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Paralelo

COmpra(27/11) CR$226,OO
Venda(27/11) CR$232,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(27/11 ) ,CR$225,OO
Venda(27/11) CR$230,OO

Comercial

Compra(27/11) CR$229,27
Venda(27111) CR$229,29
TR
27110a27111 .38,6()01o
27/lOa27111... .33,94%
Poupança
Índicep/27/11 .39,2930%
URR

29/11 CR$133,76
CUfJ (novembro)
Engenheiros CR$46.499,38
Salário mlnimo
Julho Cr$4.639.800,OO
Agosto CR$ 5.534,00
Setembro ·.CR$9.606,00
Outubro CR$12.024,00
Novembro CR$15.021,00
Dezembro ;CR$18.759,00

AVISOAOS
COMERCIANTES
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CADERNOSESPECIAL DE

OFERTASNATALINAS do

CORREIO DO POVO.
Chameumdenossos
corretoresespecializados.
Fone 72-3363.
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Stringari e Kleine (à esquerda) pediram uma ambuMncia e mais AIRs ao secretário João Ghiuo

Secretário deSaúde conheceu a situação

João Ghizzo visita

hospitais da região
o secretârio de Saúde do

Estado de Santa Catarina visi

tounaquinta-feira, 25, osmuni
cípios de Massaranduba,
Guaramirim eBarraVelha, na
região da Amvali. Ele veio

acompanhadodo deputadoUdo

Wagnerqueprogramouavisi

ta, para conhecer a realizada

vividapelosmunicípios da re
gião.

Em Guaramirim João
Ghizzo Filho, reuniu-se como

prefeitoVictorKleine e com o

secretário municipal Antônio
Stringari, no Hospital Santo
Antônio. Página 11

Decoracão natalina

Iluminação
terá várias

inovações
Mais de 30 mil lâmpadas

farão a iluminação das princi
pais ruas do centro da cidade
no período de festas natalinas.

Aprefeituraadquiriu cerca de
24 millâmpadas para a orna

mentação que neste ano tem

como novidade uma ilumina

ção especial da igreja matriz
São Sebastião. Página 7

Legislativo

Vereadores
""

naoaprovam
recessomenor

A câmara de Jaraguá do

·Sul, rejeitou o projeto do
vereador Valdir Bordin que
queria reduzir de 90 para 45
dias o tempo de recesso

parlamentar. Página 10

CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO
A Prefeitura de Jaraguá do Sul começou neste dia 260 cadastramento imobiliário e econômico
do município, para conhecer a realidade e definir as regras de nosso desenvolvimento
homogêneo e seguro.
- Receba bem os Cadastradores
A colaboração com informações corretas é a sua parte na parceria por cidade ainda melhor e
mais humana.
Prefeitura de Jaraguá do Sul - Por mais Qualidade de Vida.
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Brasil, 1993.Hajaágua!...Confira a

história Por bem menos o Senhor inundou a Ter- revirar-se na tumba, de raiva .. .) + Ibsen
ra... Por bem menos - sem envolvimentos em Pinheiro sejam "sacrificados" para que
questões religiosas e salvaguardados os di- Ricardo Fiúza e comandita saiam com a

reitos tndtvtduais das minorias - Sodoma e moral impoluta.
Gomorraforam para o espaço, com a mulher Enquanto isto, é pedida por Amin (aquele
de Lot virando estátua de sal e tudo o mais... da Cabeça Limpa) uma CP]para imiscuir-se

Por bem menos Moisés, o libertador, não no casamento CUT/PT. com angariação de

pode entrar na Terra da Promissão. assinaturas completa, enquanto a CPI para
Mas, noNovo Testamento, umamostra dos investigar todos os Partidos e Sindicatos

novos tempos foi-nos dada: Cristo (o Povo), Empresariais está com dificuldade de encon
trocadopor um ladrão, assassino, arruacei- trar adesão mínima para alçar vôo!
ro, pelos romanos (os precursores do Capi- Por muito menos Japoneses, Alemães, In-
talismo). gleses ou Suiçosjá teriam pedido afastamen-
CPl É isso ai. Já vimos este filme, só que to, renunciado, cometido suicídio, fugido...

na versão original. Esquecemos o roteiro. Mas o Brasil, cadinho de raças, está mais

Nós, o Povo. para o italiano, ocidental, latino, apaixona
E vem um Sarney botar a boca nos con- do, "esquentado", do que para as demais

gressistas. porém sem explicar nada... etnias. Lá, na Itália, a operação ''Mãos Lim-

Apesar do jogo do bicho, das loterias, das pas" coloca mafiosos e comparsas, em que
raspadinhas, bingos beneficentes e outras escalão estiverem, na cadeia.
"coisttas" mais, o JOGO não foi liberado no Aqui, para lavar tantas mãos - e tantas

Brasil. Mas o jogo de interesses.: consciências, se é que. existem -, teríamos um

Em nome dele, esperam os comentaristas novo dilúvio. Antonio Conselheiro estaria

políticos que os 7 anões (papai Disney deve certo?"O sertão vai virar mar... "

"A História de nossa gente
não pode ficar só na sauda
de". O passado só é impor- ,

tante se o seu tempo foi bem'
empregado.

.. [
Bal'ãodeUapocu

Há 72anos

- Em 1921, aproximava-se o fim- desenhoseramelogiadosostraba-
de-ano, as escolas públicas e par- lhos de Leopoldo Mey, Willy
ticulares realizavam os exames Wensersky,Eugeníof'ischer,Olga
finais: o Colégio "São Luiz", diri- Mey e LÚGia Buck, No dia27/12/
gido pelas Jnnãs da Divina Provi- 21, o Colégio S. Luiz realizava no
dência, O vigário Pe. Henrique SalãoLorenzen (antigoMielke) a
MeIler, convidava para ver a ex- apresentaçãode teatrodosalunos,
posição de trabalhos e exames fi- dedicados às crianças e a entrada

nais, quando eram elogiados os era gratuita, ocasião em que foi
trabalhos manuais e bordados de tomada uma fotografia que já foi
Alzira Piazera, Maria Marhofer, motivo de comentário e identifí-
Lúcia Buck, Ilonca Fischer e cação daqueles quase 40 compo-
Hildegard Grubba. Na seção de nentes.

Há 70anos
- Em 1923, o Blumenauense
Football Club jogava com o Foot
Ball Club "União" local, e os visi
tantesganhavamapartidapor2x 1.

O quadro jaraguaense eram forma
do pelos seguintes: Rodolpho,
Fischer, Carlito, Erich, Jorge, João,
Paulo, Grubba,Hilário,Maffezzolli
e Lico. O juiz da partida era Q sr.

Emílio Piazera.
- A imprensajaraguaense manifes
tava-se contra os maus tratos aos

inúgrantes. E Estr. de Ferro S.P. -

R.G. primavapela faltade cortesia.

Imigrantes tinham seus pertences
e bagagens danificados, com que
bra de caixas que eram jogadas,
sem maior consideração. Chega
dos àBlumenau, vindode Jaraguá,
o carroceiro foi grosseiramente in
terpelado se se tratava de carga de

estrangeiro ou não. Caso não res

pondesse, a carga não teria lugar
no armarem. Já se sabia de casos

de carros que tinham que voltar à

Jaraguá por causa dessa falta. Pre
cisava, pelo menos, de um intér

prete para os entendimentos.

Estórias sobre o vício defumar (2)
Udo Leal

Estávamos sentados em tomo encontro um motivo para a razão

de uma pequenamesa, numa lan- de ser do vício do cigarro. Assim,
chonete. Éramos em 4, sendo que não fumo mais!"
um deles era um padre. Tomáva
mos uma cerveja geladinha para
dissipar o calor que era bem alto.
Emdadomomento, o padrepuxa a

carteira de cigarros e antes de ser

vir-se, oferece-os ao demais. Nin

guém aceitou. Eurespondi-lhe que
não fumava, ao que ele retrucou:

"Deixou ou nunca fumou?" Então, Tem gente que diz que o cigarro
eu lhe respondi - "Nunca fumei, acalma. Outros ainda, afirmam que
mas, se o senhor me apresentar o cigarro não deixa engordar. Mas,
umarazão,mesmoamaisdescabi- não é o cigarro que acalma, mas,
da, para fumar, então eu fumarei". simplesmente o fato de se ocupar a

Continuavamos o papo, mas, o mão.

padre calou-se. Levou e tirou o Todo o sistema nervoso deuma
cigarro da boca por várias vezes,

sem acendê-lo. Depois, colocou

seu cigarro dentro da carteira e

esta em cima da mesa. Sobre ela, o
isqueiro, dizendo-nos: "Não fumo
mais! A partir deste momento, não
fumomais!" E, dirigindo-se amim,
acrescentou: "Não encontro! Não

também acontece quando levamos
o cigarro à mão. Conclue-se que o

que acalma não é o fato de fumar,
mas, o fato de ocupar a mão.

No caso de engordar quando
se deixa de fumar é que, incons
cientemente e, para alcançar o nos
so objetivo de não mais fumar,
substituímos o vício por outro, nos
alimentando mais ou comendo al

guma coisa diferente que espante
o desejo de fumar, especialmente
as coisas doces como balas doces
e guloseimas. O fato de engordar
provém destes hábitos e não sim

plesmente por ter deixado de fu
mar.

Um mês depois, esse padre foi
embora de nossa cidade e, cerca de
10 meses depois, ao telefonar para
um dos integrantes daquela mesa,

pediu-lhe para que transmitisse a

mim um recado: "Que ainda não

tinha voltado a fumar."

Há 50anos
- Em 1943, a Pharmacia Nova,
de Mauricio Roberto Horst, ini
ciava na Mal. Deodoro da Fon

seca, a construção do fundamen
to de um prédio de dois pavi
mentos, ficando só nos funda
mentos durante muitos anos,

depois comprado por Wolfgang
Weege e que hoje é o Nelo Ho

tel, de Aléssio Berri, do lado do

prédio de 4 pavimentos de A

Comercial, n° 122/130. Assim,

até amorte deMaurício Roberto
Horts a sua família ficou naMal.
Deodoro n? 30, perto do trilho da
estrada de ferro, uma edificação
simples que era uma das mais
velhas do lugar, em cujo telhado
cresciam diversos vegetais que
formavam um verdadeirojardim
suspenso. Hoje é a edificação de

Hertel, locada à loja Koerich.
Sabe-se que era a antiga casa de
Schondermark.

Há lOanos
do Sul, nos idos de Jaraguá, com
parecia com escritos, lembrando
"os velhos tempos" e elogiando a

comunidade que se transfonnava
naMetrópole doDinamismo, pela
ação e arrojo de seus filhos na

construção de um parque fabril

capaz de competir com as indús
trias do primeiro mundo.
- Anunciava-seumConcursoHis

tórico-Literário, que comemora

ria os 50 anos de instalação da
Comarca de Jaraguá do Sul.
- Udo Wagner assumia a Supe
rintendência da Fundação
Catarinense de Cultura.

:. Em 1983, implantava-se oC-A
P (Colegiado a Administração
Pública), formado por um grupo
de pessoas locais, à nível muni
cipal, que foi uma forma encon

trada pelo então governador
Espidirião Amin Helou Filho,
para atender os reclamos para o

Estado das necessidadesmunici
pais, o que, contudo, não chegou
atingir as suas verdadeiras fina
lidades.
- Oprof.AbelardoF.Montenegro,
daUniversidade Federal do Cea
rá, e antigo promotor público de

justiça da Comarca de Jaraguá

- Tenho me aprofundado nos es

critos sobre o fumo, seu hábito,
seus maleficios, sua injustificável
razão de ser. E continuo respon
dendo aos que me perguntam por

que não fumo: "Dê-me ummotivo,
por mais tolo e injustificável que
seja, para fumar. Então, eu fumarei."

pessoa se aflora nas extremidades:
nos pés nas mãos. A pessoa cami
nha de um lado para o outro, ou,
bate constantemente com os pés;
batuca com os dedos, comprime as

juntas estralando-as ou até mesmo

sente necessidade de ocupar as

mãos com qualquer objeto. Assim
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", Depoisde quase cincoanos as famílias serão atendidasII
•

Olho Ototco
Dr. Walter B. Falcone

Consell,oMlmicipal de Edu
cação - A instalaçãodesteConse
lhoháduas semanas, compresen

ça do Prefeito, Vice-Prefeito, de
Vereadores, representantes do

ConselhoEstadual deEducação,
duasdezenasdeconselheiros;pre
sença de coral, que tocou oHino

Nacional.odeJaraguá.finalizan
do com um coquetel. Nosfizemos
presentes representando oCentro
IntegradodosProfissionaisLibe
rais (CPL). O comentário acima

refletenossocontentamentocoma

instalaçãodesteegrégioConselho
e aproveitamosparaparabenizar
oexecutivomunioipalporestemar
copara nossa cidade. Lamenta

mosprofundamentequandoda ins
talaçãodoConselhoMunicipalde
Saúde - tão imprescidivelquantoo
de Educação - que só passou a

"funcionar", na gestão passada
após sucessivase extenuantes exi
gênciasdeminhapessoa, na época
presidente da AMJS (Associação
MédicaJaraguádoSul), que ape
nasqueriavercumpridaa legisla
ção federal pertinente. Passou a
"funcionar'ípelaportadosfundos,
sem nenhuma cerimónia deposse
dosconselheiros. Conc/uodasduas

uma, ou ospoliticosestãomudan
doou oscidadãosestãoexigindoos
seus direitos, esta uma medida
acertada e necessáriapara que a

gerênciadomuniclpiofimcionea
comento.

Vila Carolina perto da água
Guaramirim - Depoisde quase

cinco anos sem água está. próxima
a implantação do sistema de abas
tecimento para as 100 famílias que
residem na Vila Carolina, em

Guaramirim. Aprefeituracomprou
e já instalou urna caixa d'água com
capacidade para 30 millitros, que
deverá guardar a água captada no

poço artesiano construído há
mais de dois anos. "Resta agora
que a Casan faça a instalação da
bomba que vai levar a água até o

reservatório", disse o prefeito
VictorKleine.

o problema de falta d'água na

Vila Carolina foi abordado em re

portagens no CORREIO DO

POVO, aprimeiradelasnodia28 de
abril, onde urn dos moradores,
José Araújo, narrava o drama vivi
do pelos moradores daquela loca

lidade, já a quatro anos.

Ao longo do ano várias reuni
ões foram realizadas inclusive com
a presença do diretor da Casan de

Joinville,OsniPiske, que conhece
dor do assunto disse que seria

implantado o sistema caso hou-

Reservatóriopara 30millitros installulo na Vila Carolina pela prefeitura. Falta Pouco, agora
Carolina dentro do prazomarcado
e prometido aos moradores, que é
o fim deste ano.

Casan", disse o prefeito.
Kleine acredita que é quase

certo que a água chegue a Vila

vesse a participação da prefeitura.
"A parte que nos cabia já está

pronta, agora só falta a parte da

Descentralizaçãoadministrativa

Governo instala-se domingo no Garibaldi
ReUllúJo da Admu,istraçilo

Mrulicipal - Semana passada
aconteceu algo inédito em nossa

cidade. Sob a coordenaçãododi
nâmicoPreside"tedaAcijs- Vicente
Donini - tivemos uma explanação
prestadapeloexecutivomumcipal
de seus dez meses de governo.
Ouvimos perguntas certas

direcionadas às pessoas certas.

Presentes lideranças empresari
ais edeclubesde serviço.Parabe
nizamos tambémo Vicentelsonini

eesperamosa repetiçãodestepro
cedimento sempre que sefizerne
cessário. Éumdireitode todocida

dão saber o que esta acontecendo

110 âmago do executivo e o local

escolhido foi mlli�o apropriado.
Parabéns a todos.

primeiro de uma série de outros
postos telefônicos que objetivam
"beneficiar as comunidades
interioranas do município". "Este

trabalho vai procurarbeneficiar os
agro-produtores e trabalhadores
das lavouras daquela região e por
isso também estamos prevendo a

extensão da eletrificação rural, re
tificação de estradas e urna série de
outros trabalhos", disse o prefei
to.

Ao todo serão atendidas,
durante a instalação do governo
em Garibaldi, as necessidades dos
moradores das localidades de

Jaraguá 84, Jaraguá99, Santa Cruz
e São Pedro.

PISTADEPOUSO
A pista de pouso," que será

inaugurada no domingo, possui
485 metros de extensão e 20 de

largura. Será usada para pouso e

decolagem de aviões que farão o

trabalho de pulverização de bana
nais de 200 produtores que culti
vam urna área de 1.500 hectares. A

produção média daqueles produ
tores chega a 30 toneladas por
hectare - ou 45 mil toneladas/ano.

