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Gouveia anuncia obras em Guaramirirn

sc 413 terá etapa
inaugurada dia 29
o Secretário deTransportes

eobras de SantáCatarina,Pau
loGouveiadaCosta, visitouna
.quinta-feira, 2, trêsmunicípios
do Vale do Itapocu. Em
Guaramirimeleanunciouamau
guração da primeira etapa das
obras de recuperação da SC

413,notrechoentreBlumenaue
VilaItoupava

Gouveia disse que não está
satisfeitocomo ritmodostraba
lhosno trecho restantedarodo
viae vai reunir-se comoDERe

Dólar
Paralelo

Compra(4/12); CRS243,00
Venda (4/12) CRS249,00

, Fonte: HF Assessoria

Turismo

funpIa(4/12) CRS240,00
Venda(4/12) CRS250,00

Comercial

Coolpra(4/12) CRS245,60
Venda(4/12) CRS245,61
TR
4/11 a4/12 .37,52
6/11 a6/12 .32,97
Poupanca
ÍDdicep/4/12 38,2076%
URR
6/12 CRS14�76
CU!J (novembro)
Engenheiros CRS46.499,38
Salário mlnimo
JuIho Cr$4.639.8oo,00
Agosto CR$ 5.534,00
Setembro CR$9.606,00
OUtubro CRS12.024,00
Novembro CR$15.021,00
Dezembro CRS18.760,00
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aempreiteirarespeonsável pela
obra, napr6ximasemana

Ele1ambémvisitou,juntamen
te com autoridades locais e en
genheirosdoDER, o local onde
s&ãor�osostr�Qsde
asfaltamentodarodoviaSC413,
ligandoGuaramirimàJoinville.
Paulo Gouveia, afirmou que a

obra deve iniciar emmarço do

pr6ximoano.
Osecretário dosTransportes

anunciou que Santa Catarina é
o segundo colocadono ranking

dos estados comamelhorqua
lidade de rodovias. O levanta
mento foi feito a duas semanas
duranteumaencontrodaAsso
ciação Brasileira dos Departa
mentos de Estradas de Roda
gem (ABDER).
Em Corupá e Jaraguá do

Sul, Paulo Gouveia recebeu

pedidos para que seja recupe
rada a BR 280. O secretário
disse que "a princípio a obra
é de competência do governo
Federal". Página 3

Napróxima sexta-feira, 10, mais uma banda de
rockfaz a sua estréia em Jaraguá do Sul. Desta vez

é amoçada da banda DEMO VIA. Os detalhes estão
na colunaHotLine nesta edição. Emais: asprinci
pais dicas destefinal de semana em Jaraguá do Sul
e região, nos toques de quem entende, MrsDênis.

Inauguracãodas luzes
Público foi

.

maior que a

expectativa
Na noite de quinta-feira, 2,

a prefeituradeJaraguádoSul
e oClube deDiretores Lojistas
(CDL), realizaramainaugura
ção oficial dailuminaçãonata
linadeste ano. Cercade 30mil
lâmpadas iluminarão asprinci
pais ruas da cidade.
Durante a inaugfuração,

que teve distribuição de brin

quedos, houve confusão com
o grande número de pessoas
qeu compareceu à Av. Mal
Deodoro da Fonseca. Apesar
do tumulto ninguém saiu
ferido. Página 4
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Barão de Itapocu

Confira a

história

"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.

Há 72 anos
- EM 1921 , oColégioSãoLuiz(das
Jnnãs)easscolasAméliaM. Vieira,
aescolamistaRioCerroI, aescola
RiodaLuzI,aescolaRioNovoea
escolaJaraguáencerravamosanos

letivos.Estaúltimafonnava I09alu
nos,53meninose56meninas.Do3°
ano erammencionados os alunos;
FreidaJ8IlSli:n,EmaBuhr,EllyPats:h,
TtilieTiedke,AnnaKopann(distin
ção, Oswaldo Fiedler, Eugênio
Ziemami" Konrad Mielke, Lotte
Rusch,LuizaEgger,EdithFiedler,
AdelaMielke, EmaMeyer, Alma
Mayer (plenamente), Atur

Zimmeonann,AlfredHorst,Komad
Karsten,JorgeKarsten,OttoEhlert,
Maria Verch, Hida Henschel e

