rua Santo

Agostinho, 384 - Nesta; Oficina KM 07 Luiz Carlos
Scarvonato - Rua Angelo Rubini, 770 - Nesta; Roldão
Medeiros - Rua Preso Ép. Pessoa, 111, apto % - Nesta;
Rojan Ind. Com. de Malhas Ltda - Rua André
Voltolini,1320 - Nesta .

Faz saber a todos quauto este edital virem que se acham
neste Cartório para Protestos os 'Títulos contra:

Arilton Gerent - Rua Jorge Czemiewicz - Nesta; Arte
Laje Jaraguá Ltda - Rua Antonio Carlos Ferreira, 850
- Nesta; Casa da Carne e Merc. Três Rios - BR 280, km
71 - Nesta; Crismar Ind. do Vestuário Ltda - RuaWalter

Marquardt, 2222.,-Nesta; Crismar Ind. do Vestuário
Ltda - Rua Walter Marquardt, 2222 - Nesta; Crismar Ind.
do Vestuário Ltda - Rua Walter Marquardt, 2222 - Nesta;
EIomir Joio Stenger - Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira,
280 - Nesta; Gßberto Pires Gayer - Rua Pres. Ep.
Pessoa, 111, apto 73 - Nesta; Maria Foustel - Rua Irmão

E, como os ditos devedores não foram encontrados Oll, se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio
do presen':e edital, para que os mesmos compareçam neste

Cartório na rua Arthur Müller, 78, 110 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, etc.

KFJJaraguá do Sul, 1 ° de junho de 1993

PATRÍCIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES
Tabeliã

Dr. Edson Carlos
Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Ultrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czerniewicz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Unimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESe

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul- SC

Lei N° 1.691/93

Autoriza oExecutivoa CelebrarAcordoJudicialemAçãodeAnulllção
de Escritura Pública.

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe
são conferidas,

Fazsaber a todososhabitantesdestemunicípio que aCâmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art 1° - Fica oChefe doPoderExecutivo autorizado a celebrar acordo

junto ao ProcessoN" 0122/93 - Ação Ordinária de Anulação de escritura
Pública -, movida pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina SIA·Badesc ., contraoMunicípiode JaraguádoSul,em trâmite

perante o juizo da 2· vara desta Comarca.
Art. 2° - O acordo de que se trata o artigo anterior consistirá no

pagamento ao Badesc do valor consignado na escrita pública de compra e

venda, atualizandomonetariamente até os dias do efetivo pagamento, por
cálculos do contador judicial, além das custas judiciais e honorários
advocatícios deaté 10% (dez porcento) sobreo valorque resultardo cálculo
de atualização.
Art 3° - As despesas decorrentes do presente ato correrão por conta de

dotação orçamentária própria, constante do Orçamento vigente.
Art 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 20 demaio de 1993.
Durval Vasel

PrefeitoMunicipal
Irlneu Bianc/,i

Procurador Geral

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul- SC

Decreto N° 2.692/93

Suptementa eAnulll dotações do Orçamento vigente.
OPI-efeito ,Municipal de Jaraguá dO'Sul, no uso das atribuições que lhe
são conferidas e com base na Lei Municipal N° 1.636/92, de 15 de
dezembro de 1992;

Decreta:

Art. 1° - Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cr$
450.000.000,00 ( Quatrocentos e cinquenta milhões de cruzeiros) para

. reforço dos programas e verbas abaixo discriminados, constanes do Orça- <,
mento vigente, a saber:
0502 - DivisA0 de Material e Bens Públicos
0502.03070212.013 - Manutenção da Divisão de material
502.03 - 3 .12.0 - Material deConsumo Cr$ 50.000.000,00
0702 - DivisA0 de Saneamento
0702.13754282.029 - Manutenção dos Serviços de Saúde
0702.10 - 4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanen-
te : � Cr$ 200.000.000,00
1001 - Divisão de Cultura
1001.08482472.046 -:Manutenção do Parque Municipal de Eventos
1001.04 - 3.1.2.0 - Material de Consumo Cr$ 50.000.000,00
1301 - Divisão de Serviços Públicos
1301.10603272.067 - Manutenção da Rede de Iluminação Pública.
130l.25 - 3.1.2.0 - Material de Consumo Cr$ 150.000.000,00
Total.. Cl'$ 450.000.000,00

Art. 2° - Para fazer as despesas mencionadas no artigo anterior, será
parcialmente anulado o programa e verbaabaixo discriminados, constantes
do Orçamento vigente, a" saber:

0601 - Divisão de Contabilidade e Orçamento
0601.99999992.023 - Reserva Orçamentária
601.10 - 9.0.0.0 - Reserva de Contingência Cr$ 450.000.000,00
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Jal'aguá do Sul, 17 de maio de 1993.
Durval Vasel

PrefeitoMunicipal
Adolar Jark

Secretário de Finaças
CORREro PO POVO - -Jaraguá,�o .Sul; 05 � :J,WthoAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Viação Canarinho Ltda.

TELEFONES ÚTEIS

CÓDIGO DDD 0473
CELJ,i:SC 72-0724

71-0724

CORPO DE BOMBEIROS•••..•.••193

DELEG. DE POLÍCIA•••••••••72-0123
71-0123

POLÍCIA.••••...•..•••..••.••.••.•••••....••• 190
DETRAN 72-1546

71-1546

RÁDIOPATRULHA 72-1010
71-1010

BOSP. É MAT. JARAGUÁ 72-1300
71-1300

BOSP. E MAT. SÃO JOSÉ 72-1977
71-1977

ÁGUA E ESGOTO 195
CORREIO••••••••••••••.•••••••••••••72-0989
mss 72-0958

71-0958
POSTO DE SAÚDE 72-0789

71-0789
RECEITAFEDERAL•••••••••••72-0095

71-0095
PREF.MUNICIPAL•••••••••••••72-0988

71-0988
RODOVIÁRIA.••••••••••••••••••••72-0622

71-0622

VIAÇÃOCANARINBO 71-1422

PONTOS DE TAXIS
ARTUR MÖLLER
(RODQVIÁRIA)••••••.••••.••••••.•.••.•72-0461
MAL DEODORO DA
FONSECA.•••••.•••••••••••••...•••..•••••.•72-0661

72-0216
MAL FLORIANO
PEIX9TO.••.••••.....••..•.•.••..•...•...••72-0861

QUINTINO BOCAlÚVA
(BEsq.....••.................................72-0914

Horário de ônibus

LlnhuU........
LIIIhII: .......RleCern·c
s."...,,,,,SuI"fol'"
W.. do: Bana do RioCeno .04:20 I 06:30I 06:30 I 06:551 07:30
108:OO/OI:3O/0P:00/09-.3O/IO:OO/IO:30 111:15112:30/12:451
12:55/13:30/13:45/14:00/14:30/15:00/15:30 116:00/17:001
18!OO I 19:00 119:30 122: 10Mn.
SaItIa ..c_ ·04:151 06:IS/07:05107:30/08:OS/08:30/09:00
/09:IS/9:30/IO:Ss/I1:30/12:05112:4sI13:15113:40/14:001
14:30/15:00115:301 16!oo/16:30/17:OO/17:30 118:00/18:301
19:10/22:10122:35 HIs.
Stibtldo
W"1Ie: ......... RIo c.......... 04:30 I 06:30 I 07:30 I 08:00 I
08:30/09:00/09:30 /.10:00/10:30/11:15111:55/12:30/13:101
13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30119:30120:30 HIS.
W....C_.04:lsJ06:15/07:0S107:30/08:05/08:30/09:00
109:30110:05110:55/11:30/12:05/12:45/13:15114:05115:051
'16:05117:05/18:05/19:05120:10/22:10Hrs.
DomIn,o
W.. de: c...m.. 07:00108:00/09:00/10:00/11:00/13:00/14:00