Além disso, a pista é dotada de
duas caixas d'água para a mistura
do óleomineral; embalagens e de
pósito de lixo tóxico; local para
filtro e sumidouro, caso haja aci
dente no manuseio dos produtos.

Jaraguá doSul-No domingo,
28, será instalada oficialmente a

segúnda etapa do governo
itinerantena localidadedeflaribaldi,
no interiordomunicípiodeJaraguá
do Sul. O prefeito Durval Vasel,
com o secretariado, vai fixar a sede
da administraçãomunicipal no sa

lão da igreja da comunidade de

Santo Estevão, às 9 horas da ma

nhã. Ainda no domingo, às 14 ho

ras, será inaugurada a pista de

pouso de aviões que trabalham na

pulverização das lavouras de ba

nana daquela região.
Segundo o prefeito, já existem

urna série de atividades programa-

das para o período de

descentralização, com base na ex

periência anterior e de acordo com
a realidade local. "Prevemos a uti

lizaçãodapatrulbamecanizadapara
realização de diversas obras no

Garibaldi e localidades adjacentes,
distribuição de mudas, realização
de exames médicos, levantamento
da realidade turística e, se tudo
caminhar bem, poderemos inau

gurar o sistema de telefonia rural,
com a instalação de um telefone
celular em urn posto comunitário

para atender as comunidades",
disse Vase!.

Ele destacou que este será o

CostaServiçosContábeisltda
CRC - SC - 3.1810 - .)

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduha

- COlltabilic/tIlle, Escrita Fiscal, Abertura de Firmas,
Microempresas, FolluulePagalllelltl',Sen! deColllplltaçOI'.

Nelson José da Costa - Despachante oficial do
Detran-SC - Credencial n° 318/80.

Emplacamemos, transferência de 1·(!Íclllo"',l'la\·tijicaçt1o,
serviço âe'faxe-fotocôpías.

Av. 7 de Setembro, I" andar -Fones (0473) 79-1129/
79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massaranduba - SC

RestauFante do Zeca
Reservas para: Casamentos e Festa em geral

Almoço.fantar e marmltex de segunda à domingo.
Servimos diariamente BUFFET variado, acompanhado de
sobremesas e com ESPETO CORRIDO todos osDOMINGOS.

Rua 11 de Novembro, 559 _10 andar - Centro
Fone (0473) 79-1561 - Massaranduba - SC
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Simone e Clem;r
Dagmar ePauloH. Techentin e Iris eAloisKoslopp participam o enlace
matrimonialde seusfilhosSIMONE eCLEMIR, queacontecerádia 11 de

dezembro próximo, às 19 horas, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, de
Massaranduba. Após a cerimônia religiosa, os convidados serão

recepcionados no Salão da Igreja. Felicidades aos noivos e familiares...

50Dano defundação do
Circulo de Orquidófllos de Blumenau
O Círculo de Orquidôfilos de Blumenau está comemorando o seu 500

aniversário de fundação, com a XV Exposição Estadual de Orquídeas.
Até 28 denovembro, noPavilhãoA daPROEB, Blumenau, promoção do
COB como apoioda PMB, Sectur-PROEB e SANTUR.

.

de CórPQ Inteiro.
túlio Vargas, 55

SENA]convida
O SENA! - Unidade de Formação Profissional de Jaraguá do Sul, comida pará as solenidades de

encerramento dos cursos de DESENHODEMODA eMODELAGElvJ de 1993.
Haverá entrega dos Certificados, Desfile de Modas e Jantar Dançante. Dia 26 de novembro, a partir

das 19:30 1100;as, na ARWEG.

Aniversário
Nodia lSdenovembroquemcom
pletou 18 primaveras foi SIMaNE
FABIANA INROTH. Os felizes

pais, Agata e Egon, juntam-se aos'
filhosMônica e Sandro para, famí
lia unida, desejarem-lhemuitas fe
licidades e sucesso. Parabéns!

*
APAE - Grupo deMães

JaraguádóSul-Dia23/11 oGtupo
de Mães da APAE encenou suas

atividades com uma tarde festiva.
Com o resultado da venda de seus

trabalhos artesanais, adquiriram 1

espremedor de frutas (industrial),
1 microfone, 1 aquecedorde ambi
ente, 2 espelhos, 1 máquina de
escrever elétrica e tesouras, para
uso da escola e dos alunos. A

Direção da APAE agradece o em
penho do Grupo.

LUANA
CAROLINE

BERTE, com
apenas um ano e

meio,fazpose
especial,
charmosissima,
para nossa

coluna

FOTO ceNTER

Escola de
Música do SESI

Jaraguá do Sul - O SESI -

Centrode Atividades de Jaraguá
do Sul, Setor de Lazer Artístico
e Cultural, informa que de 10 a 8

de dezembro, das 8 às 11 horas
e das 14 às 17 horas, estará
realizando matrículas para os

cursos de TECLADO, CORDA
e INSTRUMENTOS DE SO
PRO.

Primeiramente serão matricula
dos os atuais alunos. De 9 a 12
de dezembro, havendo vagas, os
alunos novos poderão requerer
matriculas, nos mesmos horári
os. Maiores informações pode
rão ser obtidas pelos telefones
71-0899 ou 71-0690, ramal36.
Dos cursos oferecidos pela Es
cola deMúsica do SESI saem os

componentes da Banda Musical
do SESI, campeã em v�os con
cursos dos quais participou des
de a sua criação, em 1989.
A maioria dos professores da -

Escola de Música deslocam-se,
para ministrar as aulas, 'desde a

cidade de São Bento do Sul,"
Dia 15 de novembro o Itu ÍlosMaiochi esIIlva emfesta. É que a bela colaborando para o incentivo à

URISMAlOCHI completou 16anos, enchendo de alegria e satisfa- mentalidadeartístico-musicalem

� o CllSalNaI4lüJ e JIUio Maiochi. À aniversariante efamiliares, nossa cidade. Participe!
,�_:..���, < __ 'o _ CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 27 de nov.embro dê;t9.93
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''Algumas pessoa�, mesmo inteligentes, dizem que a

violência pode ser" bela. ,Não consigo perceber, isto,
porque só hámomentos belos, eaquelosmomentos,para
mim, nunca são belos. "

Andy Warhol

Dia de Santa Catarina
Plorfanõpnlis A

AssociaçãoCulturalOrquestra
Sinfônica de Santa Catarina,
a Fundação Catarinense de
Cultura e o Grupo Habitasul
convidam para o Concerto
Oficial de Estréia de orquestra
sinfônica de Beetoven,
Schubert, Coplan e Liadov.

Flores

O evento comemorou o Dia
de SantaCatarinae representou

'

mais uma conquista do nosso

estado na área da arte e da

cultUiãFoi'�25 denovembro,
às 21 :00, no teatro doCentro de
Cultura, avo IrineuBornhausen,
5.000

Encerrou-se dia 21 de
novembro a Festa das Flores, em
Joinville. Com ela, e com o

conseqüente término da IV

ExpofloresArtistas Catarinenses,
os trabalhos de Dom Cabral, Du
Jahncke e Marina Luerdes, que
tão bem representaram nossa

cidade, e a Associação
Jaraguaense de ArtistasPlásticos
AJAP, voltam para casa.Mas não
sozinhos. Fazem-se acompanhar
de urn troféu Destaque para

Cidade de Jaraguá do Sul.
Belíssimo. O troféu foi exibido
aos associadosda AJAPpreSentes
ao jantar de encerramento, dia

23, no Beira-Rio. Quem viu,
gostou. E, entre os "vistos", o

bem abalizadodoartista (teatral),
artista plástico e atual Secretário
da Indústria, Comércio eTurismo
deJaraguádoSul,GilmarMoretti.

Parabénsaosartistasqueforam
conquistar para a AJAP, e para
Jaraguá do Sul,mais estemimo...

Plurimagem Neumart
Blumenau - Até 11 de

dezembro, das 10 às 22 horas, o
EspaçodeArteAçu-Açu,Neumart,
Praça de Eventos, Blumenau.

Aquarelas de Érica de Araújo,
fotografias de Lair Bernardoni,
abstruçõesde SimoneDuarte, selas
pintadasporLygiaBoussenqNeves,
móveis e objetos de Luiz
Bernardes... Horário Braun

autografia "Blumenau,AllesBlau" ,
e Lindolf Bell autografia
Iconograthia,AsAnnamarias,A
Código das Águ3$ e apresentá
novos corpoemas.

Corpoema
Poema do corpo - Corpoema.

A idéiadacamiseta-poema nasceu
de uma necessidade urgente de

integrar o poema no cotidiano. O
tempo do poeta 'é o dia-a-dia.

Equívocoéacreditá-lopertencente
a um tempo fechado ou ao livro
fechado. O poema nasce do
contacto com a alegria ou a dor
coletivas. E ao povo se destina

pela própria origem. A camiseta-
I

poema a ser usada no corpo,
surgida em 1973, prolongada o

impulso que, desde 1963, com o

movimentoCatequese, nosprojeta
no sentido de levar o poema a

Todos. LindolfBell.

Quando visitaraPlurimagem,
leve 1 quilo de alimento não

pereclvel para a Ação da
Cidadania Contra a Fome. A
Miséria epela Vida.

Terça-feira, 23, aAJAP reuniu
associados e simpatizantes para
festejar o encerramento do ano.

Produtivo. A partir das 20 horas
começaram a chegarosamigos ao
restaurante do Beira-Rio. papo
agradável, comida idem, até
aqueles que dificilmente
comparecem às reuniões mensais
- 'por motivos. profissionais -

estavam presentes. Alegria.
Findo o jantar, a noite foi

Bravíssimo!
encerrada com uma apresentação
do cabeleleiro, artista, plástico e

performadorCali, tambémdiretor
de promoções da Associação
Jaraguaense deArtistasPlásticos.

risos, ovações...
Entre um número e outro, a

Mestre de Cerimônia Vera
Triebes sorteu um brinde ,

gentilmentecedidopelocomércio
e indústria local.

Revivendo deste Evita (Não
chores por Mim, Argentina) até
um soprano 'ligeiro, ein ária de
ópera, passando por Inezita
Barroso (AModa daPinga), Cali
levantou a platéia com aplausos,

A todos os que trabalham para
que este encontro 'tornasse-se

realidade, e em especial,
profissionalismoealegriadoCali,
muito obrigado!

j.\RT�S

Detalhes
Joinville - SabrinaWerner

de Carvalho expõe, até lOde

dezembro, no Prinz Suite
Hotel, rua Otto Boehm, 525,

Detalhes ... "Sabrina

fragmentá imagens, expande
suavidade e sensualidade,
envolve o espaço pictório,

cria uma geografia pontilhada
de relações espaciais e

cromáticas", escreve Linda
Suzana PoIl no convite.

Confira. Na foto, um detalhe
de Detalhes,

Começaram as festas de

despedida do "fim-de-ano" ... O

espírito natalino toma conta,
pouco a pouco, do espaço que nos

eparade 1994. AAJAPpromove,
a partir de lOde dezembro, na
Marzon, amostraNatalcomArte.
Os trabalhos devem ser

encaminhados, até 30 de

Aniversários
Dia 22, Luciano da Costa

Pereira, artística plástico
radicado em Joinville, ex

presidente da
AAPLAJ.Parabéns ...

Dia 25, Marli Longo Peixoto,
artista plástica jaraguense
professora de pintura, ajapeana
atuante. felicidades de todos os

consórcios pintores ...

3RI/lEER/CRS
QUADROSPARA ESTAMPARIAS,

Pré-natalNatalino

novembro, ao presidente da
associação, Dom, Cabral, na 3
Américas (endereço anúncio do

rodapé).

formandos de Modas recebem
certificados. A Arte está sempre

presente? "A Arte não cosntitui
uma excessão, e todos sabem o

As Escolas deMúsica iniciam quanto é necessária. Sem ela, a

suas matrículas para o ano vidaseriaáridaesemsabor,cOmo
seguinte, Escolas de Pintura se estivéssemos dentro de urna

mostram seus trabalhos, pedra." FundaçãoMokiti Okada.

Para Reflexão...
"Não estariam os jornais se transformando em fantoches da

opinião média, em marionetes das pesquisas de opinião?".
Repito: as evidências não deixammargens a dúvidas. E receio

que quanto mais aumentar a competitividade entre os jornais,
mais fantoches do gosto médio eles tomarão. Transcrito da
Folha de São Paulo, de extenso aritica intitulada "Uma prensa
na imprensa pop - Jornais deificam quadrinistas, chaman

Jacques Lacan de Jack" e se rendem à cobertura do lixo

cultural", de autoria de Sérgio Augusto, da sucursal do Rio.

, CORREIO DO POVO - Jaraguá dõ�Sul, 27 de novembro de 1993
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ExposiCão

Arquitetura
I

I

II catarinense

em Jaraguá
Numa promoção do

governo do Estado, Secre
taria de Estado da Educa

ção, Cultura e Desporto,
Fundação Catarinense de
"Cultura e Diretoria de
Patrimônio Cultural, per
corre as principais cidades
do Estado a exposição de

fotos sobre a Arquitetura
Catarinense. O Museu

Municipal Emílio da Silva é

que no momento recebe a

exposição que fica à dis.po
sição de seus visitantes.

Esta exposição fotográfi
ca é o resultado do traba
lho de pesquisa de
senvolvida durante a

execução de projetos da

Fundação Catarinense de
Cultura. na área de conhe
cimento do patrimônio
cultural catarinense. Seu

principal, objetivo é dar à
conhecer aos visitantes. as

diferentes correntes étnicas

que participaram da forma-
ção do território

./

catarinense e a forma como

estas populações imprimi
ram seu saber.
Dentro dos traços cultu

rais significativos, a arqui
tetura representa o

patrimônio flsico visível e

por isso tão perceptível aos
olhos humanos. Quer
evidenciando detalhes
artísticos ou traços singe
los, quer reproduzindo
varandas floridas ou

explorando belas paisa
gens, trata-se de uma

mostra do rico acervo que
se encontra pelo Estado,
localizado nos vales dos

rios, no litoral ou no pla
nalto. É importante desta
car a necessidade da

preservação e divulgação
deste patrimônio.
As fotos expostas são de

Carla Alves. Paulo Freitas

e de arquitetos da Diretoria
de Patrimônio Cultural.

Todos os jaraguaenses
estão convidados a visitar o

Museu e conferir a exposi
ção.
6

I!
I,

WHOOPI GOLDBERG TED DANSON

FEITA POR ENCOMENDA
Whoopi Goldberg, a

impagável estrela de dois fíl
mesdegrandesucessoem todo
do mundo - "Ghost, do Outro
Lado daVida" e "Mudança de
Hábito"- está chegando com

uma nova e divertidíssima co
média, sob a direção de
Richard Benjamim, intitulada
"Feitapor Encomenda"(Made
inAmerica), que traz aindaem
seu elenco Ted Danson e Nia
Long.

independência e sua própria
família. Aparte donégocio vai
muito bem. Sarah é dona de
uma-livraria afro-americana,
perfeitamente de acordo com

suaorgulhosaautoconsciência
Porém, seumaridomorreu an
tes de terem filhos e ela desco
briu que ainda desejava uma

família - em seus próprios ter
mos. Assim, foi a um banco de

'esperma e pediu o que eles
tinham demelhor: unipai inte
ligente, negro e não alto de
mais, o que resultou na linda
Zora, umajovem confiante, na
iminência de entrar na facul
dade e convicta de ter por pai

o falecido marido de Sarah.
Mas, de repente, ela descobre
que não era. Revoltada e con
fusa, exige saber mais sobre
seu pai. E assim que Sarah

explica, Zora e seu melhor

amigo fazem uma pesquisa
meio ilícita no computador do
banco de esperma. Aí eles vão
ter umagrande surpresa. "Fei
ta por Encomenda" combina
romance, paternidade, humor .

atual e uma visao

anticonvencional do que real
mente significa família.

Sexta - 20:15h - 26/11193
FeitaporEncomenda - cen

sura Livre
Sábado - 20:15 - 27111/93
Feita por Encomenda - Cen

suraLivre

Domingo - 20: 15 - 28/11/93
Feita por Encomenda - Cen

suraLivre

Segunda - 20: 15 - 29111/93
Feita por Encomenda - Cen-

suraLivre
'

Terça - 20: 15 - 30111/93
Feita por Encomenda - Cen

sura Livre
Quarta - 20:15 - 01112/93
Feita por Encomenda - Cen

suraLivre

Whooopi é SarahMatrews,
umanegra capaz, independen
te, que quer tudo na vida: seu
próprio negócio, sua própria

Quinta - 20:15h - 25/11/93
Sem Programação

Você está decidido a abrir uma empresa? Então procure os serviços profissionais da:

Organização Contábil
"A Comercial"
CRC.;0048

p-----.,

I Av. Mal. I
I -\ I

���������������Deodoro,�22i
Abertura de empresas /Encaminhamentos de: I (�o lado da I
Contabilidade

.