Martha Horst (simplesmente). O
PastorSchlünzeneoprof Antonio
Behreramelogiadospelacriaçãode
uma escola noturna voltada à

profissiooalizaçik>.
- O "Correio de Joinville" andava

zangado com o "Correio do Povo" ,
comrelaçãoàseleiç6esparadeputa
doeojocnalconcmJavacomochiaço,
porqueaquioeleitoradoeradiscipli
nado. Aproveitavapara lembrarao
oonfiadequeosJoinvillensestambém.
tramavamcontraaEmancipaçãode
Jaraguá,assimcc:motambémfaam
contraoHospitalJaraguá, chegan
do o dr. PlacidoGomes de taxarde

"impatriótico" o semanário

jaraguaense.Daiotroconasumas.••

Há 70 anos
- Em 1923,outroPiazera-oEmilio,
pai da "Lila" eavô do dr. Sávio era
sub-delegadodepoliciadodistrito
deJuaguá,emEdit!ll,pediaprovi
denciasaosestabelecimentos-cine-

mas, salões de baile, sociedades,
carnposdefutebol, etc.,para tirara
licençaparafuncionàmento,nafor
madalei.Oalvará,natura1mente,em
paraoanode 1924.

Há50 anos
-Em 1943,nofinal doano, termi
navao "plebiscito"do "CORREIO
DO POVO". cada um querendo
mudar o nome de Jaraguá à sua

maneira.1sto faz lembraro anode

19S6,queéquandoAugustoSylvio
ProdoebIesaeviaumromanceque
teria sepassadónmna cidade cha
madadeJuuápoUs,comotitulo
de "OEagenbei....Milael" que,
emtraços largoslembraJanguá
doSaLSeoli'VlOfoaetnmsfonna
doeinfilmeacidadehojeaCidade
de Jaragui com certeza seria
...........PoisóbviouJulmte. .. e
1lIIlR"i"""'.

- Eratqp.dadãaSociedadeRecrea
tiva "Aurora" (28-0943), no lu
gar denominado deAurora, no 10
distrito domunicípio de Jaraguá,
destinado a recreações licitas. A
primeiradiretoria:AlfredoGrahl,
pres.: Adolfo Volkmann, vice;
GerlJardtRoedef, 1 o seer.; eGoi...

lhenneRaduenz, 20 secr.
- Leopoldo Janssen era o

incorporadordalDdústriadeMa
delrálJIUlIIeIlSlA.,emcqaoiza
çIo,eossub9criton:sdeaçGespodi
amJXOCUl1lfafinnaJanssen&Cia..
àAWDidaOetúlioVarps.I84,De$
taéidade.

Há 10 MOS

-Em 1983,aWEG(Jrupo)adquiria
9l%clasaçêlesda11atuMlchigu
SlA..�
epiIIsava&eÍlloa'-aeaeWEGQaí-
'",SfA�
Çio a. formado 'peJos sn. Eàon
JoIodaSilva,GadBaumcr;Wemer
RicíIdoV�Wemin;lw1S
-NoIiciavIHeCJICac.adaCultan
eP.elol'líblbfimriàmjuntos,no
antigo terreno do Czeruiewicz,
'RativandoaJap, implantandono

, cmiroumailba,mdeseriáemslnúdo
umcm:to.ligadoporumaponte.No

seu interior, cisnes e pedaljghos
completariämovisual,alémdeuma
série de outros ãlrativos. O JRSi
denteMadoSousadlDSiclerouváli
da a idéia de relcx:are mestudaro
projetodaCasa deCultiJra,p-eva..
leceodoobomsensodeleedopn>
feitoVasel.
-OCAP(CoIePdodaAdmPúbli
ca)a. instaIadoporEspiridiioem
J�queestad1JaJi7BYIloqueem
específícado e históricamente
municipi1lista,evitandoaidade "00-
missões"reivindicarnosgabinetes
pal8ciaoos.

,

. fiU=.::r !ta'::'�:'':'rimas\!fi- para alimentos
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oPais vive um momento em que ospollticos
enfrentam umadasmaiorescrisesde credibilidade
de toda a história. Em qualquer lugar, a qualquer
hora, basta que se anuncie a presença ou a

palavradeumpolíticoqueapoulaçiio rãoeataem
atribuir-lhe umasonoramia. Tudo isso éfrutodas
ações injustificadas de alguns representantespú
blicos que nãofasem amenorforçapara demons
trar que querem modificar o quadro de "desde
nho ", contra o povo.
Alguns vereadores de Jaraguá do Sul perde

ram umagrande oportunidade de simbolimr que,
efotimmente, estejamempenhadosnamoralizaçllo
da atividade política na cidade. O projeto do
vereador ValdirBordin que buscama reduçãodo
recessoparlamentar de 90para 60 diasfoi rejei
tado,mesmo tendooavaldeonze vereadores, além
do quefoi aprovado emprimeira WJfação.