DISTÂNCIAS RODOVIÁRIAS o

JOINVILLE 44KM
BLUMENAU 50 KM via SC 416

58 KM via SC 413
FLORIANÓPOLIS o 185KM
CURITIBA 178KM
POMERODE �.27KM
CORUPÁ. 19KM

II

II

SCHROEDER.•.........•...•...••.......••.�:•.•••.••••.•.••.•..•••...••••....••..••14KM

II

GUARAMIR.IM•••••••.••••••••••••••••••..•••.••.•••••••.••••••••••••.••••.••••••••••8KM
SÃO FRANCISCODOSUL 55KM
BARRAVELHA..•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••58KM

115:00/16:00/17:00/18:00/19:001 20:10/22:10 HIS.
Saída de: Banado RioCeITo- 07:30 I 08:30 I 09:30 II0:30 I 11:30 I
13:30 I 14:30 115:30 116:301 20:30m.
L"""" V"'1bIa - C_ - VI" Rato

s."...,,, "SuI"fol'"
SllfdaIle:C--04:30I06:40/07:10/08:05109:05110:05/11:00
111:30/12:00/12:40113:10/13:401 13:45 I 14:30/IS:051 15:30
116:05116:30/17:00/18:10/19:00120:00122:10 HIS.
Sál..... VIla Rato -03:30 I 06:00 1 06:45107:00 I 07:30 I 08:00 I
08:30/09".30/10".30/11:55112:30/12:401 13:00114:30/15:001
16:00116:30117;00/18:30/19:00 119-.30/20:30 HIS.
Sd6aJo.04:40/06:40/07:10/08:OSI 09:0s110:0S/II:OO/I1:30
112:00 112:4111 13:301 IS:0S/16:Os 117:05I18:0S/19:OO/22:10
HIs.
Obo.: l1:OOe 12:4OAJtemados.

.

W....V... IIlI• .04:oo/06:00/07:00/07:30/08:30/09:30/10:30
111:S5/12:30/13:00/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/I9-.3OHIS.
Domln,o
SIIfda lIe: VIla Rau -07:30 1 08:00 I 09:00 1 10,00 I 11:00 I 13:00 1

14:00/15:00 16:oo117:00/18:OO/J9:00/20:00/22:IOHIS.
LIaIIa: Vilà Rillt- V.. Rodele
Segundo" Sulafolra
.....de:C_.04:00 108:00/09:00/11:00/13:30/14:30/15:30
116:001 16:301 1&1101 22:00 HIs..

Saiä...V"'Rau .o4:IOJOÚO/09:30I12:30 114:30115:001
16:00 116:30 117:00 I 18:30 m.
Sábado

.

Sllfdalle:ee.....-04:00I08:00I09:00III:00113:30IIS:OOIl7:00
118:00 Honirios Alternados: 04:00

.

SaItIu .. YIIa Rau -08:30 1 09-.30 I 14:15 IIS:30 117:30 1111:30
Honirios AItemados: 04:10/12:30122:10
Domln,o
SIIfda.C_-08:OO/1I:00/13:00/17:00/18:00Hls.
W"1Ie:V"'IIlI.-08:30/II:30/12;30/13:30/17:30/18:30HIS.
Lh1h8: CtIoh:o- 11lIa ...........
Stpnda"WtlafolrlJ
Saiä .. :C_-05:10/06:30/07:OOHI7:30/08:00/09:00/I0:00
1II:00112:OSI13:OO113:30114:30115:30116:00116:30117:0(l1
17:30117:3S/181OSII8:30/I9:00/19:30122:30HIs.
Ser... da: 11lIa .. FIgueIn .04;10/06:00/06:55/07:30/08;00
108:30/09-.JJJ/II:30/12:40/13;00/l3:30/14:00/14:30/15:001
16:OO/17:OO/17:30/18:OO118:30/I9:00/19:30/21:151Hn.
StibtIdo
wa..doc.b'e-06:30/07:00/07:30/08:OO/0P:00/IO:OO/II:OO
III:SsI12:0S/13:301 ts:OOl 16:00/17:001 18:00 I 20:1S HIs.
SaiâlIIe: ............
-06:00/06:S5/07:30/8:00/08:30/09:30/11 :00111:30/13:00/14:30
115:30/16:30/17:30/18:30

D_In80
SaiâlIIe:Centn-08:OO/09:00/10:001 i 1:00/12:00/14:00/15:00
I 16:001 I 7:00 1 18:OC 119:00/20:10 HIs.
SIIitIu dalllla da F...... -07:30 I 08:30 1 09:30 110:30 111:30 I
13:30/14:30/15:30i 16:30/17:30/18:30119-.30 HIS.
LInIIr. J....._ "SIII- N.....�
SepndoSul"I_
SalMIIe: hrllalllldaSlll - 04:45/05:10/01:15110:00 11I;4SI
13;45/1S:30/16:30/17:30/18:45/22:IOHls; 122:4s(CoIégioSio
Luiz).
Wdada:NenuR_· 03:45/06:4S/06:30/07:45/12:30/12:4O
1 14:15/ 16:15/ 16:SSI 18:15121:00122:30 HIS.
Stibtldo
Wda de: hrIIaIIII tioSill
.o4:4SI 06:30110:00 112:00/13:45115:30 116:30 Hn.
SIIfda"Nenu�
-03:4S/06:30/10:30/12:40/14:15/16:15H15.
Domlnlo
SúMdeNereuRllmos-07:45/14:00/18:00 HIs.
WdadeJ.....'" doSul-10:45/15:30/18:30HIs.

LInhIIJ_pã E••_da-C_

Setpmd" aSula Feira
s.fdado: J....p4 Elq_de.04:IO/04:15 I 06:001 06:45/07:00
107:30/08:00/08:30/09:30/10:30111:30/12:30113:30113:25
114:30/15:00/15:30/16:00116:30/17:00/17:301-18:00118:301

19:00/19:45.21:15 HIS
Saída de: Centro
-03:55104:00/05:30/06:15106:30 I 07:051 07:301 08:00 I 09:00 I
10:00111:00112:00 112:095 113:40/13:301 14:30/15:00 115:30
116:00/17:00/17:30 I 18:00/18:301 19:001 19:301 22:10 HIS.
Stlbado
Saída de: Jaraguá Esq_d0.04:IO 1 04:151 06:00 I 06:30 1 07:00 1

07:40/08:30109:30/10:30/12:40 13:30/14:30/15:30/15:30 I

16:30/17:30/18:30119:30/20:30 HIS.
Sai..de:Centro-03:55/04:OO/05:30/06:15106:30 107:05/08:05
109:os/12:OS/12:OS/13:50/13:00/I5:00/16:00/17:00/18:OO
I 19:001 20:10 I 22:10 HIS.
0-1"80
Saídade: Jarasu4�7:30/08:30/09:30/IO".3O/II:301
13:301l4:30IlS:30/I6:30/17:3ll/18:30/I9:30/21:15 HIs.
Saídasde:Centro-07:OO/08:00/09:00/10:OO1 U:00/13:OO/14:00
115:00/16:001 18:OO/19:00/20:00/22:IOHIS.
LIaIoIo:·LlllllaJ........ - Tm rIM doN_
S.",ndo a Sexafoira
Saídade Jonpádo SuI-05:10/ 07:00/08:00109.:00/10:00/11:00,
11I2:0SI13:40/I5:OO/16:00117:00117:40 /18:10118:40119;00
120:00 /22:10 HIs.
SáidadeTm Rios do Norte .04:101 06:30 107:30 I 08:301 09:301
10:30/11:30 112:40/14:30115:30116:30/17:30118:40/19:301
21:15H1s
Siibado

SaídadeJonpádoSul-05;10/01:00/08:00/09:OO/IO:OOJ 11:00
112:05/13:40/ls:00/16:OO/17:00/I8:C10/19:00/20:00/·22:15
HIS
Saída deTmRios do Norte .04:10/06:30/07:30/08:30 I 09:301
10:30/II:30/12:40/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30/21:I5HIS.
0-1"'0
Saí..de: JonggidoSul-07:00/08:OO/I0:301l2:001 14:00/16:00
118:00/20:!lO/22:15 HIs.
Saídade: TmRiosdoNorte06:30/07:30/08:30/II:ls/13:OO1
15:00/17:00119:00121:15 HIS.
Cornunicaçio
comunicamos que aportir de 16 março de 1992 será implantada
mais IIIlIIIlinha Uibana do Centrol ROOo.iária Nova, confonne
� .