Aposentadorias I HM) I
Contratos Pensões I I

I
Fone: '0473'

IImposto de renda
: Pecúlios ( , '/

--������������ 71-1721 I)

�----_.
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CP Classificados
Consórcio Koerlch
Adquira seu carro novo ou usado .

Prestações a partir de
CR$ 19.903,00.

fo... (0471) 11- 8076

. BIJOUTERIAS,
PRESENTES E

ROUPAS
Todo linho em Toco-fitos,

<, alto-falantes, aros esportivos,
antenas, filtros de or; topetes, etc..:

Venha conhecer painéis de Neowem nossa loja.
Fone: 71-1211

Nas lojas UM de �araguâ do Sul

SERViÇOS GERAIS
Preciso de pessoas, que
façam serviços gerais de

pedreiro e encanador. 71-
6275.OPTION Comércio de BIjouterias Ltda

Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 260 - Sala 01 - Centro

(Ao lado do Foto Loos) Jaraguá do Sul- SC

PRECISO
De uma pensionlsta
doméstica, das 8:00 às
17:00hs. Tratar fone: 72-
1170 .. Araci.

FOGÃO
Vende-se, econômico, CR$
20.0QO,OO - 72-1335.

ALUGO
Telefone, 71-4264 ou 72-
2422.�1.1.llgl�

VIDROS E PARABRISAS
Vende-se novos e usados,
para automóveis e

caminhões. Tratar em

Nereu Ramos, Rua Júlio
Tissi, 232, próximo ao

Campo Estrela. Tratar pelo
fone: 72-2218.

CABINE DUPLA (f.-1000)
Vende-se, ano e modo 87, cor
prata clfaixas pretas, ar cond.,
direção hidráulica, frigobar,
rodão, espaço pl 8 pessoas,
modelo Furgão. Preço US$

,,16.000.Acejto cartono�ócio.
Fone 71-1574 cl Denis.

RESTAURANTE
Vende-se, tratarna rua Proc.
Gomes de Oliveira, 1.300.
Aceito carro no negócio.
71-3157.

. TELEVISOR
Vende-se televisor novo

com controle - 71-8910.

" lENHAS
Vendo lenhas' para
construção. Tratar 72-1335.

PRECISA-SE
De uma senhora para
trabalhar em

Massaranduba. Tratar pelo
fone 71-3943.

COMPRO
Saveiro ouPampa, ano 84/

85, pelo fone: 72-3478.
SECRI;:TÁRIA e TELEFONE

Vendo secretária eletrônica
e um telefone sem fio, com
Almir - 72-2850.

CARROSOKM
Todas as marcas de veiculos OKm
com preços bem abaixo da
concessionária.
Ex.: F-1000s-
CR$ 5.500.000,00 -

Omega CD - CR$ 9.100.000,00 -

Escort Hobby 1.6 -

CR$2.200.000,00.Coreseopcionais
a escolher.
AceHamos seu veiculo usado, leas
ing, financiamento e consórcio.
Consu�e-nos. Auto-novo. Fone: 71-
1574 - Rua Joinville, 2050.

CAIAQUE

Compro caiaque 4,5metros
de competição. pago à vísta.
Tratar fone: 72-0353 cl
Jaison.

TíTULO BAEPENDI
Troca-se por móveis

usados, por casa na praia.
R.ua Franzer, 318, Jguá
Esquerdo.

COMPRO
Geladeira usada, 72-11"40,. ORAÇÃO

SANTACLARA
'Pela intercessão de santa

Clara, ó Senhor todo

poderoso me abeçoe e

proteja. Volte paramim Seus

olhos misericordiosos, me

dê a paz e tranquilidade,
derrame sobre mim suas

copopiosasgraçase, depois
dessa vida, me aceite no

céu em companhia de Santa
Clara e de todos os santos.
Em nome do Pai, do Filho e

do Espírito Santo. Amém.
S.R.

BICICLETA
Vende-se, Tropical,
feminina, preço a combinar
- 71-2899.

BARRACA

Compro, para duas

pessoas. Tratar 72-3096. � .

:Farmácia:
•

Suely
VíDEO CASSETE

Vende-se, Panasonlc. 2

cabeças, por US$ 300,00.
Tratar com Lilia, 71-4309
ou 72-2032.

TíTULO
Vende-se, do Baependi,
tratarpelo fone: 72-3416.

•
COMPRO
Carro ou Moto, pago à vista,
atéCR$ 500.000,00.Tratar71-
1574 cl Denis. Rua Joinville nO
2050.

•

•

•

: Aberto das 8 às 21 horas

: Sábado até as 18 horas
• Fone 72-0170

: Av. Mal Deodoro, 852

VíDEO
Vendo vídeo cassete, 4

cabeças, novo. Por CR$
70.000,00. Tratar 72-0824
com João.

BICICLETA
Vende-se, Caloi feminina,
CR$20.000,OO, rua Paraná,
256.

PASSAT
('

Vendo, cor preta com som e

alarme. Tratar 76-1216.•

• •••••••••••••••

"ReveilIon Sensacional
nas Ilhas do Caribe

Saída dia 29.12.93 e retorno dia 6.1.94.
Inclui: Passagem aérea de S. Paulo, Hotel, todas as refeições e bebidas.

Preço; US$ J590,00 por pessoa (em apto. duplo).
Oportunidade única; são poucos lugares.

Informe-se: HUNGÁRIA TURISMO - Fone: (0473) 71-9943
Ruo Donoldo Gehring. 135 - Jorogu6 'do Sul"

o SEU RELOJOEIRO
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 391 - Fone: 72-1267
Ll�"1: �,��.;.. "'�"'.:r"'� __
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seu 1'1\10 CO�lfECCOES
�

Rua Júlio '.dri, III - Vila Nova - JaraguQ do Sul - se

Fone: (0473) 71-5165

POSTO DE VINDAS
!( .....•.......••..•....

ALUGA-SE
Aluga,se vestidos de noiVa e roupas
para testemunhas - TratarRua Major!
JúlioFerreira�8Vila LalàU72-1102.

MOTO
Troco pormoto demenorvalor.
XL 125. 72-1722.

ÓLEO PARA MOTOR
Vendo CR$ 450.000.00 O litro.
óleoAboline 20-40 preço válido
4/12 - 72-1576.

CHEVETTE
Vende-se. tratar 71-0835.

VENDE-SE
CG 82. Kombi 75. Gareli 80.
Turuna 82. Tratar 72-2850. -

PASSAT76
Vende-se. Tratar fone:
72-0782.

MOTOTURUNA
Vende-se em bom estado. cor
cinza. CR$ 140.000.00. com
Lucas ou Vilso,
71-2414.

TROLE
Vende-se. trole completo. no

valor de CR$ 600.000.00.
Tratar Três Rios do Norte. Bar
e Mercearia Martins.
72-2348.

�·.1· •••••llallll •••••·.�
TERRENO 770m2
Reinoldo Rau, ao lado de

posto de saúde, Barbada.
ótimo para salas comerciais.
- 72-3363 ou 72-72-2990, à
noite.

CASAMISTA
Vende-se, com 80m2,
terreno 15x300m da Mal. -

72-2931.

CASA DE ALVENARIA
Compro, pago US$ 20.000.
pagamento a vista -

72-2931.

TERRENO
Vendo ou troco por carro ou

por outro tereno. Valor CR$
800.000,00 - 72-1023.

RESTAURANTE
Vende-se. tratar Rua Proc.
Gomes de Oliveira. 1.300.
Aceito carro o<? negócio.

CP Classificados

Sorna CR$ 11.770.000,00
Art. 20 - Os recursos para cobertura do presente Crédito
Suplementar. provém do saldo do excesso de arrecadação
do mês de Julho de 1993.
Art. 32 - Esta Lei entrará em vigornadata de suapublicação.
revogadas as disposições em contrário:-

Guaramirim, SC, 27 de Setembro de 1993.
Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

Consórcio Koerlch
Adquira seu imóvel:

Casa ou Apto. I praia ou cidade.
Prestações a partir de

CRS 34.780.00
Crédito 3 milhões

�("71)"- ••7.

ESTADO DE SANTACATARINA

PREFEITURA MUNIC]PAL
DE GUARAMIRIM

LEI N° 1.696/93
Autoriza a abertura de crédito suplementar
no valor de CRS 11.770.000,00.
Victor-Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso

de su. atribuições.
Fa2 lIÍlber a todos os habitantes desteMuru'êrtfto -que �
Câmara Municipal ..provou e ele sanciona a segniqte Lei:
Art. fÃ - Fica p Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizadoaabrirumCréditoSuplementarno valordeCR$
11.77'0:000.00 (Onze Milhões Setecentos e Setenta Mil
Cruzeios Reais) para reforço nos ítens Orçamentários
abaixodescritos, constantesdoOrçamentoMunicipal apro
vadopelaLeiN° 1.610de29deDezembrode I992. a saber:
020 I - Gabinete do Prefeito
0307020202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
3110 - Pessoal CRS 100.000.00
0301 - Setor de Pessoal
03080332005 - Juros e Amort. da Dívida Previdenciária
43S0-AmortizaçãodaDívidalntema CRSI.000.000,00
3260 - Encargos da Dívida 1nterna CRS 200.000.00
3280 - Cont. pl Formação Patrim. do Servidor Público -

PASEP CR$ 300.000.00
0302 - SetordeExpediente, Mat. Comun. eServiçosGerais
03070212008 - Manutenção do Setor de Exp. Mat. Com.
e Servuços Gerais
3110-Pessoal... CR$ 300.000.00
3120 - Material de Consumo CR$ 200.000,00
3130-ServiçosdeTerceiroseEneargos CRS 280.000.00
0303 - Setor de Esportes
08462242010 - Manutenção do Setor de Esportes
3110-Pessoal.. , CRS 150.000.00

.

3120 -M�terial deConsumo , , :.CRS 250.000.00
3130-sefviçosdeTerceiroseEncargos CR$ 250:000.00
0304 - Setor de Agricultura, Pecuária e Psicultura
041407520 II - ManutençãodasAtividadesdaAgricultura
3120-MaterialdeCOnsumo CRS 100.000.00
3130-ServiçosrleTerceiroseEncargos CRS 100.000.00
0305 - Setor de Segurança
06301742013 - Manutenção do Setor de Segurança
31200-MaterialdeConsumo CR$ 100.000.00
0402 - Setor de Tesouraria
03080322015 - Manutenção do Setor de Tesouraria
3110-Pessoa1... CR$150.000,OO
04{>3 - Setor de Tributação
03080302016 - Manutenção do Setor de Tributação
3110-Pessoal CR$ 150.000,00
3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos CRS 40.000.00
0501 - Setor de Seviços Urbanos. Obras e Saneamento
10603271002 - Ampl. Manut. dos Servo de Rede IIum.
Pública
3130- Serviços de Terceiros eEncargo ....CR$ 150.000.00
13764491004 - Amp!. e Melhoramento do Sist. Esgoto
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos...CR$ 150.000.00
13764482017 - Manut. Setor de Servo Urbanos e Saneamo
3110-Pessoa1... CR$1.500.000.00
3120 - Material deConsumo CR$ 200.000.00
3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos CRS 200.000.00
0502 - Setor Rodoviário Municipal
16885341009 - Constr. e Melh. de Pontes, Esg. eEstr.
Vicinais

3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos ......CR$ 200.000,00
16885342019 - Manutenção Setor de Estr. de Rodagem

. 3110-Pessoal... CR$ 200.000,00
0503 - Setor de Estudos e Projetos
10583232020 - Manutenção de Setorde Estudose Projetos
3110-Pessoal... CR$100.000.00
0601 - Setor de Educação
08411852021 - Manutenção de Creches
3110-Pessoal... CRS 200.000.00
3120 - Material deConsumo CR$ 100.000,00
08411902022 - Manutenção de Pré-Escolares

3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos.......CR$ 100.000,00
08421882025 - Manutenção do Ensino Normal
3110-Pessoal... CR$I.500.000,00
3130 -ServiçosdeTerceiros eEncargos CRS 200.000,00
08472352026 - Consessão de Bolsa deEstudos
3250 - Transferências a Pessoas CR$ 800.000,00
08472392027 - Manutenção de Transp. a escolares

3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos ......CR$ 400.000,00
0701 - Setor de Saúde
13754282032 - Manutenção dos Serviços de Saúde
3210-Transferências lntra-Goveram CR$ 600.000.00
3230-TmnsferênciasInst. Privadas CR$ 1.000.000,00
0702 - Setor de Assistência Social
15814862033 - Manut. Setor de Assistência Social
3120 - Material deConsumo CR$ 200.000,00
3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos CR$ 300.000,00

LEI N° 1.696/93
Autorize realização de despesas
Victor Kleine. Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso

de suas atribuiçõeS
Fa2 saber a todos os habitantes deste Município que a

Câmara municipal aprovou e ele sanciona à seguinte Lei:
Art. 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a dispender até o valor de CR$ 75.000,00
(Setenta e Cinco Mil Cruzeiros Reais) para a comunidade
São Pedro. da localidadedeGuaramanha, nesteMunicípio.
Art. 20 - Os recursos previstos neste serão destinados a

cobertura de despesas da Festa do Idoso, promovida pela
Comunidade beneficiada.
Art. 30 - As despesas decorrentes da execução da presente
Lei será coberta pela dotação específica do Orçamento
vigente. neste exercício.
Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC. 27 de Setembro dê:1993.
VictorKleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário de Finançes

Decreto N° 090/93
Abre crédito suplementar no valar de CR$ 5.000.00.
VictorKleine, PrefeitoMunicipal deGuararnirim 110 uso de
suas atribuições

Decreta:
Art. 10 - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de
CR$ 5.000.00 (Cinco Mil Cruzeiros Reais) para reforço
nos iten s Orçamentários abaixo descritos constantes do
OrçamentoMunicipal aprovado pela Lei n° 1610 de 29 de
Dezembro de 1992;
O 1 O 1 - Fundo Municipal de Saúde
1375428200 I - Manutenção doFundoMunicipaldeSaúde
3120 - MaterialdeCOnsumo CR$ 2.000,00
3130 - Serviços de Terceiros eEncargos..... CR$ 3.000.00
Art. 20 - Os- recursos para cobertua do presente Crédito
Suplementar, provém do Excesso deArrecadação apurado
até 31 de Agosto de 1993.
Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guaramirim, SC, 22 de Setembro de 1993.

Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

I'

II

2TERRENOS
Vendo na Praia de
Guaratuba, US$ 5.000.
Tratar rua Eugênio Nicolini.
291. Fica a 600m da praia.

CASA MISTA

Vende-se, com 80m, terreno
15x30, todarnurada. Tratar
72-293{�

.

50 JORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Pauto

Folha Mercantil
DiárioCataiinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

TERRENO
Vende-se na Praia Grande,
300m longe do mar, troco
por carro ou moto. 73-0422
com Rita.

r--------.

:A/B VlJeo:
: eeHitn :
: _ Locadora de :fitas e games
1 para Mega Drive 1
1 RuaÂngeloRubini,914 I.

, 1 Fone(0473) 76-2935 1
1 Barra do Rio Cerro 1
1 Jaraguá do Sul- sc 1
10 -_ ..

TERRENO
Vendo terreno com rua

calçada. tratar rua Jorge
Schmidt. por US$ 6.000.

CASA DE ALVENARIA
Vende-se. em corupá,
176m2, com ar

condicionado, terreno com

850m2, fica a dez minutos
de centro. Fone 75-1337.

DECRETO N° 092/93
Abre crédito suplementar no valor de CRS 49.000.00
Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guararnirim, no uso de
suas atribuições

Decreta:
Art. 10_ Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de CR$
49.000,00 (Quarenta e 'Nove Mil Cruzeiros Reais) para
reforço no ítem Orçamentário abaixo descrito, cantante do
Orçamento Municipal aprovado pela Lei n? 1.610 de 29 de
Dezembro de 1992:
0501 - Setor de Serviços Urbanos, Obras e Saneamento
13764482017 - Manutenção do Setor de Servo Urbanos
3130 - Servo de Terceiros e Encargos CR$
49.000,00
Art. 20 - Os recursos para cobertura do presente Crédito
Suplementar, provém do Excesso de Arrecadação apurado
até 31 de Agosto de 1993.
Art. 30 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Guararnirim, SC, 22 de Setembro de 1993.
VictorKleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JAVEL
Veículos Novos

..