Isso nada mais é do que uma grandefalta de

respeito com os eleitores ainda mais quando um

dos vereadores que eram comra - abertamente -,

disse que "estava representando opovo com seu

voto de rejeição aoprojeto".Alias deve-se repetir
os vereadores que eram abertamente contra o

projeto: GilmarMenel;MarilseMarquardte José
Ramos de Carvalho.

O vereadorRamos quis se explicare acabou se
enrro/ando mais ainda. Ele declarou ao ''Rádio

JornaIJaraguá", daRádioJaraguáAM. que: "o
vereador não temfrias e nõo trabalhamos só na
sessão legislativa. Nos trabalhamos 24 horaspor
dia e não precisa que seja reduzido o tempo de
recesso".

Vamos analisar o que disse o vereador: "O
vereador nlIo tem frias...

' '. Partindo dessepnn-

clpio, para que recesso? Continuou ele: "

... Nós
trabalhamos24horaspordia... "Maisumaprova
para que n1Jo haja recessoparlamentar na câma
ra. Ora se esse é o fato o próprio vereador

justificou o erro de não ter aprovado o projeto.
Entretanto, em todo esseprocesso, surgem um

dilema: os vereadores são contra oprojetoporque
nãoquerem tero compromissode iremàsessão, ou

porque querem receberpagas as sessões extraor
dinárias?Comapalavra os vereadorescontrários
ao projeto.

Voltemosàanálisedopronunciamentodo vere
ador, llderdogoverno, para àRádioJaraguá. Ele
disse que na primeira votaçõo foi a favor do
projeto em "constderação ao amigo Bordin, mas
já tinha dito que votaria contra na segunda
wtação' '. Mentira Ele mesmo disse ao vereador
ValdirBordin que imaginava que todos.o« verea
dores votariam à jIvor, mas diante do resultado,
apertado, de dez votos à quatro, iria votar contra
na segundo vota�.
A partir disso o vereador autor do projeto,

empenhou-se em colher assinatura que garantis
semaaprovaçãodoprojeto. Conseguiu 11 assina
turas, massó obteve nove votos afavordoprojeto.
Todos querem saber, entre especulações e afiT'lm
ções, quemfoiodonodo votoem branco.Ninguém
sabe ou saberá con certem.

Em resumo a grande verdade de toda essa

novela, é que os vereadores, especialmente os três
que, abertcimente, foram contra oprojeto, perde
ram uma grande oportunidade de justijiauem os

votos que receberam dopovo. A nõo ser, é claro,
que os tenham comprado, pois neste caso, não
devem satisfação aos eleitores.

o Seqüestro do Coveiro Jo.'CatilhoPinto 28parte
diálogada

mortossejamenterradoscomjóiase
dinheiro.Nãoimeginaramquecom
o apodrecimentö do defWlto apo
drecem tambémasjóiaseodinhei
ro?

- Vai entender e já. Nós vamos
mrombarostiunulosduranteanoite
e apanhar esses valores e isto com
toda a teatoIogàJ, sem deixar oe
llhum vestígio. E vocêArutano vai
colabOrarem tudopara nIomorrer

queimado.

-NoSsamãe, logo eu quetellho
honor ao' fogo. Faço tudo que
quizeremmas l1iIoacabemcomigo
aindá_mequeimaitdovivO, isso
nIo se' filz nem com os animais
sclVBF1S.quantomaiscomum�

.

tió como eu.
.

'.' -Combinado,eagoravocêfOl1lll>
,ça�núl11erosdÓstúmulosesepW" -

- Nós sabemos que na cidade
aonde você é coveiro o povo é

ríquíssimoedadosuafanáticacreu
çan::ligiosa, costmna sepultar seus
mortos tanto homens comomulhe
rescomasjóiasqueusavamquauclo
vivos.

- Certo, não posso negar isso
,

porqueéumã venll;lde,masodesejo
,

das pc;ssoaS serem entettadãs com
SUáSjóiasnlOésódelas;étalllbém
de seus fanillian:s, e \'OCês acham
que eu posso evitar isso?