.

Saída docenlro- 06:00 - 06:30- 07:00 - 07:30 -08:00 - 08:30- 09:00
·89:30-10:00·10:30-11:00·11:30-12:00·13:00·13:30- 14:00
-14:30·15:00·15:30- 16:00·16:30·17:00-17:30-18:00 -18:30
- 19;00 - 19-.30·20:00·20:30 - 21:30 ·21:00·22:00·22:30.'
Saída da ROOo.iáriaNova·06:15-06:45-07:15-07:45- 08:15 -

08:45-09:15-09:45·10:15 -10:45-1I:15-11:45-12:1S·12:45
-13:15-13:45 -14:15-14:45-15:15-15:45- 16:15-16:4s-17:IS
-17:45· 18:15 ·18:45-19:15-19:45- 20:IS- 2O:4S - 21:15· 21:45
-22:15-23:00 •

OsHoráriaoeslabelccidosacimaciladolelaftequenciacliariamarte.
LIIIIIa CeIIü. Ceodro
Se8fllldo " lGtajórl"
Saída de: Cobab -06JOO/07:OO/12:30/14:30/17:30/20:30 HIs
Saída de: CenÍm .04:40 I 06:30111:00113:30/17:00 120:00 HIs
Sdtmdo- mo tem HonIiio aos sábados
DomI",O • Não tem horário na linha aos domiiijjos.

G

LIIIU: J........ tIoSIII- RlIIeIrhGnn" ..N....
Segunda aSUlafolra
Saída de: Jaraguá do sul .04:4� I 11:00 13:45118:05

--.Saida de Rib. Ode. do Norte .04:00 I 06: IS 112:30 HIS
Stibtldo
Saída de JlI8guá do Sul..()4:45 113:45
Saída de Rib. Gele. doNorte - 04:00 I 06: IS HIS
Obs. Sábados alternados
Domingo- Não tem horário na linha
Linha: Rlbelrio Cavalo

S.",mm a lulafoira
Saída de: Ribeirão Cavalo -05:30 I 06:30 112:30 I 18:30 HIS
Saída de: Centro .04:451 05:10/11:45/17:30 HIS
Sábados - Não tem hOMO aos sábados
Domlnlo•• Não tem holirio aos domingos
L.....: CeDtr..- Rio Molha

S�,unda II Sexla!eira
Saída de: Centro-06:30 112:05/18:40 HIS

Saídi de: Rio MoUt. -07:00 113:00 119:00 Hrs
Sábaio
Saída de Centro -06:30 1 12:05 HIS
Saído de: Rio Molha -07:00 i 13:00 Hrs,

DomPlgo - Não !em horário na linha

Linha: COlt"'" - LelHmento Säo lul.

SegUIria a sextafetra
SaídakCentro-03:55/06:30/07:30/08:30/11:00/12:00/13:3O
Iló:3G/17:30/18:30 Hrs.
Saida de: Loteamento São luiz07:001 08:001 09:00111:30/13:00
f14:00 1 11:00 118:00 1 19:00 HIS
Sábad»
Saída de: centro -0ó:30 1 07:30 1 08:30 111:00 Hrs,
Saído 4. :Iot. São l.uiz -07:00 I 08:00 t09:00 /11:30 HJS.

LinhaV 1\I01.r - C.n....

Sr.g.mrla a Sexlofeira
Saída je: V. Meyer -04:20 I 07:50 I 12:40 Hrs
Saída'••: Centro -07:30/12:00 HJS.
Sábado
Saída "": V.'Meyer -07:30/12:40 Hrs.
Saída ... : Centro -07:30 112:00 HIS.
Domi'llo - Não tem horário na linha aos domingos
Linha . Frencisco de Pallia • Centro

S.",nia aSalaI'i'"
Saída ele : Centro -06:30 112:0S 1 13:30 118:40 HIS.
Saída ele Fco, de Pallia .04:20 I 06:45/12:30/14:15/19:00
Sábad•
Saídacle:Centro -12:00/13:IOHIS
Saída cIe: Feode Paula 06:45/12:20/14:15119:00 HIS.

Domlnt".. Nio tem horário na linha aos donungos

Centro Joio p....,.

S."",. a ....,afoiro
Saída do: Centro

.

·04:00/05:10/06:30/07:30/08:30111:00/12:05113:35/15:00
117:30 118:3S/20:OO 122:10 HIs.
saída de: João Pessoa -04:30 1 06:00 1 07:50 I os:oo109:00 111:30
113:00114:00/16:00/.18:00/19:00/21:00/22:40HIs

Sábados
Saídack.Centro .04:00/05:101 06:301 07:30/08:30111:00/12:05
113:35/15:00 /1'7;30 118:3S 122: 10 HIs (Nohcririo du 22:10 só

quoruIo IS industriIs II1IbaIham.
Saída de: João Pessoa .04:30 I 06:00 I 07:00 108:00 109:00 I 11:30
113:00/14:00 116:00/18:00/19:00 HIs
Aos dooingos não tem hcririo
Unha: J..... do Sul-Santa Lum I

Domingo �08:1S /18:00 HIs .

Sábado-05:15/11:001 1I:4s/13:30/·16:30/22:IOH15.
SegundaaSexta-05:lsI07:00/II:00/11:4S/13:2S/13:30/ls:30
/16:30 /17:30 118:05/19:30 122:051 22:10 122:30 HJS
Santa Luzia 1 anual

Domingo-07:OO /17:00 HIs.
Sábado-M:OO/06;IO/06:301 12:30114:30/20:30 HIS.
Seg.a SelCa .04:00/04:05/06:10106:30/09:00112:25112:30/14:30
115:301 17:15118:00118:15/20:30 HIs.
Unha: Janguá do Sul· Santa Lum (via Rancho Bom)
Segunda a sex1a feira
Saídade:!Wtclto bom (Shd) .04:001 06:IS/12:15114:30/21:00
solda dejuaguá do Sul-05:10/1I:00/13:30/17:30/22:10 HIs.
Sábado
Salda de: Rancho Bom (Shd) .04:001 06:15/12:1S/21:00 HIS.
Saídade:lar&J!UÁdoSul-OS:IOl 11:001 13:30/17:301 22:IOHI5.

Domingo
Saidade: Rancho Bom (Shd) -07:00 /17:00 JfJs,
Saída de: Jar&J!UÁ do-Sul-08;OO /18.110 HIs.
Unha: Janguá do SuI- Santa Luzia (Via Sio Joio)
Segunda. sex1a feira
Saida de: santa Lúzia -04:00 I 06:201 07:001 12:30 /17:00 121:00
Saída ck JirIguá do SuI-05:10 /11:00 /13:30 116:00122:10 HIs.