Tipo 2p IE - preto etna - (G) OK

Tipo 4p IE cinza Argento - (G) OK

Tipo4p IE - vermelho scmiraz , OK

Elba Weekend 4p - verde guarujá - (G) OK

Elba Weekend 4p :tE - vermelho monte cario - (G) OK

FiorinoPick-Up - branco real- (G) : OK

Uno SIE - cinza argento - (G) OK

Uno es IE -vermelhoperonizado - (G) ,OK
Prêmio es IE 4p - cinza argento - (G) OK
Uno eSL - cinza argento - (G) OK

Uno es 4p IE - cinza savelha - (G) OK

Uno 1.6RMPI -vermelllO.perolizado(G) : OK·

Uno S IE - cinza savelha - (O) OK

Uno eSL - preto ébano - (O) OK

Pick-Up-cinzaargento-(O) OK

Pick-Up - branco real - (A) OK

Velculos Usados
Voyage OLS - cinza (A) 89

Uno Fiorino - branca (0) ,
91

Unoes l.S:.azul-(O) : 91

PrêmioeSL-cinza- (6) : : .. 90-91
Parati CL 1.8 -preta -(0) : ,91-92

Fiorino - branca - (G) 92

Kombi - branca - (0) 87

TempraPrata 4p-azul- (0)., e 91/.92
Fiat 147.:.branca-(A), 8S

.

Jaraguã Veleulos, Peças e Serviços·
L.tda.

Rua João Zapella, 214
.

'

Fone: 71-2111

AutomóveisJamil
Fone: (0473) 76-7014

*Çompra *Vende
*Troca *Financia

Mo;;; SLE ToCin;;et (O):'"Trio:e'étrico :::.. :::..=..=..=..=..=..Ts
Del Rey OLX cinza met. direção hidráulica (A): . 89

Opala Diplomata. completo, hidramático- Prata met. (A) '- 87

Kadet Like OK - Vermelho perolizado (A) 94
Chevette OK Branco (G) , 93

Voyage- 5 marchas • bege- (A) , n 86

Voyage • 5 marches , verde- (A) 86
Passat - vermelho mel. (A) 86

Wogwagem, carro Manguia, todo original· vermelho , 68

Moto CO • azul � : .' 84·
Rua Ângelo Rubini;951 • Barra do Rio Cêrre -

Jaraguá do Sul· Santa Catarina

Funilaria

Jaraguã' Ltda.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

Tubos Santa 'Helena Ltda.
Divisão deconcreto

(tubos e artefatos deconcreto).
RI/a Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão deplásticos (tubos dePVC -eletrodutos/linhaesgoto
tubos de polietileno/mangueirapreta).

� Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

Rua Cei. Procôpto Gomes, 89 e- Fone 72-0066

CP Classificados

PORTO
SEGURO

...,."
01.0I..5.U.
"',....
Cll5.1hWf.......

...,." .

�;" tI
J
J
f
t
I

t
•

i
•
i-
i

I
1

I

INClUb 1:1 f'assa&em_ Curit� I P.� Curitiba
1:1 Traslado AeropotIo I HoIeIIAenJpoIIo
1:1 7 diárias no HoIeI Golden OoIphin
I:ICaféejonlior"""_'"
1:1 8y iii.... com show de lambada
1:1 CityT_ �'439, U"668,8 DIAS· 7 REFEIÇOES

INCLUI: 1:1 f'assa&em_ CurilibolN.r I Curilibo
1:1 Traslado Aeropodo I HoIeIIAeroporIo

NATAL 1:17 diárias no HoIeIMarina"" Sul
Cl caié e jonIior dioriamenIe.

1:1T_ iIIs Dunas de Genipobu cl,......, de lIuMY

J. 8D.IA$"7REFE.. IÇOES,'
I:IT_�l'raiadaPipa I:IT_ao�"""
1:1 Taur iIIs Praias do lilor.1 Sul 1:1City Tour
ast- dpico no Mandocaru

NAIA
INCLUI: 1:I .........._C..jliba/NãlalI

;& L.' I'.emandode Noronha.! N••I/Curitiba
.ti 1:1 Traslado Aeropodo I HoIeIIAeropoIIo..' NATAl.: 1:14 diárias noHoIeI_..,. Sul
2
I E FERNANDO g�el::':="I:ICilyT_
.! DE NORONHA FERNAN:;T::::'�GenipabuclpaueiudellugyI 8 DIAS • 10 REFEIÇOES 1:1 3 diárias em pouSada familiar
d, =-�����

__����I:I�C�=é�••�I���e�i��w�·.;riMMm��·e����_l�� "_f�__�.��__�/�����-�.�.��k*=='-=-

'je N A'I'AL/INclUI: ��==::�I���/Curiliba
n t\ 1:1 Café da rnanhadior_

. , NATAl.: 1:14diáriasnoliolel_ .....i.SuI

MACEIO I:IShowIIpico·noMitndacaru
1:1 Tour iIIs Dunas de C.enipabu cl páMeio de lIugy

B' MACEIÓ: 1:1 3 diárias no HoIeI Rill Pr.ia

� .8 DIAS l:I'rour iIIs "..ias do liIor.lsul a city Tour

t MACEIÓ
I

CM877,

...,."
WD 'p ....
""_

�'499, LO'695,
...,."
O"IJ,;lOe27' ..........
...... ..,OU..I!tO

.......
01.DI,.I5.22 ........
CI5. It .. 2tIhwIIIIe

LO'l.089,
-
01.....S.U.ao.....
G5.1t.2f/f.........

'"'799,""616,
INCLUI:

,

Q p......._ Curiliba IMaceió I Curitiba
1:1 Traslado AetcpoIIo I lioIeIl AetcpoIIo
1:1 7 diárias ncI HoIcl Riu Pr.ia cl café'" manhã
1:11 jantar de boas vindas
1:1 Tour às ".oias do lilor.1 ...11:1 City Tour

....,..,

.. 13.20 .. 27/ ........
CM,l1eII(Dil.....

-
2510U .........
Il/f�

....,..,
01.,,'S,22e
"',....
05..,.26/f......

0"877,�'469, ""688,BOlAS

Informações:
Fone: 7l.. 0363

IMOBILIARIA
FONE: (0473) 72-0153

CRECI5284
VENDAS

Apartamento - Edif. Sta Terezinha - c 110m' - USS 25.000.

Apartamento - Edif. Érica - c/107m' - USS 24.000.

Apartamento - Edif. Centenário - cl 110m' - USS 24.000.

CasaMista - e/80m' - Rua Maria F. G. Klein- CRS 1.800.000,00.
Casa de Alvenaria - c/125m'. Rua 25 de Julho - USS 27.000.

Casa de Alvenaria - cl 150m' - Rua Arduino Pradi- CRS 2700.000,00.
Casade Alvenaria -cl 85m' - RuaVeroniea Rozá - Loteamento Rozá - USSI0.000.
Casa de Alvenaria - Centro - c/ 300m' - USS 90.000.

Casa de Alvenaria - Rua Ilha da Figueira - c/156m' - USS 26.500.

Casa de Alvenaria - c/111m' - Rua Rio Molha - USS 25.000.

Terreno - cl 450m'. Rua Frederico C. A Vasel- USS 24.000.

Terreno - c/2.700m'. Ilha da Figueira - USS 30.000.

Terreno - e/440m'. Rua João Januário A)TOSO - USS 11.000.

Terreno - e/5l3m'. Rua Max N. Selunitt - USS 100.000.

Terreno - e/5.646m' - Rua José PieolIi • USS 27.000.

Chácara - Rua Rio Molha - c/ 1.000.000m' - USS 40.000.

Chácera- Rua Ilha da Figueira- cl 15.000m' - USS 30.000.

Galpão - Rua Roberto Ziemann • cl 280m' • USS 60.000.

Terreno - Ruä ErwinoMenegotti - c/ 581.85m' - US$ 9.500.

LOCAÇÃO
Sala Comercial- cl 145m' - Rua Carlos Eggert - Próx, - c/145m'

Sala Comercial - cl 130m' • Rua Pastor Alberto Schneider - c/130m2

Sala Comercial- e/45m' - Rua José Teodoro Ribeiro - cl 45m2•

Galpão> Metragem de 1.800m'· Rua Rio Molha.

Se o seu negócio
é gerar lucro,
então venha
lucrar nos

classificados do

CORREIO
DO POVO

Rua Walter Marquardt, 62a - Sala 7
Centro Comercial Carlos F. Vasel

..Iaraguá do Sul - SC
Fone: 72-016372-3363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cP Classificados 1

Proclamas de Casamento
I�

JAVEL

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Guaramirim
DECRETO N° 102/93

Abre crédito suplementar no valor de CR$ 399.912,47
VictorKleine, Prefeito Municipal deGuaramirim, no uso de suas atribuições

Decreta
Art. 10 - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de CR$ 399.912,47
(trezentos e noventa e novemit novecentos e doze cruzeiros reais e quareta e

sete centavos), para reforço nos itensabaixodescritos, contantes doorçamen
to Municipal aprovado pela Lei n? 1.610 de 29 de dezembro de 1992:
0101 - Fundo Municipal de Saúde
13754282001 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3120-MaterialdeConsumo CR$ 49.340,00
3130 - Serviços de Terceirose Encargos CR$ 350.572,47
Art. 20 - Os recursos paracobertura do presenteCrédito Suplementar, provém
do Excesso de Arrecadação apurado em 31 de agosto de 1993.
Art. 30 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições as em contrário.

Guaramirim, SC, 30 de setembro de 1993
ViCforKlew

PrefeitoMunictpal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

EDITAL
Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes,

Tabeliã, eOficial de Títulos daComarcade Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei,
etc,

Faz saber a todos quanto este edital virem que se

acham neste Cartório para Protestos os Títulos
contra:

-

AdelinoPoulinoRech - Rua 601, 3483 km 3 - NESTA
Bibitt Ind. Textil Ltda - Rua 25 de Julho, 1150 -

NESTA
Cal·.·ocel·ias Ka.·ge.·Ltda - RuaWalterMarquadt, sino
-NESTA
Destil Maquinas' Ltda - Rua Max Wilhelm, 433 -

NESTA
Elfi Sigglide Fuchs - Rua Dietrich Borges, 131 -

NESTA
.Granja Jaraguá Ltda - Estrada Garibaldi, sinO -

NESTA
Katusku Modas Ltda - Rua José T. Ribeiro, 408 -

NESTA
.

Luiz Cal·los Scaravonato - Rua Angelo Rubini -

NESTA
Manoel João Texeia·a e Cia Ltda - Rua Caetano
Lummertz, 750 - NESTA
AutoMecânicaMinatti - Rua Joinville, 934 - NESTA
E, como os ditos devedores não foram encontra

dos ou se recusaram a aceitar a devida intimação,
faz por intermédio do presente edital, para que os

mesmos compareçamneste Cartório-naRuaArthur
Müller, 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu
débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a

pena de serem os referidos protestados na fOlma da
Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 23 de novembro de 1993.
Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes

Tabeliã

,

MargolAdel. GnJbb. lolrnam, Oficlol do Registro CMl do '0 Distrito da Comarca de Jaraguol do SUl. Estado de Santa Catarina. faz saber que compareceram neste Cartório.
exibindo seus doa.mentos exigidos � lei. afim de se haNilarem para se ca..r os seguintes: _

EDITALN°19.123 DE 16/11/199J EDSON LUiZBOSSE EANILSECROSSKOFF: EI., brasileiro, solt.iro,tomeiromecãnico, natural de RioNegrinho, neste
estado, filhode Landi>ÖoBoss. eAlairdesMariaBosse. Ela, brasileira, solteira, costureira, naturalde lraputã -Itaiópolis,nesteestaddo,domiciliada eresidente narua 417.
nO 274,em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha deWalfiidoGrosskopf'e JovitaGrosskopf.
EDITALN° 19.1H DE 16/11/199J ROBERTO CESAR DE PAULA CORRÊA E LEONICE LANKEWICZ: Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina,
naturaldeCanoinhas, nesteestado, domiciliado e residente na BR-280, nO48, emVila Rau, nesta cidade, folho deErnesto dePaulaCorrêaeAnastáciaLourenço Corrêa.
Ela, brasileira, solteira, doméstica, naturalde Pinhais - Píraquera, Paraná. domiciliadae recidente na ruaCaroeira, emCorupá, neste estado, filha de José Lankewicze
Matàlda Lankowicz. -

EDffALN°19.U5DE 16/11/199J EDSON GILMARBECKELAÍRCIAGAEDKE: Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural deOsasco, São Paulo, domiciliado
e residentena ruaGennano Henemann, 436, emBarra doRio Cêrro, nesta cidade, filho de EroldoBeckeGer1rudesGeni Volles Beck, Ela, brasileira, solteira, costureira,
naturalde Jaraguádo Sul, domiciliada eresidente na ruaGustavoStreit, 1.364, em Schroeder, neste estado, filhadeLauráGaedkeeTe..... PommerenigGaedke.
EDITALN°19.U6 DE 16/11/199J ADIR Luis FREITAS EMARIA LUIZA ZAPELlNI: EI., brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado eresidentenarua RudolfoHufenuessler, 463, nesta cidade, fiIhodeHeitordcFreitaseEleonora AndnIejewzkide Freitas. Ela, brasileira, soheira, costureira,
naturaldeGuaramirim, neste estado, domiciliada eresidentenarua RudolfoHufenuessler, 463, nesta cidade, folha de lrineuZapelini e Anastacia PetryZapelini.
EDITALN°19.1Z7DE 16/11/199J JOÃOMARIARIBEIRODOAMARANTE EJOSIANE PIETSCH: Ele, brasãeiro.solteíro, comerciante, natural de Canta
Galo-Gualapuava, Paraná, domiciliadoe residentena ruaEpitacioPessoa, III, apto. 16, nesta ádade, filhode Polic"'l'ioBorges doAmarante eMaria SobniRibeiro do
Amarante. Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadae resident. na ruaMaxWilhelrn, 434, nestacidade, filha de Lauro Pietsch e Sil>öa
MarquanltPiel5àl.
EDrtALN°19.1Z8DEl6/11/199JMÁRCIOARCANGEWMORAEFARAHSUZANNECASSULI:EIe, brasileiro,divorciado, comerciante, natural deRio
do Sul, nesteestado, domiciliado e residentena ruaArquimedes Dantas, 63, em Vila Lenzi, nestacidade, filhodcArcangeloMora eHeeMora. Ela, brasileira, solteira,
comerciante,naturaldeFoz do Iguaçu, Paraná, domiciliada eresidentena rua DootorArquimedes Dantas, 63, em VilaLenzi, nesta cidaae, filha deGilbertoGassulie nair
EIzaCassuJi.
EDITALN°l'.1Z9 DE 16/11/1993 JOSÉCELESTINOSABEL EJUCIANE RABELW: Ele, brasüeiro, solteiro, operador demáquina, natural de Luis Alves,
nesteestado, domiciliadoeresidentena ruaJosé TheodoroRibeiro, emDhada F'Jgueira, nestacidade, fiD.ode PlásioS8bele Luzia Sabel Ela,bmileira, solteira, costureira,
natural de Jaraguá doS� domiciliada e residente na rua José Theodoro Ribeiro, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha deAntonioOscarRabeDo e Eroides Rabello,
EDITALN° lU30DE 16/11/1993 BENICIOGIOVANEBARG ESCHIRLEI MAAS: Ele, brasileiro, solteiro, operadordemáquina, natural de Jaraguádo Sul,
domiciliado eresidente narua Brusque, 261, em VilaNova,nestacidade, filho deGuido Barg.NonnaAloin Ba_fS:Ela, bra.ileira,solteira, dolar, natural de Sêhoroeder,
neste estado, domiciliada e residente narua BJ'jSque, 261, emVilaNova,nesta cidade, (dita deHeinzMaas. HikIegIIrPelegerM....
EDITALN°19.131 DE 16/11/1993 LAURt ALVAROKOERNER EIVANA BRUCH: Ele, brasileiro, solteiro, representante, comercial, naturalde Jaraguá do
S� domiciliado eresidente narua JoãoPlaninscheck, I 26,nesta cidade, filho deHeinzAlbinoKoemer e IresMariaSaunski Koemer. Ela, brasileira, solteira, gerente
administrativa, naturalde Jaraguádo Sul, domiciliadae residentena ruaProcopioGomes, 83, nesta cidade, 6IhadeRolli Bruche Joanira HafertnaJUl Bruch.
EDITALN°IU32DE 17/11/1993 Cópia recebidado cartóriodéGuaramirim, neste estado- ERNANISÉRGIOPAVOSKI EVOLNETERIBEIRO LUIZ: Ele,
brasileiro,soIteiro,�i:o,naturaldelrellCÓl'Olis,n..teestado,domiciIiadoeresidenteemLoteamcnloVieira,nestacidade,filhadeDarcyPa","kieClemenrinaPavosId.
Ela, brasileira, soUeiradolar, natural deRodeio, nesteeslado, domiciliada e residenlena ruaSenadorSehroeder, emGuaramirim, neste estado, filhadeManuel Ribeiro
LuizeHiIdaRibeiro Luiz. .