- E nem pense em mudaresse
costume do povo, e até aconselhe
aos paren$eS a .sepultarem seus

mortoscomjóiaseatédinbeiro.Ese
niIofizerassim.acabamoscomvocê
q�vivo.

- Não entendo o porquê desse
interesse exagerado p8ia que os - ,

turas aonde foram enterrados os

mortosnestesúltimos dias comdi
nheiro e jôiasde valorpois vamos
começareste serviço estanoite.

- Cömo pode? Os túmulos e

sepulturas cuja relação dei â esses
bandidospagãosestãocomo se não
estivessem sidomexidos, será que
elesestiverammesmo aqui?Duvi
do... PQÍS tudoestáainda virgem.

-Arutallo,<i>s71 tímulosesepul
tumsquewcêrelacKnuviolann; 14
eaelesarrecadatllosótimosvalores,e
aquiesláasuapãrteembonuliliteiro.
ÖserviçocwtinuaebícobemOdado,
oIheo�...aqueima. ..

'

, - Vige,amscoasetpresoaaté a
íDml::rqueímado.Poisassoci�meã
esses ladrõesde túmulos equando
estiver bem rico volto ao nordeste

, paragozara vidacomoricaço, foi o
que oArutano diSSt'! e fez,

Francisco alves
. Diretor Administrativo

Departamento de Clrculaçlo: DilsOn Franceschi
Departamento comerciai - Maria A. Alves
Impressão: Jornal de Santa Catarina.
Associado à Adjori e Abrajori.
Os artigos ass/nat/os nto reIIetem a op/n/to do
�rn� ,

Redação, Administração e Publicidade:· Av, Mal.
Deodoro, 122, 1 andar - CEP 89251-700rCaixa Postal
19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul
F0ne (0473) 72-3363, Fonelfax (0473) 71-5924,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I,

I, OlhQ C/íniço
Dr. Walter B. Falcone

AçúcarBranco - Este aditivo
doce só passou a ser usad/) nos

últimos300anos1 Usava-seomeio

eventualmente, mais como remé
dio. O açúcar branco é resultado
âeumprocessoquímicoque retira
da garapa a sacarose branca e

adicionaprodutosquímicos -des
conhecidos emgrandepartesendo
queaditivoscomo classificadores,
antiumectantes, precipitadores e

conservantespertencem agrupos

químicos sintéticos muitas vezes

cancerígenos e sempre à saúde.
Devemos considerar o açúcar
como umproduto qulmico e não

umalimento.

O açúcar é sempre excesso de
energia, além das necessidades
diárias necessárias; este excesso

deposita-sem, passaa exigir tra
balhoorgânicoextra, adiminuiro
tempo de vida, pois as células só
usa o que necesita, todo o resto

passa a "estorvo"metabólico. O

açúcar é desclassificante,
desmiralizante e empobrecedor
metabólico.Estádiretamente liga
doà causaouà colaboraçãopara
o surgimento de várias doenças -

arteriosclerose, câncer, leucemis,
diabetes, varizes, enxaquecas,
distonias neurovegetativas, insô
nia, asma, bronquite, destúrbios
menstruais, infecções,pressãoalta,
prisãode ventre, diarréias crôni
cas, doença de pele, problemas
visuais, distúrbios glândulares,
anomalias digestivas, cáries

dentárias,problemadecrescimen
to,osteoporose,ossosj(racos,d�
enças de colágeno, doenças de

auto-agressão, etc. Por ser

imundopressor é cancerizante.

perto de 300/6 dapopulação do 10

mundoépré,}iabéticaehojecres
ceon'Úmerodediabéticosno mun

do.

Devemos aprender a sentir o
sabornaturaldosalimentos.Even
tualmentepodemos usaromelou
açúcarnaturaldecana, omascavo,
empequenasquantidades. Passa
remosdestaformaa termaisener-

.

gia dinâmica do que o normal.