Oominso
Saida de: Santa Lum -07;00 I 17:00m
Saida de JirIguá do Sul- 08:00 118:OOHls.
Linha CeltrolTlfa SchubertlCentro
segwuIa asexta feira
soIdadeTdia SduÍber!,Q4:151 06:30/08:00112:40 HIs.
Saída do Centro -05:101 07:00 I 12:05113:30
Unha - Janguá do Sul - Sio Pedro
Segunda • sábado
Saída de: !lo Pedro -03:30 I 05:;0 I 07:30 112:00 1.15:00 1 17:00 1
21:00 HIS.
Saídade: JoraguádoSul-05:10/07:00/II:00/13:3s/16:00/18:0S
122:IOm.

.

Domingos
Saídade: S!o Pedro -01:40116:301 21,00 HIs.
Saídade: Joraguádo.Sul-09:00 118:00/22:10 HIs.
Linha - Janguá do Sul- Santos

Segunda a IÓbado
Saídade: S",tos-03:30105:30I 07:30/12:00/IS:00 117:00 121:00
I HIS.
Saídade: Ja'3guádoSul-05:10/07;001I 1:00 113:35116:00/18:05
122:10

Domingo
Saída de: Smtos -07:40 116:30 121:00 HIS

Saídade:JaaguádoSul-09:00/18:00J22:IOHls

TRANSPORTE
/
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CP Ofertas

Jamail
Jaraguá Máquinas e

Implementos Ltda
fone (0473)' 71-0904

Fax 71-3669
Rua Max Wilhelm, 82 - Centro

Jaraguá do Sul- SC

/'

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisão de concreto

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

Divisão de plásticos (tubos dePVC -eletrodutes/linha esgoto
tubos de polietileno/mangueirapreta)•.

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

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

Spézio & Cio Ltda
Serraria e serviços de trator

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especializados

Rua Joio J. Anoso, 112 - Jaraguá Esquerdo
Fone 72-0300

Jaraguá do Sul - SC

Comarca de Jaraguá do' Sul
CARTÓRIO DA 28 VARACivEL

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Ricardo José Roesler, Juiz de Direito da 2" Vara da
Comal'Cll de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,...a fonua. da
lei, etc••.

Faz saber (em resumo, art. 687 do CPC), o seguinte: I" Praça -

08.06.93, às 13h30min, por valor superior ao da avaliação. 2" Praça -

29.06.93, às 13h3Omin, por quem mais der e maior lance oferecer. Local
- Edifício do Fórum desta Comarca. Carta Precatória n" 818/90. Oriundo da
Comarca de Blumenau, 4° Vara Cível. Execução nO 73/88, em que é exeqüente
DICATESA - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE TECIDOS S/A
executada LELÉ DA CUCA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LIDA. Bem
a ser praceado - Um terreno situado na rua 09/25 de Julho, fundos, nesta
cidade, contendo a área total de 55.000 metros quadrados, fazendo frente
com terras de Erico Schwanbach, fundos com Arthur Aldroandi, limitando
sede um lado com Albano.Fachini com 550metros e do outro lado com terras

de Daniel Brugnago cem 5S0 metros, localizadono lado par da referida rua,
1· qUádra, conftootando pelo lado direito de quem olba o imóvel, com o

prédio de nO �98� Registrado nesta Comarca sob o n" 41.322, fls. 74. Total
da avaliação: crS 122.797.017,50 em data de' 1%8/91, que deverá ser

atualizada na data da praça. Nos autos não consta qualquer Ôn;1S ou recurso

peúdente, Fica atraVés do presente, intimado o devedor caso o mesmo não

seja encontrado pelo Sr. Meirinho. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e quem interessar possa, foi expedido o presente edital, que será

publicado na forma da lei e afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta

cidade de Jaraguá do Sul,
-

aos nove dias do mês de março' do ano de mil
novecentos e noventa e três. Eu (Sérgio Alberto Martins), Escrivão

Designado, o subscrevi.
RlCARDOJOSÉROESLER

JUIZDEDIREITO

...} �>

CP

CLASSIFICADOS (

rUm bom

negócio para
você

Ligue já !
72-3363

Jaraguá do Sul
73-0608

Guaramirim

BAR LANCHONETE ESCONOIOINHO LTOA
Carlos F. Minei

SÓ@ Proprietário

Especialidades da Casa
Diariamente Caldo de Cascudo
Dobradinha à Moda da Casa

Feijoada
Sopa de Camarão

Atendimento
De 2". a 6". a partir das 17:00 horas .

Sábados, Domingos e Feriados, a partir das 09:30 horas
Obs: Temos congelados para viIIgens : Aceitamos Encomendas

Rua: Carlos Sc/",/:, 68 -

FOlie 71-4565 (Nla defrOllleSalã" Dõering}

o

.sarari
Caça - Pesca - Camping - Náutica - Esportes

Distribuidor dos produtos:
Rossi - Tramontina - Yannes - Penalty
Taurus - Marinez - Cobra - Umbra

CBE - Tokio - Tupy - Kanxa
Baita - ,Grilon - Hobby - CCS

Preços' super especiais a

vista ou a prazo
Av. Mal. Deodoro, 583.

Teis. (0473) 72-1389 e 71-8135.

TRAMONTINA

2'!1.B .: Jaraguä fio· ui, 05 de Junho e ,:
"'_.....��� - ...;...._�.:.->,.,;,...__,.i'>-=-__,.......".""""'"_"""'-'í l oa.. .... .,....,.�...._'" ...... ,,� _ ..._-_- .. -. __._ .,..__4,..-·,.- .� 1"""

.. �,.. • ...-.. • .. .... ...�" IFv·"'-_�_�_ "' • .,.,oe..j'':: ...�",., ..... ,.!:. ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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intruso na casa. Os dois descem, o
intrusoameaça Karen comuma faca
e foge. Michael armado com um

tacodegolfe, poucopode fazerpara
defender a mulher. O intruso foge
após atirarKarenna piscina da casa.

Os dois policiais que atendem ao

pedido de socorro do casal não po
dem ser mais corteses e eficientes.
Principalmente Pete, um policial
bonitão .

Agora Karen está só, à mercê de
Um policial psicopata que se julga o

homem ideal para a jovem esposa
desamparada ...

iD�RPE
""�6 A ••RAI'"fll-IJ DA MALHA

I Dicas de leitura I
PorMargit Wagner

Princesa

de Jean P.
Sasson

Este livro conta a história
de "Sultana", uma autêntica
princesanomundo árabeque,
apesardeternascidoemmeio

líiiàP- uma incrível riqueza, nun-
o �a se conformou em viver

sob tradições e leis religiosas
que tornam praticamente in
suportável a vida para as

mulheres. Em seu país, a

Arábia Saudita, onde ainda

vigoram costumes milenares
ditados pelas leis doCorão, a
mulher quase nada vale: seu
nascimento emortenão cons
tam de registros públicos; a

i}vontade do homem - pai, ir
mão ou marido - prevalece
totalmente sobre os seus di
reitos mais primários; e ela

.tinda é vítima de todo o tipo
�e violência sexual, opres

sões e punições impiedosas
porqualquer "desvio"decom
portamento,podendosercon
denadaao apedrejamento até
amorte em praçapúblicapor
"crime sexual" ou ter a sen

tença executada no próprio
ambiente doméstico. A prin
cesa Sultana, embora impe
dida de revelar seu verdadei
ro nome, por temer a ira dos
líderes religiosos, que a con-

enariam àmorte por.tornar
públicas suas práticas bár
baras, relatou sua história e

adesua famíliaaJean Sasson,
autora americana especi
alizada emOrienteMédio. O
resultado foi um trabalho de

�nsibilidade, que emociona
pela contundência de suas

denúncias e da defesa apai
xonada dos direitos da mu

lher.