EDITALN°lt.133DE17/11/1'" CÓt>iarecebidadocartóriodeGuaramirim, nest.estado.' LAURINDOSIlJYELEONIRVAlJ>EVlNO:Ele, brasfieiro,soheiro,
supenisorde produção, natural deRio closCedros, nesteestado, domiciliadoe residenteem EstradaSanta Luzia, km 16, nesta cidade, filho deVictorSh.yeGenoveva
Stuy. Ela,braSileira, soIteiracostureira, naturalde Rodeio, neste estado, domiciliada e residente na rua PastorHahn, 116, nestacidade, filha de Luiz ValdeWtoeClara
Pacheco ValdeWio.

• EDITALN°19.134DE17/11/1993 JORGEMURIWROSAEMARLUSAROSA: Ele, bnISiIeiro, solteiro, operadordemáquina,natural deAorianópolis, neste
estado,domiciIiadoen:sidenlenaruaJoãoPlaninscheck, 754,nesracidade,fiIhodeAgostinhoGeriYaldoRosaeMariadeLurdesNasclrnentoRosa.Ela,brasilel!"8,solteira,
do lar, naturalde J8I"8lllIádo Sul, domiciliada e residentena rua JoãoPlaninscheck, 754, nesta cidade, filha deWaldemiro Rosa eDirce Mateus Rosa
EDITALN° 1'-135 DE 17/11/1993 VALDIR OENIG E LIANESCHMrIZ: Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de MarechalCincido Rondon, Paraná,
dcmiciIiadoeresidente naruaAlvinEnke, 101,em Vila Rau, nestacidade, filhodeHuberto1l<mardo00000eCatarinaPdIy� Ela, brasileira,aokcira,dolar, natural
de MarechalCândidoRondon, Paraná; domiciliadae residente na rua Henrique Krause, em Ilha da Figueira, nesta cidaae, filha de Ivo Selunitze Lili Sehimtz.
EDITALN° 19.136DE 17/11/199JOLDAIRDEOLIVEIRASOUZA ECINARAFRIEDEL: Ele, brasile�l. solteiro, vendedor, natural de Alto Por -Ivaiporã,
Paraná, domiciliado eresidentenarua JoséPicoUi. 285, emEstradaNova, nesta cidade, fiIhode AntonioAI"""d.uliveiraeAdelaide deSoum. Ela, brasileira, solteira,
operária, naturalde Jaraguá doSul, domiciliada e residente emRibeirãoGrande doNorte, nesta cidade, filha de Raul Friedel eGisela Lange Friede!.
EDITALN°1U37DE 17/11/1993JOSÉAIRTONSTOLFECARLAMARIANl!:QUANDT: Ele, brasileiro,soIteiro,motorista, natural de JoinviUe, nesteestado,
domiciliadoeresidentena ruaJoioCarlosSI.in, 368, emJaraguá-Esquerdo, nestacidade, filho deFranciscoStolf.Dan:iTerezinha Slolf. Ela, brasileira, operaria, natural
de Joinvi1le, nesteestado, domiciliada e residentenarua 416, nO 320, emVila Lenzi, nesta cidade, filha deMarcosGilbertoQuandt eCarmende AssumpçãoQuandt.
EDITALN° 19.138 DE 17/11/199J JAIRDANIELE BERTINAMATIAS: Ele, brasileiro, solteiro,mat.lúrgico, natural deDois Vizinhos, Paraná, domiciliado.
resident.na ruaJoséNarloch, em Jaraguá-Eoquerdo, nestacidade, fiIhode JoãoDaniel eMaria Venisa Daniel. Ela,brasile�S:OIteira, comerciéria,natural de Petrolandia,
neste estado, domiciliada eresidentenarua JOs.!Nadoch, 947, emJaraguá-Eoquerso, nesta cidad., filha de José Matias e VicentinaCardosoMatias.
EDITALN°l'.139DE 18/11/199J EUCLYDES'BURZUKETECLASTACIUK: Ele, brasileiro,soUeiro, Iavrador,naturaldeCanoinhas, nesteesrado, domiciliado
eresidenteemRibiriloMolha, nestacidade, fiIhodé 1I4igue1BurzukeH.1e.na Burzuk. Ela, brasileira, soUeira,lavradora, natural dePitanga, Paraná, domiciliadae residenteemRibeirãoMolha, nesta cidade, filha deRosalina Staciuk. ..

EDITALN°19.140PEDROMAURICIOSILVEIRAEELiSANGELAMARIA FLORENTINO: Ele, brasileiro, soheiro,naturafdeJarauguá doSuI, domiciliado
eresidentena ruaCarlos Esgert, em Vila Lalau, nestacidade, filho deJoséSilveira.Olga Silveira. Ela, brasileira, solteira, dolar, naturaldeMarechalCândidoRondon,
Paraná, domiciliada eresidentenaruaCarlosEggert, 193,emVilaLalau, neslacidade,jilflftde AmaidoGonçaivesRicardo Florentino eMarliTeresinhaBarreto Florentino.
EDITALN°19.141 DE 1I1·11-1993CARLOSMARTINSBARBOSAEROSELIDÖGE: Ele, brasil...o,soUerio, iudustriário,naturaldeCerroNegro,neste Estado,
domiciliado .reisd.nte narua JoinviUe, 2.620, nestacidade, fi1hodeAlcidesRodrigucsBarbosa eMaria Francisca Martins. Ela, brasileira,soUeria, oostureira, ...turaI de
JarallUá do Sul, domiciliada eresidente na rual'oinviUe, 2.620, nesta cidade, filha de Bnu.oDöge e EmaE!'.'l"rt Döge.EDITALN°19.14Z DE 18/11/1993 HERC LlO VIEIRA DA ROSA E ELISAHELENA ROTHER: Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural d.
SãoBento doSul, neste estado, domiciliado. residenten. rua José Piccoli, em EstradaNova, noslacidade rilllO de Davideda Rosa e Antonia Vieira Rosa. EI., brasileira,
solteira, operária, de ltapejara d'Oe.te, Paraná, domiciliadae residentena rua José Biccolli, em EstradaNova, nosta cidade, filha de RubensRolher eOlivia Rother.
EDITAL N° 19.14J DE 18/11/1993 ADEMAR PISKE E CLAUDIA BACHAMANN: Ele, brasileiro, solt.iro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Rio da Luz II, naesla cidade, fiD.o d.WillyPiske e Milda ErdmalUi Piske. Ela, brasil.ira, solteira, do lar. natural de Jantguá do Sl�. do.niciliada
e residente emRio da Luz III, nesta cidade iliba d.lsolde Bachmann.
EDITALN°U.144 DE 18/11/199JWRIDES PATERNOLLI EELIANE LUZIACAlTONI: Ele, brasil.iro, soUeiro, v.ndedor, natural de Cedro Alto- Rio dos
Cedros;.Jlesteestado, domiciliado. residente na rua João Planinschec1ç, 797, nesra cidade,lUbodo SolanoPat.rnolli.C1am Lorenz.Ela, brasileira,soUeira, professora.
natural de Rio dosCedros, neste estado, domiciliada e residente na rua J�o Planicheck, 797,nesta cidade, filha d. Honório Canoni e anita Canoni.
EDITALN° 19.145 DE 18/11/199J ELBIO GRÜNFELD E LUCINEIA DENISI WOLF: EI., brasil.iro, solt.iro, agricultor, natural de JoinviU., nesl. estado,
domiciliado eresidenteemRibeiriloGrande doNorte,nestacidade, filhodeLiodolfoG!iinfeld. DáriaPereiraGriinf.ld. Ela, brilsileira, soheira,dolar, naturalde Presidente
Getúlio, neste estaao, domiciliada e residenteem Estrada Nova, nesta cidade, filha d. BalduinoWolf.OlgaWolf.
EDITALN°19.146 DE18/1111993JAMES IVOLEY 1I0RNBURGEROSELI COSTA: El., brasileiro, solt.iro, a1moxarjfe, naturalde Jaraguá doSul, dOlniciliado
eresident.... ruaMajor JulioFerreira, 673, emVila Lalau, nestacidade, fiIhodeOüvioHomburge Dolores Ki.nenHombwg, Ela, brasileira, solteira, balconisla, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliadaeresidentenq ruaCampoAlegre, 625, em Oha da Figll.ia, nesta cidade,liU.a deOsmarCosta e Elmira Costa .

EDITAL N° 19.147 DE 19/11/1993 JOSE MORAIES E NELSI KARSTEN: Ele, brasileiro, solteiro, operário, naturald. Vicente Dutra, Rio Grande do Sul,
domiciliado e Residente na ruaHeruique Corad, 461, emVila Itoupava, Blum.nau, u.ste estado,liU.od.Anatólio Souza deMoraes e EI.na Moraes d. Mora.s. Ela,
brasile�solteira, naturaldeVilaMaripé, Paraná, domiciliadae .....dent.naruaAntonioStani!lauAyroso,385, nestacidade, IilhadeBenoKarsten eT.r.zinha Fátima
KaBIen.
EDITALN°l'.l... DE 19/11/199J IllLARIO KANNENBERG E SUELI JlORNBURG: Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Corupá, neste estado,
domiciliado e residente emRio Cêrro I, nesla cidade, filho de Bruno Kannenberge Ed.ltraud K8JUl.nberg. Ela, brasileira, soUeira, do lar, natua! de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente emRioCêrro � nestacidade, fiI.!ut de ReimundoHomburge IsoldeHomburg
EDITALN°l'.149 DE 19/11/1993 VALDINIR JOAO DACRUZ EMERI TEREZINHAMACHADO: Ele, brasileiro, solteiro, .Ietricista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado eresidente naruaArquimedes Dantas, 154, emVila Len:li,n.sta cidade, filho de Euclides daCruze Edite Silveira daCruz. Ela, brasil.ira, soltelf3,
bordadoira, naturald. JlIl!!guá do Sul, domiciliada e residente na rua João Klein, 38 em Vila Len:li, nosta cidade, filha de Vitore Machado e LeonaGorges Machado.
EDITAL·N°19.150DEl9111I199JSANDRODlONEYSCOZELARLAKOSIANEMOREIRA:Elc,brasileiro,solt.iro,operadordemáquina,naturaldeJantguá
doSul, domiciliadoe residente na rua SantaCatarina, 280, nestacidade, filhode Mario Scoz e Sophia Fossile Seoz. Ela, brasileira, soUeira, operária, natural de Jaraguá
do Sul, dOlniciliada e residentena rua San(llCatarina, 280, nesta cidade. filha deManoel Mor.ira. Marli [;eonlinaMor.ira.
EDITALN°19.151 DE 19/11/199JVALMIR LAZZAROlTO E DERLI APARECIDAPORTORODRIGUES: Ele, brasileiro, soUeiro, pintor, natural d. Santa
Isabel doCeste, Paraná, domiciliado e residente na rua AdãoNoroschny. 364, em Vila Lenzi, nesta cidade, fllhode SanlinoLazzarono eManina dosAnjos Lazzarono
Ela, brasileira, solteira, comerciária, naturaldeAmpére, Paraná domiciliada .resed.nle namaAdãoNoroschny, 364 emVila benzi. nesta cidade, filha deLuizMachado
RodriJlues eZiIma Porto Rodrigues
EDITALN°19.15Z DE 19/11/199J EDSON JORGE DALSOQUlO EVALDIRENE PIONTKIEWICZ: Ele, brasileiro, solteiro.letrista, natural de Jaraguil do
Sul,domiciliadoeresidantenarua ErnestoLesmann, 156,emVilaLalau, nestacidade lilhod. Jorg.DaIsoquio eLeontinaDaIsoquio. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
deSãoBentodoSul, nesteeslado, domiciJiadae residentena ruaAnlonioRibeiro. 333, emm.a daFigu.ira, nesta cidade, filhade lii1arioPiontkiewicz.AIicePiontkiewcz.
EDITALN°19.1SJ DE 19/11/1993 Cópia recebida do cartório d. Guaramirim, n.st. estado - CLAlIDlNEI ALVES MONTEIRO E IVONE PONATII: Ele,
brasileiro, solteiro, mecânico, natural deS81to do Lontra, Paraná,domiciliadoeresidente.m LoteamentoZastrow, emGuaramirim, neste estado, filho deProtasio Alves
Monteiro. JacildaRodriguesMonteiro. Ela, Brasileira, soheiradomética, naturald. Jaraguá do Sul, domiciliada eresidentena rua 25 deJulho, 199.em Vila Nova, nesta
cidade, filha de RolfPonath eGeny SehusterPonath
EDITAL N° 19.154 DE%Z/11/1993 DAVI RFlIS EMARIAAPARECIDATOMASONI: Ele, brasil.iro, divorcialo, relações públicas, natural de Brusque. neste
estado,domiciliado e resitente na rua JoaquimFrancisco dePaula, 2.343, nesta cidade, folho de JoãoR.isSimas. Maria deLourdes ReisSimas. Ela, brasileira, solt.ira,
assistente, natural de São João Batista, neste estado, domiciliada e residente, nama Joaquem Franciscode Paula, 2.343. nesta cidade" filha dePedro Tomasollie Laura
RossinskiTomasoni , ..

EDITAL N°19.1SS DE 2Ull/1993 Cópia recebida do cartório de Guaramirim, nesl. eslado - AFONSO PINHEIROGONÇALVES E MARGARTE TERESA
MEDEIROS: Ele. brasileiro, solteiro, industriário, naturald. JoinviUe, neste Estado, domiciliado eresid.nte na ruaGustavoRubin, emGuaramirm, nesl.estado, filho
deAfonsoGonçalves e Aurora PinheiroGonçalves Ela, brasileira, solteira, advogada. nah .... 1 de Jaraguá do S� domiciliadae residente na rua Errnilio Cardoso. 10 I, nesta
cidade, filha de Celso SaJustianoMedeiros e Miri8J.Nart Medeiros.
EDITALN°19.1S6 DEZl111/1993 JEANCARLO FREIBERGEREJANDIRAMARIAELIAS: Ele, brasileiro, solteiro. funcionáriopúbüco, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado er.sidente na ma dos Escoleiros, 193,nesta cidade, filho deAnlonio Fr.iberg.r. Emilila Fagw.des Freiberger. Ela, brasileira, solteira. estoquista,
natural de Santo Amaro da Imperatriz, neste estado, domiciliada e residente na rua Dos Escoteiros, 193, nesta cidãde, filha de Nicolau Leocadia Elias eMaria Francisca
Elias.
EDITALN°19.157DE ZUl1/199J VALDIR FEDER EALZIRA RAMOS: Ele, brasileiro,solteu'o, comercianle, natural deMassaranduba, nesleestado, domiciliado
e residentena rua José TheodoroRibeiro, 1.000, em Illia da Figueira, nesta cidade, fillto de Boaventura FedereAdJ!liaAltini Feder. Ela, brasileira., solteira, comerciante,
naturaldeH.pocu.Araquari, nest. eslado. domiciliada e residente na rua ErnestoLesma.Ul. 263.•m Vila Lalau, Ilesla Cidade, filhade TercilioRamos eAlbertinaGonçalves
Ramos.
E para que cheque ao conhecimento de todos,mandei passaro presente Edital que será publicado pela imprensa e emCartôrio, onde será aftxado por 15 (quinze) dias.

,

AceItamos cartas de crédIto. Melhorpreço em veíctilos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111

__ '_�.. ' • .":L....", _., :,,_ _ Rua joão Zapella,
214 - Fone 71 - 2111
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Para sua Segurança e Privacidade
- o Bina identifICa o númerodotelefone chamadorantesque a ligaçao seja atendida,

evitando interrupções ou interferências indesejadas na sua intimidade e permitindo
maior segurança no manuseio do seu aparelho;

- Identifica a categoria do telefone chamador: residencial, comercial ou público;
- Em caso de empresas que prestam serviços pelo telefone, o Bina elimina a

chamada de confirrnaçao do número, oferecendo segurança e reduzindo o tempo de
ocupaçao de linhas.