Programação
eine Jaraguá
Quinta 03/06

20: 15 h. - Obsessão Fatal
14 anos

Sexta 04/06

.20:15 h." Obsessão Fatal

Sábado 05/06

Sem programação
Domingo 06/06
20: 15 h. - Obsessão Fatal

Segunda 07/06

Sem programação
Terça 08/06
20: 15 h. - Obsessão Fatal

Quarta 09/06

20: 15 h. - Obsessão Fatal

As vezespenso que não sou Deus
Comédia em um ato dó escritor Públicosimbolizaasociedade-com

. argentinoDalmiroSaenz, será apre-
.

seus padrões ultrapassados e leis
sentado no próximo domingo, 6 de

junho, às 20:30 horas, no anfiteatro
da Sociedade CulturaArtística, lua
Amazonas.213.
A trama se desenrola num tribu

näl e, a cada pergunta formulada

pelo promotor público, o persona-
r gem João de Deus - demostrando
uma extraordinária agilidade men

tal - distorce os fatos e o sentido das

perguntas, causando situações de
extrema comicidade que desnor
teiam completamente o promotor.

Os dois personagens represen
tam valores universais: o Promotor

injustas - e João de Deus é um tipo
,

popular, que repudia todos.os falsos
valores e normas de compOltame!l
to coletivo que sufocam, oprimem e

corrompem a humanidade.
Esta peça, infinitamente rica em

sentimentos e emoções provoca no
espectadormomentos alternados de
riso e reflexão sobre os valores hu
manos. Os ingressos têmpreço úni
co de Cr$ 100.000,00. Bônus casal
(2 pessoas) = Cr$ 150.000,00.

Apresentação de Danilo
Avelleda Espetáculos Teatrais, de
Curitiba, PR.-

Parabéns
Comemorando seu 190 aniversário no domingo. dia 6, o coral SCAR
fará Concerto no próximo dia 5 dejunho, às 20:30. no Cine Jaraguá.
Entrada Franca.

,4� no edtuJo.
·�e�

Nataçãoparatodas as
idades durante o ano inteiro.

�m��
ESCOLA DE NATA(ÃO

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone - 72-1862

" CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 05 de_.lj�un�h:.:_'o"_d..._.e"_]�9:_-:9�3 ��� ..07__
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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...... "Tante" Clara sempre simpática aos 100 anos (I
Quando a visitamos. dias atrás.

ela nos recebeu com um sorriso
aberto e foi logo dizendo: - "Pode
rue chamar de "Tante" Clara !.
isto é, de Tia Clara.

A longa viagem do avô
Tudo começou com Gottlieb

Berghold, seu avô, que um dia
saiu da Saxônia, na Alemanha e o

navio trouxe-o ao sul do Brasil,
numa leva de imigrantes que par
tiam para terras distantes da
América.

Seu pai, Ernst Berghold casa

va-se com Ida Henning e dessa

união tiveram 14 filhos - 8 ho
mens e 6 mulheres, dos quais
vivem.apenas a c-entenária senho-

.

ra e o irmão Hugo, com 90 anos,
morador no município de
Massaranduba.

Clara Hulda Berrghold - a

centenária senhora, nossa home
nagem - nascia no dia 07 de junho
de 1893, no lugar conhecido por
Mulde, em Timbó, que até então
aindaeramunicípiodeBlumenau.
Nasciaumpouco antes da revolu-,:;li

ção de 1893, um terrível conflito
entre maragatos e pica-paus que
deixou amargas marcas nos três
estados sulinos.

-4 educação de Tante
-

Clara
Seu pai -era muito enérgico e a

educou dentro da religião
adventista do 7' dia, com profes
sora que passava as aulas dentro
da casa e de que não faltaram,
mesmo, as lições de música do

prof. Ernst Dreier e a famílía-en
. riquecia as reuniões da igrejacom
à"Kapelle"dosBetgholdçom seus

instrumentos de sopro de metaes,
o pai nepiston, a mãe no trombo
ne, não faltando o acompanha
mento da cítara, da flauta, do. vi
olino e outros. Todos da família
tocavam um instrumento musi-
.cal.

�

O casamento de Clara
.

com Carlos DavidHort
Clara conheceu o seu futuro'

marido em Timbó e, em novem
bro de 1914, casavamemTaquara-

.

RS, ondemoraramdurante algum
tempo; emcomeços de 1916, por
questões de saúde, vieram à

Jaraguá, Compraram uma meia
colônia no caminho Três Rios do

Sul, perto de Grützmacher, nas

margens do rio Itapocú. Lá mon- .

tarauma "Hütte" (cabana) coberta
com folhas de palmito, por onde
iniciava-se derrubada damata e o

plantio da lavoura, embora seu

marido Carlos melhorasse a re

ceita doméstica com os-ganhos
como competente carpinteiro, fä
zendo a travesssia do Itapocú de
canoa; entre a colônia e a casa de
"08 d�' .

,� .. tir"

enxaimel, na outra margem, onde
mantinha uma vaca, um cav�!o e

criação para Q sustento. Mesmo
morando nessemundão de interi

or, sempre manteve regular con
tato com o Brasil Post para cujo
jornal escrevia com freqüência e

era, por isso, muito elogiada. De
pois mudaram-se para urna casa

mais perto do cemitério de 3 Rios
do Suí, tendo comovizinhoAlvim
Grützmacher. Em, 1969, aos 72

anos, faleceu o seumarido que foi

sepultado no referido cemitério,
Por 2,5 anos morou em Born Re
tiro.

Do casamento teve 4 filhos:

Hultreich, Siegfried (fal.), Use

(fal.) e Herta. Conta com 13

netos, bisnetos e trinetos. que cer- (ti

tamente a cumprimentarão nesse

importantedia de sua vida, comos

amplexos que afluirão à Travessa
José Bonifácio, 52, na antiga
Hansa Humboldt, hoje Corupá.

A boa obra do casal
Henrique

(Herta Hort) Kaerchen
Como a longevidade exige sa

crificios (se é que se pode classifi
car assim), Deus escolhe os seus

filhos prediletos para estamissão.
Henrique eHerta, certamente, fo
ram escolhidos para esse encargo
divino. Eleé natural de Calendária
.;RS, profissionalizando-se como
gráfico, estudouemTaquara-RS e

trabalhou 39 anos na Casa
Publicadora Brasileira, em Santo
André-Sl'. Aposentando-se, lar
gou-se para o Acre, 9 anos e

Vilhena (Rondônia), por 3 anos.

Agoraestãoe�orupá há3 anos,
com o encargo de cuidar da mãe

sogra. Uma grande lição de vida

para acompanhar a centenária
mulher até seus derradeiros dias

Quando este jornal - "o mais

antigo semanário" - de Santa
Catarina completou (10- 5- 93) os
seus 74 anos de existência, a sra.
IlcaRau deMio enviouum cartão
de felicitações, onde líamos a se

guinte frase:
c>

Saget Dank Allezeit Fuer

Gott, Dem Vater. ( Epheser 5,
20)

(Dandosempregraçaspor tudo
a nosso Deus e Pai, em nomede
Nosso Senhor Jesus Cristo)

Acreditamos que ela väle para
esta oportunidade tão rara It?vida
de uma pessoa.

Muitos respeitos aos Henrique
eHerta !

Parabéns à CLARA
BERGDOLD DORT! Ad
multus annus !