-Registra as ligações feitas na ausência, com número, data e horário, permitindo a

rechamada automática ao simples toque de um bota0 de qualquer um dos números da
memória.

Outras Utilidades
- Memoriza as últimas 30 chamadas recebidas;
- Memoriza as últimas 30 chamdas efetuadas;
- Oferece um novo conceito de secretária eletrõnica: em vez da mensa-

gem, o Bina registra o número de quem ligou, com data e horário;
- Registra o horário de todas as ligações recebidas, com data e tempo de

conversaçao;
- Registra o horário de todas as ligações efetuadas,

com data e tempo de conversáçao;
- Acompanhamento, 'digito a iigito, no display, do nú

mero que está sendo discado, facilitando .as chamadas;
- Possui relógio digital no display, com calendário

compíeto;

- Se ocorrer algum defeito na linha do seu Telefone,
aparecerá no display do Bina a indicaçao "Defelto".

A vida pública traz compensações das mais variadas.
Porém, existe urna parte minima dos acontecimen

tos que in.siste em se insinuar de forma negativa na sua

vida particular. sao as ameaças, as agressões verbais,

os trotes ... e a maior parte delas feita através do seu

telefone.
Para evitar tais problemas � lhe proporcionar diversas

outras alternativas para uma utilizaçao mais c:

inteligente do seu telefone chega ao mercado Ó o

SINA 87S PIUS,nasua3"geraçao.

FONETEC - Bolsa de Telefones
Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 285

Fone: (0473) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72-2679

õ

8

g

R.JVILLE- Em
frente DO Weg.
Terreno cl 46Om'.
Edificadocl casaem
alven.Valor US$
55.000,00.

CENTRO· Rua

Epitácio Pessoa •

Casa 2 pavimentos
• Terrenoc/maisou
menos 400m2•US$'
100 mil (em condi·
ç6es).

casa em alvenaria
c/229m2 - Rua 348-
Oiedrich .Borchers,
próx. Hospital
Jaraguá - US$ 90
mil (em condições).

VILALALAU
Casa em alvenaria
c/170m2 -

Rua Bernardo
Dornbusch nO 1230

7US$60mil.

VlLARAU
Casada madeira
c/ 85m' • Rua Luis
Picolli nO 146 -

US$ 9.000,00

Casa em alvenaria

(pré-moldada) - Rua
José Picolli nO 266 •

Próx. Supermerca
do BrazAo.
US$ 7.500,00

alvenaria
Loteãmento Garcia -

Rua 693 - casa 332

(próx.ColégioMaroos
Herminio Verbin) -

US$ 6.000,00

CENTRO- Ap. Ed.
Schiochet (Av. Ba�
rão do Rio Branco)
Suite, 2 qtos., BWC

SOC., dep. emprega
da, garagem. US$
25 mil e financ. CEF

CENTRO- Ed.

Gardênia(Av.Bailio
do Rio Branco) suí
te, 2 qtos, BWC
soc., dep. emprega
da e garagem. US$
28mil.

JARAGUÁ ESQUERDO- Ter
reno de esquina cl 600m2 situado
próximo a entrada do Juventus.
Rua Luis Gonzaga Ayroso.

BairroSãoLuis
- Jaraguá Es

querdo - Casa
de alvenaria cl
120m2. Valor
25.000 dólares.

de esquina- 390m'.
Local excelente pl
residência. US$
5.500,00

CENTRO- Apto Ed.

Bérgamo (Reinoldo
.Rau) suite, 2 qtos.,
BWC SOC., garagem
-US$26mil.

Rua Exp. Antonio
Carlos Ferreira

(á 150m da Mare·

chal) US$ 60 mil.

GUARAMIRIM·
Aptos novos no

centro 154m' - Rua
28 de Agosto (em
cima do BESC)
ótimascondiç6es.

JUVENTUS

Terreno com 600m2 esquina na
entrada do Campo Juventus. US$

22.000

Terreno c/800m2 -

frente para rua 688

(a4Om, doRoberto
Ziemann)
US$5mil.

CENTRO- Apto Ed.

Argos (Rua Jorge
Lacerda 270) 5° an
dar - suíte, 2 qtOll .• 2
BWC,garagem-US$
16 mil mais fillllllC.
CEF (5.000 UPF'S).

AGUAVERDE
Lotes no

Loleamento
Nicoluzzi
300,OOm2
US$ 5.000.00

JOÃO PESSOA·
Galpão (antiga sa
lão da sociedade
João . Pessoa)
éonstruçAoMista·
US$20mil

CENTRO· Casa em alvenaria c/150m'·
Rua Felipe Frenzel nO 89 (próx. CORREIO)

Pagamento: em condições
Contendo: suite, 2 quartos, BWe social,
Sala de estar e jantar, e garagem. para 2

carros.

CENTRO- Casa de
alvenaria cl 140m2,
em terreno cl 450m2•
Rua Expedicionánio
Antonio Carlos
Ferreira nO 145 (pró
ximo a esquina cl a

José Emendorfer.
US$35 mil

SCHROEDER·
Sitio c/27.000m2
ótima casa e nova

casa em alvenaria
c/160m'tanquede
peixes-US$35mH.

FIGUEIRA- Ter
reno de esquina c/
frente de 31m pl R.
J.T.Ribeiro. (frente
Merc. Fiorucci).
Area 579m' US$
15.000,00

CENTRO - Rua Epitácio Pessoa
__n?-85 - Prédio 2 pav. cl 236 m'.
Terreno cl 316 m", US$ 100mil

(em condições - negociáveis).

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 1993

casa em alvenaria
c/ 9Om' - Terreno
c/520m' • próx. ao
·CTG" Rua Afonso

VILALALAU -

Casaem
alvenaria c/119m2
Rua Ernesto
Lesmann

SCHROEDER·
Terrenos na Mal.
Castelo Branco

(pr6x. a Prefeitura).
Lotes na rua

Amazonas.
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. .

PARA QUEM SENrE ORGIJLBO EM DAR O ENDEREÇO·

!
, Caça - Pesca - Camping - Náutica - Esportes

Distribuidordos produtos: .

Rossi - Tramontina - Yannes - Penalty
Taurus - Marinez - Cobra - Umbra

CBE - Tokio - Tupy - Kanxa
Baita - Groilon - Hobby - CCS

Pre�o§ §uper e§peeiai§ a

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

.

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

"-Sa(arl

.

vszszszszsZSZSZSl

��RfS
Rua 310 doslmlgrantes

(próximo à FERJ)
Vendas

R. Relnoldo Rau, 61 R. Cei. Bernardo GRJbba, 246
Fone (0473) 71·1500 Fones (0473) 72-0014 e 71-0347
Jaragué do Sul· SC Jaragué do Sul- SC

iii Apenas dois apartamentos por andar
iii Churrasqueiras
iii 8allo de Festas

iii Sallo de Jogos·
iii Playground
iii Todos o� apartamentos com garagem
iii Totalmente residencial -

iii ApartamentQs de 96 m2

�
tmobiiiárta

;--

'-

CHAL,É
IMOBILIARIA

Construção
e Vendas:

•

(J
CONSTRUTORA • INC_PO�DOIIA
-JARAGUA
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DO I�M��tlO Q�t voef PRtel��,
�o l�G�R Q�t voef Dt�tJij.
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Edifício IsabelI. ali na Procópio
Gomes deOliveira

OnDt t\ORflR f ut\ PRflztR!

TERRENO
Rua Entrada do Acatai,

c/375,00m2

,

OApe...4a�pora�
.

", • ' .• '} �.' �;,,;1A"

O YI_ panorâmlj,),a
..

OPISC�a.""�' .

O Playground

O Churrasqueiras

O Salão de Jogos

O Salão de Festas

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos
FINANCIAMENTO O Totalmente residencial

[13 =I ii. O Todos OS apartamel1tos com garagem
PI Eqallalincla Salarial .

_ �
,

-

.

�
..

Use sea FGTS O Tres dormltorlos (uma SUite)

ENTREGA O Dois elevadores até na garagem

It] fJ?FJ O Água quente
Vendas: Construção

e Vendas:

�
tmobiliar ia

.

E

•

(J
CHAI,.É

IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragu6 do Sul - SC

CONSTIIUTOIIA E INCOIIPOIIADOIIA

JARAGuÁ
R. Cei Bernardo Grubba, 246

Fones (0473) 72-0014 e 71-0347
Jaragu6 do Sul - SC

APARTAMENTO

Rua: João Plcolli, 473-204,
Edif. Kanne, cf75,oom2•

Loteamento Juventus
Lotes com entJaja + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOLOO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

v E
CASA DE MADEIRA

Rua Hermann Schuttz, Vila

Lenzt. c/48.oom2 ter 60053m2

TERRENO CI CASA MADEIRA
Rua Emil Burow. 284m'. casa cl
114m' terreno cl 455m' Prox

Beira RIO

N D
APARTAMENTO

Rua Wlliy Mancke nO 219
Ed. Athenas
c/200m2E

TERRENO

Rua Loteamento Versalhes,
Lote N° 26, com area de

450,00m2

APARTAMENTO TERRENO
Rua Reinaldo Rau. 170m apto Rua Leopoldo Gerent. cl area d
02 EM Mendonça c/154.83m2 1 500m' Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Imobiliária

LOCACÃO
Casa de Madeira: Na rua OnéliaHorst sIn°
Apartamentos: Terreo na rua Alberto Schneider 1117. Na Barra.
Apartamento na Av. Mal. Deodoro

SALAS COMERCIAIS
SaIá Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da FonSeca nO 141 - sala nO
4.
Sala Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 88.
Sala Comercial: Na avo Getúlio Vargas nO 49 cl 68m2

VENDAS
CasadeAlvenaria: Emconstrução com áreade570m2 na rua Mal.
Càstelo Branco em Schroeder.
Casa de Alvenaria: C/1erreno de 15x30, na rua Barão do Rio
Branco.
Terreno: Rua Max Nicolau Schmidt com SOOOm2.

Um terreno: Cl 19.000m2. Sito à rua Frieda Fritz Krueger sInO
Terre.no: CI área de 1.850m2 em Schroeder.
Terreno: CI 2 salas comerciais e 2 casas de alvenaria na rua
Bernardo Dombusch.
Terreno: Próximo ao Posto Marcolla.
Terreno: C/1 casa de alvenaria na rua Bemardo Dombusch.
Terreno: C/625.00� na rua Ana Ziemann, próximo ao Colégio
Alberto Bauer.
Terreno: De 7.000m2 na rua João Januário Ayroso.
Terreno: CI área de 441m2 na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51 -

Guaramirim
'

Um,��rreno: CI casa de alvenaria na rua Frieda Fritz Krueger sI
nO. /'Vea de 562�

. 4 Apartamentos: No Ed. Jaraguá - sendo 2 aptos. grandes e 2
aptos. pequenos.
Casa Mista: cl 90m2 rua Manoel da Cosia. Bairro João Pessoa
Casa de Alvenaria: C/1 COm2 na rua Sanla Catarina n° 368

<r2 aptos. no Ed. Argos com 134,OOm2-
situados no 1 ° e 2° andar contendo 2 dormi

tórios, 1 suíte, 1 banheiro social, sala, copa,
cozinha, lavanderia, dependência de em

pregada e garagem.
<r2aptos. no Ed. Barão do Rio Brancq.
situados no 1 ° e 2° andar contendo 2 dormi

tórios, 1 suite, 1 banheiro social, sala, copa,
cozinha, lavanderia e garagem.
<rapto. no Ed. Maguillu - no 3° andar com

96,OOm2 contendo 2 dormitórios, mais de

pendência de empregada, banheiro, sala,
copa, cozinha, 'lavanderia e garagem.
<rapto. no Ed. Athenas com 260,OOm2 - 10

andar2 dormitórios, 1 suite, cíoset, banheiro
social, lavabo, sala, copa, cozinha, lavande
ria e 2 garagens.
-casa de alvenaria situada à rua Carlos

Ferreira, com 187m2 terreno com 523m2

(ótima localização).
<rapto. no Ed. Carvalho - 10 andar com

210,OOm2 - contendo 2 dormitórios, 1 suite,
sala, copa, cozinha, lavanderia, dependên
cia de empregada, lavabo, sala de TV, 2

garagens.
=casa de madeira sita à rua Bernardo

Dornbusch - em frente ao Posto Vargas
(ótimo ponto Comerciai).

p---------------.

i _ i
I I
I Ba....a Sul, I

: IlIDóveis :
I Fon:e���473) 72-2734 I
I

'TERRENOS
I

I TERRENO - Com 4O.ooom2, Estrada Garibldi, distante 3Km I II da Malwwe. Preço CR$ 8.000.000,00. Aceita carro e vede I
I também por mórgo e CR$ 500.000,00 cada um. •TERRENO - Com387m2, Rio Molha próximo Gruta. Preço
I US$ 1.600. I

II TERRENO - Com 844m2 cada, Barra do Rio Cerro, próx. I
Botafogo. Aceita carro. Preço US$ 4.300.
I TERRENO - Com 10.450m2, edificado com uma casa de I
I madeira de 60m' e um galpao com 9Om', tem água para fazer I
I lagoas. Rio Cêrro II, prox. ao Choco Leite. Preço US$18.5OO I I- Negociável.
I TERRENO - Com 7.5OOm2, na Barra do Rio Cêrro, lateral da I
I rua Pastor Schneider dentro do calçamento. Preço �R$ I2.000.000,00

II TERRENO - Com 11 .427m2, frente para a rua Pastor I
I Schn.eider, na Ba� d� Ri? Cêrro e com calçamento, próprio I
I

.

para Instalaçao de Industna. Preço CR$ 12.000.000,00
ITERRENO - com 36.ooom2, rua Horácio Rubini, distante

I 500m da Malwee. Barra do Rio Cêrro. Preço US$ 140.000 I

II CASAS I
I CASA ALVENARIA - C/116m2, 4 qtos, 1 suite, 2 salas, 2 I
I BWC, copa, coz.água quente, terrenoc/777m2, lateral Estra- I

da Garibaldi. Preço US$ 14.570
I II CASA ALVENARIA - C/ 80,OOm2, 3 qtos, sala, cozo BWC,

I terreno c/ aooom-, com lagoa, distante 1,5km da Malwee. I
I Aceita carro, moto. Preço US$16.59O. IPRÉDIO C/2 PAVIMENTOS - Edificado c/510m2, sendo
I 364m2 de área industrial, com todo equipamento de fábrica de I II confecções Jeans emais 146m2 de área residencial c/4 qtos, I
I

sala, cozo 2 BWC, lavanderia, despensa, terraço, armários Iembutidos terreno c/ 1.036m2, todo murado e ajardinado.
I Aceita carro, casa, apto. Preço US$ 160.000 •

ICASA DE MADEIRA - C/143m2, 4 qtos, 2 salas, coz.BWC, II garagem, área de serviço. Terreno c/880m2• Rio Molha

I Estrada Jacu-Açu. Preço US$ 5.000. •
I CASA DE ALVENARIA - C/130m2, 3 qtos, sala, cozo copa, I
I

lavanderia, garagem, terreno c/450m2,localizada em Vila Rau.
I IAceita carro, ponto comercial. Preço US$ 15,450.

I CASA DE ALVENARIA - C/130m2, 3qtos, sala, COZo BWC, I
I despensa,lavanderia, gzaragem terreno cl 450m2• Vila Rau.

IAceita carro. Preço US$15.450.

II I
I PRAIAS ILOTES: EM UBATUBA -ITAGUAÇÚ E CAPRI
I UBATUBA - Lote s partir de US$ 2.000 até 2.700 financiados I
I até 60 meses I II

ITAGUAÇÚ - Lotes a partir de US$ 4.000 até 6.000 financi-
Iadas até 60 meses

I CAPRI- Lotes a partirde US$ 1.500 até 4.500 financiados até •
160meses IALUGA

I Terreno c/ 4.ooom2, na rua Bertha Weege - Barra do Rio I
I Cerrro I
I Tratarna R. ÂngelO Rubin;' 1223 - Sala 9 - Bana do Rio Cêrro I
I Fone (0473) 72-2734 Protocolo nO 010893/ 7"f__ •
._-------------��

> "-l'
-

...
::>L

VENDAS

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio e/4.185m' (Ancoradouro)
TemnonaRuaAmazonas cfl.72Onr,próx. Parafusos Ewald
Terreno na Rua 732 cl 8.994,02m' (LoteamentoLiodoro
Rodrigues)
Terreno em Piçarras Beira-Mar e/12.320m'
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, e/2.500m'. Pr

ô

x.

trevo do Posto Mareolla
Terreno Rua 478 (lateral rua Lourenço Kanzler) cf 450m2
Terreno cl 300m' (15x20) Loteamento Nieoluzzi.
Terrenocl535,8<Jm>LoteamentoJúlioRoàiguesLote nOO9

Terreno cl1700ni' (25x68)
Lote n° 171 AP.m-Chioode Paula

CASAS
Casa de alv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann, cf
480m' cl terreno de 900m'

Casa de alv., 60 m' - Loteamento Liodoro Rodrigues.
Casa de Alvenaria cl 160m' cl terreno de 405m' na Rua 327 -

Bairro São Luiz.
Casadealvenaria cf 235m2cf terreno de 1.200ni'. RuaWaldQllliro
Schtnidt, nO 222 - (Jaraguá Esqaerdo),
Casa de Alvenaria cl 120m' - Bairro Vila Nova.
Casa Mista cl 84m'. Rua João Franzner n? 560

APARTAMENTOS
Edifieio Caetano Chiodini cl 147m' + Garagem
Apto. e/I07,95m', cl dois quartos (1° andar).
Apto. Edifieio Jaraguá e/70m' cl 2 qtos., (I ° andar).
Apto. Edifieio Karine c/116m' cl 3 quartos
Apto. Edificio Florença cl116ni' 2 quartos (4° andar).
Prédio de 3 pavimentos em construção cl 300m' Rua Frederico
Barg (Rua da Rodoviária).
Apto cl 250m', 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.:

Apto Edif. Carvalho cl 160m'

Apto cl 95m' Terreno - Bloco A+ garagem e Churrasqueira.
LOTESFINANCIADOS

Loteamento Ana Paula III (Residenciais e Comerciais).
Loteamento São Cristóvão II.
CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe A)
Loteamento Acapulco na Praía de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

LINDO TERRENO

l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Arborizado, cl área de 14.700m', a 5km do Centro cl boa água,
uma casa excelente estado e casa de caseiro.

C/l,4cARA
Chácara em Nereu Ramos cl 160.000m' cl casa e ribeirão.

TERRENO COMERCIAL
Av. Mal. Deodoro da Fonseca ci 3.000m'
Av. Mal, Deodoro da Fonseca cl 1.382m'
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Esta semana, como
havia pro
metido, a Hot Line
radicaliza com os

esportes de verão.
Fazendo um misto
de "adrenalina"com
o culto da natureza,
surge a

CANOAGEM, es

portemuitopratica
do em nossa região,
pela riqueza das

, nossas caracteristi
cas geográficas,
com muitas oscila

ções territoriais e

inúmeros rios com

quedas d'água. A
preocupação com a

poluição dos rios, é
muito enfocada nas

competições, exem
plo disso foi o programa RBS Ecologia, que foi ao ar domingo
passado, dando destaque à canoagem.

Jaraguá do Sul vem destacando-se muito neste esporte. O
Clube de canoagem Kentuky, através do canoísta Argemiro
Homburg (Miro), conquistou o campeonato sulamericano de

canoagem, em Três Coroas-RS, no Descenso (descida) de Longa
Distância, classificando-se para a seletiva domundial na Argen
tina.
Ao lado, alguns Click's para mostrar toda aventura desse

esporte...

. ..
E af?!! V�cê tambémjá está apaixonado pelo I
caitllJue?E bom saber, quemuitaspessoas a�o- I
tam a canoagem apenas como hobby, semfins Icompetitivos, o queémuito bom,pois o que vale
éoexercido sadioeoamorànatureza. Portanto, :1 - ÁguasBrancas!

Sinônimo demuita

emoção ao canoista. ..

2 - A descida de

corredeiras exige
muita técnica e

perícia do aventurei
ro... Demaisll

3 - Puff, Puff! PÔ
meu quanta pedra!
4 - Yeahl Esses saltos

são demais! !!!

5 - Uau! Cadê o meu

caique
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UdoLeal

Tem boi na roça!
Pelas Leis, todas as propriedades tem limites e, conforme o

caso, cercas,muros ou outro sistemadivisório que garanta a
integridade de cada qual. Mas, na fazenda do sr. Adernar

Menegotti, naTifaBleiser, tal não acontece. Seu gado pasta
. acéuaberto e, paraocapataz 0\:1paraoproprietário,pouco lhes
interessá que os animais adentrem propriedades alheias, se
estragam e comem plantações dos vizinhos, se estragam ou

danificambenfeitorias dos outros.
O sr..Célio Maes, aposentando, morador na rua João

Piccoli, 891, éurnavitimadaindiferençaefalta de respeito do
sr. AdernarMenegotti. NaTifaBleiser, aonde está também
apropriedadedo sr. Célio, osanimais do sr. Adernar Menegotti
fizeram urn estrago total, devastando plantações de feijão, de
milho, deaipim. O sr. Célio disseque o capatazda fazenda foi
a1ertadosobreaocorrência,mas,nãoéaprimeiravezqueessa
invasão dos animais do sr. Menegotti ocorre em. suaproprie
dade, sem que qualquer providência tenha sido tomada. O

proprietário dos animais, sr.Menegotti, tambémfoi informado
daocorrência, mas, parece que não deu amínima. A polícia
tambémo procurouparaum entendimento,mas, foi informada
de que o mesmo não poderia atender os homens da Lei.
Mas, afinal, sr. Adernar Menegotti, aonde é que nós

estamos? Cadê o respeito pelo que não é seu? Será que
propriedade alheia é "casa da sogra"?

.

Tem burro n 'água
O sr. BonifácioFormigari,CoordenadorAdministrativo do

SAMAE, compareceu perante o comissário de plantão da

D.P.C, para comunicar que no domingo, em hora ignorada,
alguém entrou na propriedade do reservatório do SAMAE �

SistemadeÁguadoKrause, naTifaBleiser, IlhadaFigueira.
A cerca foi danificada, as paredes do reservatório foram

pichadas e aindatomaram banhono local de captação daágua.
Agora, apolíciaestáinvestigando aocorrência e dentroem

breve estará colocando asmãos nos engraçadinhos que estão
desrespeitando a propriedade pública e sujando a água que

_ tanta gente bebe.
.

Tem gente que acha que fazendo safadezas centra a
.

propriedadepública, estaráfazendoconttaaprefeitura, contra
oprefeito.Nãoentendequeo queépúblico, é dacomunidade,
é do povo e que, portanto, estará fazendo contra os seus e

contrasí próprio.
Tem valente no pedaço

Domingos. Bertinat é um marceneiro, de Corupá que,
habituadö abaterpregos, resolveubaterem suaesposae seus.
filhos, ameaçando-os com uma faca de açougueiro. Ai, a
guarnição da PM chegou ao local, mas, o Domingos (a
ocorrência foi no sábado), não quis tomar conhecimento das
autoridades policiais e partiu pare ameaçar os soldados tam
bém, Os homens da Lei usaram da força e dominaram o

.

valente. Mas, o PM Osnil, nomomento da luta, teve suamão
quebrada, sendo transportadoatéoProntoSocorro deJaraguádo
Sul, enquanto queo valentãoDomingosBertinatfoi levadopara
a D.P.C para as devidas sanções.

Valentianosábado, cadeianodomingo(Domingos).

p------------�.�---.

.1 _ TRIVIUM :
• TECIDOS LTDA. •

: Malhas em rolo e em quilo pl confecciónistas. :
• Temos também retalhos, cotton, e microfibra .•
•

.

,Vendemos no Atacado e Varejo a preços de •
• Fábrica •
• Rua Joi�vme, 4368, em frente ao Trevo de Schl"()C(.!er, •
..

" Fone: 72-0237 ..
. . ------------------_
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Bancomostrará vantaqéris da poupança

Poupadores são alvo
\

.

de campanha do BB
J�ádoSw-OBruxodo

BrasilvaiIançarnaspróximasse
manascampanhadestinadaaau�
mentarascaptaçõesnacademeta
de poupança. A campanha visa
reafinnarasvantagemdapoupa0-
ça:��igualJml
depósitosdequalquervalor,isen
çãodeIReIOF.
NoBancodoBrasilo clien

te da poupança-ouro ainda
tem segurogratuitocontraaci
dentes pessoais, além de po
dermovimentarodinheiropor
telefone e planejar com ante

cedência as aplicações, por
meio de débitos automáticos
nacontacorrente.

Atradicional caderneta vol-

tou a ser umaopção bastante
procurada por pequenos. in-

.

vestidores.Dejaneiroaoutu
bro avariação do dólar para
lelo ficou em 1.138%, abaixo
da rentabilidade nominal da

poupança, no mesmo perío
do, que chegou a 1.353%.
A captação líquida - dife

rença'entre o número de de

pósitos e saques - registrou,
emoutubro, índicede 8,54%,
omaiordesde fevereiro, quan
doatingiu 9,49"10.Nosprimei
ros cinco dias denovembro, a
captação líquida chegou a

10,23%. Somente este ano

foram aplicados CR$ 36 bi
lhões em caderneta de pou-

pançanasagências doBßem
SantaCatarina.

o assessorde imprensa do
BB em Santa Catarina,

. MárcioMiranda, confirmaque
após amedidaprovisória 319 .

a TR passou a ser calculada

pelarnédia das taxaspré-fixa
das dos CDBs, apurada pelo
período de três dias úteis.

"Dessa forma o poupador
passou a se

_

beneficiar de
eventuais elevações das taxas
de juros no transcorrer do
mês e as cadernetas voltaram
a acompanhar mais de perto
os rendimentos dos CDBs",
atirmaMiranda.

Apagar as luzes antes
de sair. Boa· idéia.

Antes de sair de casa, apague todas as luzes. Não tem por que
deixar lâmpadas acesas se ninguém estiver usando.

Além disso, feche portas e janelas ao usar o ar-condiciorurdo,
lave e seque todas as roupas de uma vez e desligue a TV se ninguém
estiver assistindo.

-

_
.

Assim você economiza seu dinheiro e ajúcb Santa Catarina 3

economizar energia.

. SantaCatarina
ESTADODETRABALHO
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CORREIO DO POVO - Jarâguá dó Sul;. 'lt7 de ÍlovêÕlbro de 1993'i
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Mais de 30 rn,il lâmpadas .il_ulTlin�rão a cíoadeno pertodö natalino
...

.

� .... '"

Iluminação de
Natal teráfesta
de inauguração

')

Jaraguá doSul-Maisde 30mil
lâmpadas vão iluminar as noites de
Jaraguá do Sul no período natali
no. Cerca de 80% delas foram

compradas este ano pela prefeitu
ramunicipal, que investiu cerca de
CR$ 3,5 milhões, em valores de
setembro. O CDL (Clube deDire
tores Lojistas) de Jaraguá do Sul
auxilia na decoração natalina com

o pagamento de 20 por cento das

despesas. Está sendo programada
uma grande festa de inauguração
da iluminação natalina com I

show

. pirotécnico e sorteio de presentes
\ às crianças.

beram decoração c estarão ilumi
nadas. "Ai; peças usadas em anos

anteriores serão reutilizadas, alter
nando somente o local da instala

ção", informou Piazera. Outra no
vidade será a instalação de um

presépio em frente ao prédio da

prefeitura e a iluminação especial
que será feita na igrejamatriz São
Sebastião. "Esta seráuma dasmais
belas decorações dos últimos

anos", afirmou o secretário.
Para a inauguração da ilumina

ção natalina deste ano, que acon

tecenodia 2 dedezembroemfrente
da prefeitura, as crianças partici
parão de sorteios de duas bicicle
tas e outros 300 brinquedos. "A
grande atração promete ser o show
pirotécnico que vai encerrar a so

lenidade",revelouAfonsoPiazera. Equipe da Secretaria de Obras executa o trabalho de instalação das lâmpadas

De acordo com o secretário de
Obras e Serviços Públicos, Afon
so Piazera Neto, todas as princi
pais ruas do centro da cidade rece-

Educação Corupá TlP poderá
Cinco novas escolas Educação de adultos ter cobrança
construídasem1993 será implantada em 94 reajustada

Guaramirim - o prefeito de

Guaramirim,VictorKleine,encami
nhou projeto de Lei à Câmara de
Vereadores do município, reajus
tando o valor de cobrança da TIP
(Taxa de iluminação Pública). Se
gundo ele, o que se arrecada atual
mente chega a 50% do valor da

despesa com a iluminação das ruas
do município. O valor cobrado
neste ano resultou de um projeto
de lei aprovado no fmal de 1992 e

estabeleceu os valores que seriam

praticados durante o exercício de
1993.

Kleine declarou que "é preciso
que seja feita uma atualização dos
valores cobrados para que possa
mos fazér frente à despesa resul

tante do serviço de iluminação pú
blica". Ele também informou que
as lâmpadas queimadas estão sen
do repostas de acordo com as pos
sibilidades.

Outro trabalho que a prefeitura
está realizando é a troca de aproxi
madamente 60 lâmpadas das loca
Iidades de Poço Grande e

Guamiranga. "Basicamente
estamos trocando por lâmpadas
mais econômicas e que, no entan

to, terão maior capacidade de ilu
minação", afirmou o-prefeito

Corupá - A professora
Bernadete Hilbrecht, diretora do

Departamento de Educação Cul

tura e Esportes, da Prefeitura Mu

nicipal deCorupá, informou que já
se encontra na Secretaria da Edu
cação do Estado o projetomunici
pal para a Formação Básica de

Adultos, que compreende o Su

pletivo de 10 Grau, corresponden
te ao ensino de 5a a 8a séries. Tão

logo o Estado aprove, o referido

curso será colocado em funciona

mento, prevendo-se seja para o

início do ano letivo de 94.

O Curso de Formação Básica

de Adultos, que é uma seqüência
do básico de la a 48 séries, funcio
nará na Escola Municipal Aloísio
Carvalho de Oliveira, que é um

estabelecimento em condições de

disponibilidade de espaço fisico

para aulas noturnas e sua localiza

ção favorece o acesso a todos ?s
interessados. .

Informou-nos Da. Bernadete

que o seu Departamento realizou
uma pesquisa para saber com an

tecedência sobre o interesse que
possa vir a despertar a criação do
mencionado curso. A pesquisa
apontouumnúmero superior a300
pessoas interessadas, muitas de
las que já estudaram em Jaraguá e
outras que fazem o curso noturno,
mas, num horário longo, cansati
vo. pará pessoas que trabalhàm
cedo no dia seguinte. Já o Curso de
Formação Básica de Adultos terá

um horário bastante reduzido, de
pouco mais de duas horas de au

las, facilitando ao aluno cumprir o
curso inteiramente, sem muito

desgaste fisico ou mental.

Guaramirim - A prefeitura de
Guaramirimestáconcluíndoacons

trução de cinco novas escolas no

município. Segundo o secretário
deEducação, Esmeraldo Chiodini,
as obras foram contratadas por
CR$ 3,7milhões no total, em valo
res de agosto e outubro. A previ
são é de que as escolas entrem em

funcionamento no início do ano

letivo de 1994. "Recebemos, em
convênio com o governo do Esta

do, cerca de 40% dos recursos

investidos", declarou Chiodini.
As unidades construídas são:

EscolaMunicipalArmimßylaardt,

na rua Senador Schroeder; Escola

Municipal Professor Atilano

Krüger, na Vila Decker; Escola

Municipal Quati, que substitui
uma estadual desativada; Escola
GermanoLaffin, emllhadaFiguei
ra eEscolaMunicipal Guamiranga
Sul, emGuamiranga.
A maior das escolas é a da rua

Senador Schroeder que, em dois

pavimentos, temáreade 700metros
quadrados, seis salas de aula e

demais dependências. "Mas inici
almente só iremos concluir duas
salas par,a suprir a necessidade",
esclareceu o secretário.

Folo o Marcial Murara/CP

r·········_·········�
• •

: Anuncie no CP CLASSIFICADOS e :
• faça um bom negócio. •
• Ligue: 72 - 3363 •
• •

Escola ProfessorAtilano KriJger, em construção na Vila Decker •----------- ..----•.--_.
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Matutando
Egon L. Jagnow

A Lama da "Lama"
Quando da cassação do mandato do ex-presidente Collor,

escrevi (você pode conferir) que muitos daqueles que,
naquela ocasião, eram os juises e pareciam defensores
emaculados da moralidade e justiça, mais tardepassaram a

réus, tendo cometido os mesmos crimes dos quais o cassado
era acusado.

No correr de um ano esta hipótese parece comprovar-se.
Hoje, muitos passam a ser acusados e investigados por
crimes de corrupção. Uma verdadeira onda de moralidade

(pelo menos aparenta)parece ter invadido opaís. Um verda

deiro mar de lama parece estar sendo levado dos meios

políticos. Algo, sem dúvida, positivo.