Ed.. Isabelle
'(

.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
�)/

4 aptos porandar (122m2
cada)

_

Vistapanorâmica,
piscina,play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, águaquente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento
garantido pelaCßf em
até20 anos

"Poupança
superfacilitada pela
Construtora&

IncorporadoraJara�á

-t

A -qualidade
e !O fequinte
do metro

quadrado
meis
econômico
de Jaraguá
do Su/.

CONSTRUTORA f INCORPORADORA
.JARAGUA LTDA.

Rua CeI. BernardoGrubba, 246 - Fone (0473) 72-0014 - 71 - 0347

, CORRE40-DO P VO - ',}ar�uá do 8ul;..95 de.,J'oohIDde �. 9Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ceuno dia 26 demaio, exatamente
21 dias após Ronaldo ter efetuado
o pagamento. O equipamento
consta apenas de uma antena e o

aparelho, podendo se comunicar
com qualquer lugar do mundo. ":".

Daqui a umäno, amanutenção
deste equipamento vai ficar por
responsabilidade da Telesc. Até
lá a assistência, no caso de algum
problema, será dada pela empresa
que vendeu a aparelhagem.

\ A família Fischer cansou de esperar uma solução das�âijtdddâdes
o

Telefone celular nfJ
. Garibaldi

I

Esta é a antena que possibilita o funcionamento do equipamento

Três anos de luta para
alcançar um. objetivo

Jaraguá do Sul - Um agricul
tor da localidade de Garibaldi é a

primeira pessoa a instalar um te

lefone celular no interior do rnu

nicípio de Jaraguá do Sul. Sua
casa fica a 24 quilômetros do cen
tro da cidade e, depois de três
anos de muita luta, ele conseguiu
aquilo que para muitos políticos
era impossível: fazer comquefos
se instalada uma linha telefônica
em sua residência:

O filho de Werner, Ronaldo
Fischer, disse que durante três
anos a família lutou para conse

guir instalar um telefone e para
isso teve de desembolsar US$ 3,5
mil- Cr$ 167.300.000,00 em vaC2
lores de hoje .•

A família Fischer se dedica ao

cultivo da banana e só no ano

passado exportou para o Uruguai
cerca de 200 toneladas. "Foram
14 cargas", conta Ronaldo, que
chegava a ter de fazer até 5 via

gens por semana até o centro da
cidade - 240 quilômetros a cada
cinco dias. "Até compramos uma

pick-up'à diesel para economizar
combustível", declarou outro fi
lho de Werner.

Werner Fischer: comunicação com o mundo sem sair de casa.

Apesar do valor alto, Ronaldo
disse que é barato, pois se fosse
feita a extensão da linha telefô
nica o custo da instalação de um
telefône poderia atingir mais de
'10 vezes o valor pago pelo telefo
ne celular.

A família Fischer adquiriu o

telefone de uma empresa de

Blumenau, Inepar Factorim Fo
mentoComercial, que tem matriz
em Curitiba. A instalação aconte-

Werner Fischer mora no ção", desabafou Ronaldo.(

Garibaldi, há 31 anos e com os Em uma das vezes que a famí-

e filhos, principalmente Ronaldo, lia Fischer tentou comprar um
-

fez "das tripas coração" até con- telefone, usaram o dinheiro que
seguirque o telefone fosse instala- daria para adubar todos os 35 mil
do. Ele disse que tentou de várias pés debanana, distribuídos nos 21
maneiras conseguir uma linha te- ha cultivados. "Mais uma vez fo
lefônica, mas sempre encontrava mos enganados. Depois de pagar,
sópromessas das autoridades, sem vieram nos dizer que não haveria
receber a ajuda de niguém. condições de instalar o telefone",
\ "Durante Cl uuima campanha disse Ronaldo.
re eleitoral o ex-prefeito, IvoKonen A mágoa dos Fischer é que,
e seu candidato, o Duwe, disse- segundo eles, não estavam pedin
ram no comício que era inviável do o telefone de graça. somente Com es filhos ele 'simula uma ligação em meio ao bªnanal
instalar um telefone aqui no queriam uma ajuda, pois quando
Garibaldi, mas está aqui a prova precisavam fazer uma ligação. u
de que era mentira". disse nham de ir até o centro da cidadc
Ronaldo. para conseguir.

Wernerfalouque,ointerior do Apesar de tudo Werner e os

município está abandonado pelas filhos, queagora estão se sentindo

autoridades. que ninguém está realizados, afirmam que se tives

preocupado com os problemas sem de fazer tudo novamente para
existentes. "Nós cansamos de es-· conseguiro telefone. com certeza,

peraruma providência das autori- não hesitariam. O pai. orgulhoso
dades do município. Chega de da conquista daquilo que parecia
promessas e por isso consegui- difícil. abraça os filhos e diz com

mos resolver nós mesmos a situa- convicção: "Quem luta vence".
;": �.6ßIi.RiiUilJpj:i) S.qVQ �_�atlJjI'u,do�"'�ß.i �...:j.....IO;.;;;.1:J1_().-_d.e_:,_J9._.9_3____;:;��;;;;;:____;_.:..._.;;.;:::::__�:.-_.:;... ....-"";""",,,,,,,,,,,,,���-==.;=�!i::;;c·Si;�O.....9�

._' ��TI'2f1.JL Bolsa
deTelefones
COMPRA-VENDE-ALUGA

Rua WalterBreithaupt, 92 (defronte ao
BeiraRio Clube de Campo)
Fon« (0473) 72-2598
Jaragu4 do Sul- SC

Rua ReinoldoRau,632
Fone: 72-1599

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estado de Santa Catarina

Seção 2'
SECRETARlA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE,

TURISMO E-LAZER
Art. 14 - Nl atribuições da Secretaria da Educação, Cultura, Esporte,

Turismoe Lazersão a execução da políticamunicipal de ensino, promoções
esportivas e culturais, coordenação de promoções objetivando o lazer da

população, providências para o incentivo do turismo no município e

proceder estudos sobre fatos que interessam ao desenvolvimento do turis
mo.

Art.1S - Compõe-se dos seguintes setores:
I. Setor de Administração Geral
2. SetOf de Ensino
3. Setor de Cultura e Turismo
4. Setor de Esporte e Lazer

I'

- Prefeitura Municipal deGuaramirirn

LEI N° 1663/93

Altera dispositivos da Lei Municipal 1174, de 06/04/88 e dá outras

providências.
VICTORKLEINE, PrefeitoMunicipal de Guaramirim, no uso de suas

atribuiçõCJ que lhe são conferidas:
FAZ saber a todos os habitantes deste município que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. - ficam alterados os artigos 11, 16,18, 19,20,21,22,23,24,
25,26 e 27 da LeiMunicipall174, de 06 de abril de 1988, que passam a

ter a seguinte redação:
TÍTULOR

Estrutura Básica
Art. 11 - A Estrutura Básica da Prefeitura Municipal de Guaramirim

compõc-se dos seguintes órgãos: .

I - ÓRGÃO DE COLABORAÇÃO COMO GOVERNO FEDERAL
- Junta do ServiçoMilitar
II - ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA
-Gabinete
III - ÓRGÃO DE ASSESSORIMENTO
- Assessoria Juridica
IV - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Secretaria de Administração e Planejamento
-SecretariadeFinanças
V - ÓRGÃOS DE ADMlNlSTRAÇÃO ESPECÍFICA
- Secretaria de Obras, Viação e Saneamento
- Secretaria da Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
- Secretaria da Saúde e Bem-Estar Social
- Secretaria da Asricúltura, Pecuária e Meio Ambiente

CAPiTULOR
ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA

.

Seção única
GABINETE

Art. 16 - AoGabinete competeassistir aoPrefeito nas funçõespolítico
administrativas, cabendo-lhe, ainda, a representação política e social da
Prefei_tura do Prefeito e assistência administrativa aos demais órgã6à da
administração direta e indireta do município.