Uma coisa, porém, me pr'eocupa: A "lama" está respin
gando lama e sujandomuita gente que nemperto dela esteve.

Acusados, como João Alves sabem que a melhor defesa é o

ataque e, para quepareçam menos sujos, procuram sujar os
que estão limpos.

Infelizmente, esta prática ainda é muito usual em nosso

meio. Émuitofácil acusar alguém, distorcerfatos, mexer na
sua vidaprivadapara desmoralizá-lopublicamente. É expe
diente depolíticos, jornalistas e empresários inescrupulosos
para tirar do caminho quem lhes atrapalha.

Opior, porém, é que isto, normalmente, passapela impu
nidade,pode-sefalarmale acusarsemprovas e, dificilmente,
se é responsabilisado.
E isto é ummalque vemde longe e está espalhadopelopaís

inteiro. Também em nosso meio o expediente foi e é usado.

pessoas honrada são retratadascomovilões, enquanto que os
verdadeiros vilões e corruptos são elevados a heróis. É a

lama da "lama".

Eu só acredito numamoralização dopaís no momento em
que caluniadores e difamadores de lingua so/ta tiverem que

provar o que dizem eforempenalizadosporâuas calúnias e

difamações

A Moda passa por aqui.
Central da Moda.
Um outlet Center de
localização privilegiada,
entre os três maiores pólos
econômicos de Santa
Catarina, passagem
obrigatória para turistas
e sacoleiros.
Garantia de bons negócios
para você.
Não perca. São as últimas
10 lojas em comercialização.
Quem perder, vai ficar [ora
de moda.

CENTRAL
DA MODA

A Central dos bons negócios.
BR 280 • km 59· Fone (0473) 73·0863 . GUARAMIRIM • SC
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Guaramirim - o secretário de
Saúde do Estado, João Ghizzo Fi
lho, esteve em visita à região na

quinta-feira, 25. Eleesteve noshos
pitais de Massaranduba e

Guaramirim, onde procurou saber
das condições em que está sendo
feito o atendimento a saúde da

população. EmGuaramirim,Ghizzo
foi recebido pelo prefeito Victor
Kleine e pelo secretário de Saúde
do município, Antônio Vacir

Stringari.

Segundo o secretário, amaioria
dosmunicípios sofrem com o redu
zido número de Affis ( Autoriza
ção de Internação Hospitalar). "Por
determinação do SUS, 10% da po
pulação deve ser atendida com

internação, por ano e é esse o

númerodeAllis querecebemos,ou
seja, o equivalente a 10 por cento
da população de Santa Catarina.

Ele destaca que isso tem de ser

dividido proporcionalmente ao

número de habitantes de cada

muicípio do Estado.
_

Outro aspecto que reduz ainda
mais o número da All-Is nos muni

cípios é que "existe uma idéia de

que quando se precisa fazer um
tratamento especializado, isso te

nha de ser feito em Curitiba, quan
do hospitais de Florianópolis es

tão capacitados para realizarem
esses tratamentos tão bem ou até
melhor que em Curitiba", afirmou.

O secretário do município An
tônio Stringari, disse a Ghizzo, de
que hoje o Estado repassa apenas
11 por cento do que a prefeitura
transfere de recursos para o Hos

pital Municipal Santo Antônio "e
é necessário que venham mais
verbas do governo para fazer fren
te às necessidades básicas de

Guaramirim", destacou Stringari.

Ghizzo esteve no HospitaJSantoAntônio
- ,

Secretário deSaúde
-visita Guaramirim

SantaCatarina
ESTADODETRABALHO

De qualquer maneira, ao final
do encontro o secretário João
Ghizzo Filho, determinou que o

prefeito elabore o projeto de am

pliação do hospital e disse que vai
analisar o pedido de uma ambulân
cia, bem como tentai remanejar a
concessão de AIHS para tentar

aumentaro número das que vêm ao

município.

O Prefeito Victor Kleine, disse
ficar satisfeito com a visita do se

cretário. "Amuito tempo não acon
tece a visita de um secretário de
saúde àGuaramirim e isso é o sinal
de que poderemos ter algums dos
nossos pedidos atendidos em bre
ve". Kleine agradeceu ao empe
nho do deputado Udo Wagner
que trouxe o secretário para a visi
ta. Quanto às obras de ampliação,
ele disse que deverão ocupar o

pátio ao lado do hospital.

Não importa quanta roupa você coloca na máquina de secar.

A energia que ela consome é sempre a mesma. Por isso, deixe

juntar bastante roupa, pra secar tudo de uma vez.

E não deixe a televisão ligada à toa, desligue as lâmpadas se

ninguém estiver precisando delas e evite usar o ar-condicionado com

portas e janelas, abertas.
Assim você economiza seu diriheiro e aj�da Santa Catarina a

economizar energia.

Seque sua roupa sem
secar a energia. .

• •
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Bordin taxou de covardes os que assinaram o projeto e votaram contra

Vereadores diminuem
,."

nao recesso
iniciativa", destacou Bordin. O

projeto que altera o regime interno
da câmara, precisa de dois terços
dos votos dos 15 vereadores, para
que fosse aprovado.

mais nadamenos que o período de
férias que parlamentares têm para
estar presentes em suas bases par
tidárias. No caso específico, segue
o modelo das Assembléias

Legislativas e do Congresso Na
cional, onde os deputados e sena

dores ficam longe de seus estados
e precisam retomar às suas regi
ões. O recesso dura 90 dias e é
dividido em duas épocas do ano -

60 dias de dezembro até o início de
fevereiroe 30dias nomês dejulho.

Durante este período os verea

dores podem ser convocados ex

traordinariamentepelo prefeito, no
caso de existirem projetos que te
nham a necessidade de serem vo

tados com urgência. Neste caso os
vereadores receberam pagamento

de sessões extraodmárias "como

já aconteceu neste ano", afirmou
Bordin, "o que aumenta os gastos
dos cofres públicos", completou.

reador José Ramos de Carvalho,
um dos que eram contra o projeto,
que falou do direito de opção da
cada um. Bordin, entretanto, disse
que "isso é compreenssível se não
houver um comprometimento pré
vio, como no caso das assinatu
ras". "Os que disseram ser a favor
e votaram contra, são covardes
sim", disparou o vereador.

Valdir Bordin que cumpre o

seu primeiro mandato legislativo,
não se considera derrotado.

"Quem perdeu não fui eu, mas sim
Jaraguá do Sul", disse ele. Para o
vereador "muitas pessoas quando
estão fora daqui, dizem que isso

precisa sermoralizado, mas quan
do assumem a sua cadeira,mudam
de posição", finalizou Bordin.

JaraguádoSul - Osvereado
res de Jaraguá do Sul rejeitaram na

sessão da câmara de quinta-feira,
25, em votação secreta, projeto de
lei de autoria do vereador Valdir
Bordin que reduzia de 90 para 45
dias o período de recesso parla
mentar. Bordin que colheu assina
turas de 11 vereadores favoráveis
ao projeto, disse estar decepcio
nado com os "colegas que foram
covardes em votar contra".

Em primeira votação - na terça
feira , 23 - o projeto foi aprovado
por 10 votos contra 4 e na quintá
feira, acabou não passando na

segunda votação, sendo derruba
do por 9 votos favoráveis, 5
contra e um em branco, "apesar
das assinaturas que aprovavam a

ADECEPçAo
Após a votação, o vereador

Bordin manifestou a sua indigna
ção por não ter havido a compre
ensão dos companheiros na apro
vação do projeto de sua autoria,
"Lamento companheiros", disse
ele, "que isso tenha ocorrido, por
que estou trabalhando neste pro
jeto desde julho e só dei entrada
com ele porque tinha II assinatu
ras que se comprometiam com a

proposição,mas vejo que algumas
dessas pessoas são covardes".

Bordin foi contrariado pelo ve-

Dentre os vereadores que se

manifestaram contra o projeto es

tão a vereadora Marilse
Dornbusch Marquardt e os verea

dores GilmarMenele José Ramos
de Carvalho. Marilse chegou a di
zer que o projeto seria

inconstitucional, mas foi rebatida
por Valdir Bordin que sitou os ar

tigos que amparavam sua proposi
ção.

OQUEÉRECESSO
Recesso parlamentar é nada

Moretti, Jordan'
Fone 71':1rtt
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L Esportivas
Torneio de Verão

FutsalMirim /Infantil naAABB

Com o apoio da Federação Nacional de AABB's - FENAB -

,

realizou-se neste sábado, 22-11-93, a la rodada desta competição, no
Ginásio da AABB, com os seguintes resultados:

Mirim:

Col DivinaProvid. 5X3 Homago / Ir. Leão

CoI.DivinaProvid. 7X2 AABB-Jgl1á

AABB-Jguá 4XI0 CentroEduc.Evangélico

AABB-Jvlle 12Xl Homago I Ir. Leão

AABB-Jvlle 9X2 CentroEd.Evangélico
Infantil:

CoI. DivinaProvid, 3X3 Homago /Ir.laeão

CoI. DivinaProvid � 9X3 AABB-Jguá

AABB-Jguá 5X15 CentroEduc. Evangélico
AABB-Jvlle 6Xl Homago / Ir. Leão

AABB-Jvlle 9X6 CentroEduc.Evangélico
No próximo sábado as competições terão seu final, também na

AABB, com premiações para os lOs e 2°s colocados.

Torneio deBochaAABB - apôio FENAB
Jogos realizados até 22-11-93

AABB OX3

Duas Rodas 1 X 2

Clube Bocha A. Pradi I X 2

Clube Bocha A. Pradi

BeiraRio

Baependi
BeiraRio lX2 Verd.Patrícia

Tomeio de Verão VoleiboIFemininoSenior-AABB/

FENAB
P

Local: Ginásio daAARB, com rodadas às 2"s. e 5"s feiras.

Participantes: Najas,AGV, RaioX, AABB, Cara a Cara e Contramão.

Rodada de 22-11-93: AGV 2 X ORaioX e Cara a Cara 2X O Contramão.

20:00hs.: AABB X Cara a Cara
(

21:00hs.: Najas X AGV

Torneio de Tênis no Beira Rio

Próximarodadasem25-11-93:

Dia27denovembro,oBeiraRioestarápromovendoumrápido torneio
de tênis decampo (fim de semana), paramarcaro início da temporada de

verão 93/94.

As inscrições poderão serem feitas até o dia 26 às 12 horas, na

secretaria ou com o professor Ivan Belmont no clube.

Galeria de ex-presidentes
No dia 3 de dezembro na sede campestre da Sociedade Atiradores

Diana, emGuaramirim, acontece a solenidade de inauguração daGaleria

dos Ex-Presidentes.

O encontro acontece às 19 horas e será seguido de jantar. Adesões

podem ser feitas pelo telefone ou na Secretaria de clube.

Jean 'Beno Scfmeúfer Lucht
CRM 5457

Glnacololla a Obstetricla
Glnacololla Clinlca eClrúrllca

Obstabícla e Medicina Malerno Fedal
Consultório: AvenidaMaL Deodoro da Fonseca, 429 - Sala 07

Ediftcio Florença
Fone: (04.73) 72-0395 (cons.) 71-8157 (res.)

Jaraguá do Sul - SC

12

ração para as olimpíadas do ano

2000", informou Jean, que assim

justificou o fato de que o time de

Jaraguá do Sul é a base da equipe
que disputou os Joguinhos Aber
tos de Santa Catarina.

JaraguádoSul-Nestefmalde foi intermediada pela Federação
ano urn amistoso internacional Catarinense de Futebol de Salão e

de futebol de salão vai marcar o "Jaraguá do Sul recebeu essa dis

encerramento das atividades da tinção pelo excelente trabalho que

Fundação Municipal de Esportes vem realizando". O jogo será dia 2

(FME). 'o jogo será entre os em Jaraguá do Sul, no Ginásio
times da FME/Choco Leite/São Arthur Müller. Haverá uma

Luis e a seleção da Austrália, que
se prepara para as olimpíadas do
ano 2000. Segundo o presidente
da fundação, Jean Carlo Leut

prech, os australianos farão dois

jogos na região - urn em Jaraguá
do Sul e outro provavelmente em

Schroeder.

Leutprech disse que a partida

prliminar entre a equipe mirim da
FME/São Luis/Chocoleite e a

AABB de Joinville. Em seguida, o
confronto entre brasileiros e aus

tralianos.

liA Seleção da Austrália é for
mada por jovens que hoje estão

com 19 anos e seguem urna prepa-

I Amistoso de
futebol de salão será dia 2

. Seleção da Austrália
vem à Jaraguá doSul

Jean avaliaparticipação nos Jasc

Regulamentoajuda
, Equipe foi

Juventus chega a punida no

4afase da Copa SC Integração
Jaraguá do Sul - A segunda

Jaraguá do Sul - O Grêmio domingo. Além de Juventus e rodada do returno do Torneio

Esportivo Juventus classificou-se Tubarão, classificaram-se as Integração "Lojas Safari", quereu
para a 4a fase da Copa Santa equipes do Joinville, Figueirense, ne equipes do futebol amador de

Catarina, mais urna vez, jogando Avai, Xanxerense, Concórdia e Jaraguá do Sul, foi marcada pelo
com o regulamento a seu favor. O Criciúrna. jogo ABD e Intemacional. O In

empate no tempo normal em O x O Ontem pela manhã foi rea- temacional venceu por 4 x O, mas
deu a classificação tanto para lizado o sorteio dirigido dos jogos acabou não ganhando os pontos
Tubarão como para Juventus, por da 43 fase da Copa SC, em Flo- da partida porque o adversário
causa dos resultados dos demais rianópolis, com a presença dos atuou com dois jogadores que não
jogosqueforamrealizadostambém presidentes dos clubes cata- estavam inscritos na competição.
na quinta-feira,25. Na prorro- rinenses que participam do cer- SegundoWaldemarVieira,pro
gação, com as duas equipes já tarne. O resultado acabou sendo a motor do tomeio, de acordo com o

classificadas, disputou-se a realização de quatro clássicos regulamento e com a legislação
chance de jogar a segunda partida regionais: Criciúma x Tubarão, desportiva competente, a comis

em casa, já na próxima fase. Joinville x Juventus; Figueírense são decidiu pela aplicação de urna
Mas o resultado acabou x Avai e Xancerense x Concórdia. multa de 100 UFIR's e perda de 5

sendo outro empate em urn gol e o A primeira partida do Juventus pontos como punição para a equi
Juventus ficou, novamente, em será no domingo no João Mar- pe infratora. Mas quem saiu preju
desvantagem na próxima fase do catto e depois na quarta-feira em dicado foi o Internacional, que não
campeontao, que Ja começa Joinville, decidindo a vaga. ganhou os pontos da partida.

,� - . CORREIO ·00 POVO - Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 1993
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Na terça-feira, 23, o presidente
da Fundação Municipal de Espor
tes (Fl\.1E), Jean Carlo Leutprecht,
fez uma rápida avaliação dos Jo

gos Abertos de Santa Catarina,
realizados em Tubarão. Segundo
Jean, houve urna queda em termos

de posicionamento em relação ao

ano passado, "até porque neste

ano enfrentamos uma série de pro
blemas e alguns atletas contundi
dos não puderam nos trazer as

medalhas que tínhamos como cer

tas", disse ele.
Ao final da competição e de

acordo com os levantamentos da

Fl\.1E, a delegação de Jaraguá do

Sul conquistou o 16° lugar na clas
sificação geral e o � lugar no qua
dro demedalhas - em 1992 na clas

sificação omunicípio ficou em 11 o

e em 7° no quadro de medalhas.

Para o próximo anomuitasmu
danças estão previstas, segundo
Jean, "vamos reduzir
sensívelmente o número de moda

lidades em que serão feitos os in
vestimentos e ampliar o trabalho a

nível de envolvimento comunitá-

o ingresso para o jogo será urn

quilo de alimentonão perecível ejá
podem ser encontrados no próprio
ginásio de esportes e no Colégio
São Luis. "Quanto ao outro jogos,
ainda estamos acertando os deta

lhes, mas é quase certo que seja
realizado em Schroeder" , declarou
o presidente da Fl\.1E.

rio", afirmou.
A intenção da FME é concen

trar esforços em modalidades que
trarão resultado efetivo, sem tor

nar o custo impraticável. "Para se

ter uma idéia, as nossas equipes de
voleibol masculino e feminino,
futebol de salão e basquete mas-

culino, nas categorias inferiores,
estão entre as seis melhores do
Estado e disputando certames em

lugares diferentes. Tudo isso re

'presenta um custo elevado", de
clarou Jean.
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