- CAPiTULO IV
ÓRGÃOS DE ADMlNlSTRAÇÃO GERAL

Seção I',
SECRETARlA DE ADMlNlSTRAÇÃO E

PLANEJAMENTO
Art. 18 - Compete executar atividades relativas a JÍessoal, material,

patrimônio, segurança, higiêne do trabalho, transportes internos, comuni
cações, arquivo, zeladorias, org�nização administrativa, aplicação e fisca
lização das posturas municipais, planejamento fisico e econômico do

município,
Art. 19 - A Secretaria de Administraçlo e Planejamento é integrada

pelos seguintes setores imediatamente subordinados ao Secretário:
1. Setor Pessoal
2. Setor de Serviços Gerais
3. Setor de Planejamento, Projetos e Cadastro
4. Setor de Expediente e Protocolo.

Seção 2'
SECRETARlADE FINANÇAS

Art. lO - Compete a execução da política financeira e fiscal da
Prefeitura, fiscalização e arrecadação de tributos e rendas municipais,
guarda e m�tação de numerários e demais valores municipais,
escrituração contábil, elaboração, acompanhamento e execução do orça
mento.

Art. li - A Secretaria de Finanças compõe-se dos seguintes setores:

I. Setor de Contabilidade e Orçamento
2. Setor de Tributação e Fiscalização
3. Setor de Tesouraria

CAPÍTIJLOIV
ÓRGÃOS DE ADMlNlSTRAÇÃO ESPECÍFICA
Seçlo I'

SECRETARlADE OBRAS, VIAçÃO E
SANEAMENTO

Art. 11 - É de sua responsabilidade o controle e execução das obras

municipai:;, conservação das estradas municipais, construção das vias e

logradoures públicos e controle do sistema rodoviário do município,
limpeza pública , concesslo e fiscalização dos serviços de utilidade
pública.

Art. 13 - Compõe-se dos seguintes setores:
I. Setor de Serviços Urbanos e Saneai'iiento
2. Setor Rodoviário Municipal

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PREFEITO
I
I

I

I

o

Seção 3' ,

SECRETARlADA SAUDE E
BEM-ESTAR SOCIAL

Art. 26 - Compete a execução da política municipa I da saúde pública
e promoção social.

Art. 17 - A Secretaria da Saúde e Bem-Estar Social é composta dos

seguintes setores:
1. Setor de Saúdé
2. Setor de Promoção Social
Art. 2°. - Fica, ainda, criada a SECRETARlADAAGRlCULTURA,

PECUÁRIAEMElOAMBmNTE com atribuições de apoio, assistência à

agropecuária domunicípio e do desenvolvimento sustentado visando o uso

racional dos recursos naturais.
Parágrafo único - A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio

Ambiente, criada pela presente Lei, é composta dos seguintes setores:
1. Setor de Agricultura e Proteção Ambiental
2. Setor de Pecuária,
Art. 3·. - Os demais artigos permanecem inalterados.
Art.4·. -PermanecememvigorasdisposiÇÕC5daLeiMunicipaI12S9,

de 10 de fevereiro de 1989,
Art. S·. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação _

Art. 6·. Revogam-se as disposições em contrário.
Guaramirim, 28 de maio de 1993.
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omeçarani osjogos escolares
Jaraguá doSul-Ontem no início

da noite foi realizada a solenidade de
abertura dosXVI"JogosEscolares de
Santa Catarina. Delegações de 37

municípios do estado chegaram a

1araguádoSuidesdeoiníciodamanhã
de ontem totalizando mais de 700

atletas, que já disputam várias

modalidades.Aaberturàaconteceuno
gínásíodeesportesArthurMüllereem
seguida já iniciaram os jogos de

basquetebol entre as equipes de

FlorianópolisxChapecó.

ri' Osatletasestãoalojadosemescolas
deJaraguá doSul edevempermanecer
atéo final dacompetiçãoque acontece
nodomingo. Paticipamjovensde II a
ri anos de idade. Os locais dejogos.já
\Jvulgados anteriormente, vão reunir

as competições de basquetebol,
voleibol,handebol, futsal, xadrez, tênis
de mesa e atletismo, nas categorias
masculinoe feminino.

Programaçâo de sexta (01/05)

09hOO - Tênis de mesa

CoL Divina Provióência

09hOO - Xadrez
A.4.BB

,:!9hOO - Atletismo
!)A. Baependi
Basquetebol
Ginásio de Esportes Arthur Müller
09hOO - Rio do Sul x Florianópolis - Fern.
IOhOO - Mafra x Chapecío - Fern.

.

I7hOO - Florianópolis x Lages - Masc.

,r.oO - Chapecó x Porto União - Masc.

I\.\. 'bo - Rio do Sul x Mafra - Fern.
20hOO - JARAGUÁ DO SUL x Chapecó -

Fern.

Futebol de Salão
,uBB
IOhOO - Joinvihe x Chapecó - Masc.
IlhOO- JARAGUÁDO SUL x Lages - Masc.

XVI JOGOS ESCOLARES
DE SANTA CATARINA

Esporte é

Qualidade de lida

JARAGUÁ DO SUL
Handebol
Sesi
09hOO - Chapecó x Joaçaba - Masc.

lOhOO - JARAGUÁ DO SUL x Tubarão -

Masc.

17hOO - Tubarão x Itajai - Fern.

18hOO - JARAGUÁ DO SUL x Saudades -

Fern.

19hOO - Chapecó x Tubarão - Masc.
20hOO - JARAGUÁDO SUL x Itajaí - Masc.

Voleibol
8ão Luis
09hOO - Tubarão x �io do SIJI - Masc.
10hOO - JARAGUA DO SUL x Joinville
Masc,
17hOO - Itapiranga x Catanduvas - Fern.
18hOO - JARAGUÁDO SUL x Florianópolis
- Fern.
19hOO - Concórdia s Rio do Sul- Masc.
20hOO - JARAGUÁ DO SUL xTubarão -

Masc.

Em junho

Ciclo de palestras de RobertHappé
O filósofo holandês Robert

Happé volta à Jaraguá para
ministrar seuV Seminário nos dias
�, 15e 16dejunho.

A consciência humana tem

meandros intrincados que ainda
pennanecem inexplorados. O que
podenos instigare levar a evolução
aomáximo dos seus limites?O que
é que nos leva a criar a discórdia
�e as raças do nosso planeta? O
\1 nos impede de lembrar quem
realmente somos e com que
propósito viemos para o planeta
Terra? A informação apresentada
nos seminários (num total de sete)
é a somatória de anos de estudos
e insights, pesquisas nas áreas de

psicologia, filosofias orientais e.
trabalhosmetafísicos e, finalmente,
o contato e a verificação com. a

minha própria fonte intuitiva de

informação, através da meditação.

Não se pretende afirmar que
esta sej a a verdade última/máxima,
mas a informação compartilhada
pode ser usada como catalizador

para o crescir iento e a expansão da
consciência.

Uma das idéias ruais"
importantes para acelerar o

potencial humano é sabermos

permitir que todas as verdades

sejam manifestações da Verdade
Una. Ao sabermos permitir que

assim seja, uma nova Unificação
emerge.

Os seminários são interessantes
e estimulam a imaginação. Seu

objetivoéeompartilharinformação
sobre a integração e a unidade com
a família humana e com o todo da
vida.

Não importa quais sejam as suas

crenças, é necessário apenas que
você esteja disponível para se

tomar um explorador do Novo.

Robert Happe

Informações com as

coordenadoras Marion Henschel,
fone 72-1630 ou 71-6022 e Vera

Marcatto, fone 72-1260.

(J
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LOCAL: PARQUE AGROPECUÁRIO - Jaraguá do Sui- se
DATA: 05 à 13 de junho de 1993

Promoçäo: Sociedade Jaraguaense de
Canaricultura e Ornitologia

APOiO: SECEL - Prefeitura Municipal

fiI1�,.y"�lIl11!1DUDUCJ CALÇADOS
o pezinho transadinho da cidade

Av. Mal. Deodoro, 600
Fones (0473) 72-0506 e 72-0605

AssisMareiel
Kretzer

o

Advogado - OABISC 8643
Al\ MaL Deodoro da Fonseca; 97

E/li/feioDinner, sala 07 - Centro - FOlie (0473) 71-2735
89251-701-laragllá (lo Sul- Santa Catarilla

CWIZARD
L�I__D�_I__O�_M A

__�
Para quem deseja voar alto

Rua Preso Epitácio Pessoa, 820
Fone (0473) 72-34g7 -Jguá do Sul

r·

SANTA MARTA
CONSTRUTORA,INCOR-PORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENOAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS ruá Reinoldo Rau, 541- Fone: 723282

RREIO DOPOVO - Ja.·aguá:do,Sul,·05 dejunho de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Beber assume apresidência da enfidad
.

.,.

Nova diretoria
CDL

,

e empossada
CAMPANHA DOAGASALHODESCHROEDER

Quem tiver cpudor colaborar doando peças de agasalho ou cobertorcr:
pode entregar em qualquer Escola do Município ou lia Biblioteca

Municipal. "Você estará ajudando as pessoas mais carentes a dar um

sorriso de satisfação." ./

Início da Campanha: 7.6.93;
Término da Campanha: 21.6.93.
Nãodeixe para o últimodla. Colabore já.

AGRICULTURA

Estão abertas até o dia 15.6,93, junto ao escritório do EPAGRI, em

Schroeder, as inscrições para aquisiçãodemudas de árvores frutíferas,
Para tanto, a Prefeitura Municipal assumirá as despesas com o

transporte das mudas desde o local de produção, em Rio do Oeste,
até a residência dos munícipes que fizerem o pedido, O preço das

mudasvmiadeCr$40.000,OOàCr$140.000,OOcada,nãohavendolimite
para o número de mudas por pessoa,
Esta é a forma que a prefeitura encontrou para incentivar o plantio de

árvores frutíferas no município, fazendo com que cada um tenha

oportunidade de colher, em seu próprio quintal, as fiutas que mais lhe
agradarem.

.»

SAÚDE

Foram realizadas nos dias 2 e 3 de junho, às 19:00 horas, na Escola

Isolada Bracinho do Sul, em Rancho Bom e na SER Rio Camaradas,
em Duas Mamas, reuniões para discutir a Campanha doBorrachudo.
Apesar do f io, pretende-se instruir as comunidades para se preparar
e agir quando surgir novamente este problema.
A campanha consiste em esclarecer osmunícipes sobre a necessidade
da limpeza dos córregos e rios, para posterior aplicação do larvicida

biológico BTI, que já foi adquirido pela .prefeitura Municipal de
Schroeder, O objetivo da campanha é oferecei' melhores condições
de vida para as comunidadesdo interior, principais atingidas pelo ,

problema, que dentro em breve praticamente deixará de existi!',
' ,

COMUNICAÇÕES
Conforme decidido em reunião realizada entre o prefeito Hilmar
Rubens Heltel e a sra. Nair Vosgerau Enke, da Telesc de Jaraguá do
Sul, ficou acertado para os próximos dias a implantação de cinco
novos telefones públicos em Schroeder, nos seguintes locais:

,"
- 'Com, e Lanchonete Vivian-Cris Ltda. - Schroeder III
- Mercadinho Zastrow - proximidades da Marisol
- Verdureira do Lélo - Centro
- Supermercado Raricho Bom - Vila Tomaselli

.

- Verdureira do Indaial - próximo ao trevo.

o

TELEFONIARURAL

Foi realizada dia 1.6.93 a primeira reunião sobre telefonia rural no

bairro de fchroederJ com a presença do prefeito, vice-prefeito,
vereador, representantes da empresa Entel e comunidade local. Ficou
praticamente acertada a venda de duas centrais de 10 ramais cada,
beneficiando a 20 moradores daquela região, 0011\ possibilidade de

aumentar para 30 participantes.
A região do Bracinho terá uma reunião na próxima segunda-feira, dia
7.6.93, e também lá o sistema será implantado, beneficiandomais uma
comunidade.

,
'

Jaraguá do' Sul - Na última
quarta-feira foi empossada a nova

diretoria do Clube de Diretores
Lojistas, que tem como

presidente o comerciante Arno
Beber. A posse se deu durante

reunião-almoçonoClubeAtlético
Baependi, e contou com a

presença de autoridades edemais

empresários do comércio do

município.
o Arno Beber, quejá ocupava a

vice-presidência da entidade
desde o ano passado, assumiu o

lugar que era do também
comerciante Jaime de Souza. O
mandato de Beber é de um ano e

elepassa a terposiçãode destaque
.ao

ascender ao posto que já foi

ocupado por figuras célebres da
. sociedade, como o deputado
estadual Udo Wagner e o

empresário Sérgio Zouta, entre
outros.

Em seu discurso de posse,
Arno Beber apresentou seus

objetivos frente ao Clube de
Diretores Lojistas de Jaraguá do
Sul, terceiro pólo industrial de
Santa Catarina. ArnoBeber,hOl'opresidentedoCDL

Pela municipalidade
t,

.

Terreno será doado ao Juventus
Jaraguá do Sul- o Chefe do

Executivo estámandandoprojeto
de lei à Câmara Municipal,
tomandodedomíniopúblico área
contígua ao estádio do Grêmio
Esportivo Juventus, a fim de
permitir a expansão das

arquibancadas,conformeprojeto
existente.
A área é de 3.827,94 m2 e

trata-se do lote n.o 117 do
Loteamento Juventus, situado à

rua 205 - LuizChiodini,no bairro
Jaraguá Esquerdo. A outorga da
área tem o prazo de dois anos, a
contar da escritura respectiva,

. sob pena de reversão ao

patrimônio público municipal,
caso não ocorra a obra para a

qual se destina.
Esta providência é uma das

medidas necessárias à

implementação dos
entendimentos visando a

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO O QUFS PRECISA
COM A QUALIDADE QUE VOCE MERECE

'

� AS MELHORES CONDiÇÕES DE PAGAMENT9.
.MÓVEIS
• ELETRODOMÉSTICOS
• BRINQUEDOS
• TECIDOS /CONFECÇÕES

.FERRAGENS
• MAr. DE CONSTRUÇÃO
• PNEUS
• DECORA�O '>c'

.12

construçãodeuma arquibancada
para mais cinco mil lugares,
elevandoacapacidadedoEstádi
João Marcatto para oito mil
espectadores sentados, por
exigência da Federação
Catarinense de Futebol.
-

Caso não ocorra a adaptação
do estádio, o Juventus corre o

risco de ficar de forada Primeira
Divisão deProfissionais, ano qu
vem.

É HOn DE- ABAßECE,R A CASA
SEM ESVAZIAR O BOLSO.

r

NOS SUPERMERCADO.S
BREITHAUPT

TODOS OS DIAS VOCÊ ENCONTRA
PRODUTOS DE ÓTIMA QUALIDADE
COM PREÇOS SUPER ESPECIAIS
E EXCELENTE ATENDIMENTO .

VENHA CONFERIR!

CORREI - Jal'aguá do Sul, OS de junho de 199
-

. -,�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