Adoçontesarlificiais, comoasaca
rinaeclimotosdevemserabolidos
imediantamente. Apesarde com
provaçãodequesãocancerígenos,
verbas astronômicas são gastas
por laboratórios interessadosm
,pesquisa tipo: "Ainda nã» canse,
guimosprovar que os adoçante.
sintéticosnãoproduzem cdncer"

Ele_ recebeupedidos e visitou a recuperação da SC 413

Paulo Gouveia visita a região
Guaramirim - Naquinta-feira,

2, o Secretário de Transportes e

Obras do Estado, Paulo Gouveia
da Costa, visitou os municípios de
Guaramirim, Corupá e Jaraguá do
Sul, acompanhado do deputado
Udo Wagner, para visitar os pon
tos apontados pelas autoridades
como de maior problemática para
toda a região. Ele veio até

Guaramirim,pelarodovia SC 413 a

partir de Blumenau e disse que a

primeira etapadaobra será inaugu-

rada no dia 29 de dezembro, no
trecho que liga Blumenau à Vila

Itoupava.

Apesar disso Gouveia disse
estar descontente com o ritmo das
obras no trecho restante da rodo

via, exatamente no compreendido
entre Vila Itoupava e

Massaranduba. "Vou convocar

uma reunião com o DER e a

empreiteiraJBBarros, queestáexe
cutando os trabalhos, para saber

quais são as dificuldades", afir
mou o secretário, que apesar da

insatisfação, disse que o

cronograma das obras está sendo

respeitado à risca,

O secretário disse que apesar
deste trecho, que será inaugurado
este mês, ser o que apresentava
menosproblema,em termosdemá

conservação, "éoquepossuimaior
tráfego de veículos e fluxo de pes
soas". Ele destacou que os recur-

sos utilizados para a sinalização e

estrutura da rodovia será muito

importante, do ponto de vista do
trânsito.

Toda aextenção daobra,Paulo
Gouveia disse que deverá estar

concluída até o mês de marcó de
1994. Como na primeira etapa va
mos fazer com que esta rodovia

seja dotada de todos os recursos

de sinalização, como lombada ele
trônica, por exemplo", disse o se

cretário.

2om:Ma�iaIMura�c� Santa Catarina está
em 2° no ranking

Naúltimasemanadenovembro
a Associação Brasileira deDepar
tamentos de Estradas de Rodagem
(ABDER),realizouumencontrona
capital cearense onde foi elabora
do o ranching dos Estados com a

melhor qualidade em rodovias e
.

Santa Catarina aparece em segun
do lugar atrás apenas de São Pau
lo. A informação é do secretário
Paulo Gouveia da Costa que tam
bém disse que o Estado poderá
chegar à promeira colocação até o
finalde 1994.

ConpálJaJ'alllÁdoSuI-OSe
cretário de Transportes e obras do
Estado de Santa Catarina, Paulo
Gouveia da Costa, esteve também
nosmunicípiosdeCcmpáeJaraguá
do Sul, para verificar "in loco",
vários problemas, principalmente
oquedizrespeitoàBR280,ligando
ambos os municípios. A rodovia
está em péssimo estado de conser
vação, Bio possui acostamento e

já apresenta muitos buracos. No

município de Compá, uma ponte
sobre o rioAnoBom, que atraves
sa a rodovia. está em péssimas
condições .e precisa de reparos
urgentes.

osecretárioPauloGouveia da
início desta obra está previtsto para Costa disse que este caso especí
o mês de março do ano que vem. fico é de responsabilidade do go-

Segundo Gouveia, os represen
tantes de DERs fazem uma avalia

ção dos projetos executados e do
estado de conservação' das rodo
vias estaduais e neste ano Santa
catarina ultrapassou o Paraná, que
era o segundo colocado no ano de
1992. "De acordo com as proje
ções que são feitas, com base em

projetos já elaborados e obras em

andamento, Santa Catarina deverá
ultrapassar a São Paulo até o final
do ano que vem", declarou Paulo
Gouveia.

vemo Federal e o Estado não tem
como justificar investimentos na
rodovia "mas sempre pode-se en
contrar uma alternativa paraopro
blema". AindaemCorupáosecre
tário recebeu o pedido para o

asfaltamento do ascesso principal
ao município o que, segundo ele,
"trata-se de uma viamunicipal" .

O prefeito de Jaraguá do Sul,
Durval VaseI,mostrou ao secretá
rio o trajeto que comtemplará o

contorno viário da cidade e pediu
ajudapara a execução deumproje
to e realização da obra de constru
ção de duas estradas paralelas ã

BR2.80,numtrechodeumquilÔJDe
tro, até o acesso ã Ferj - Fundação
Educacional Regional de Jaraguá
do Sul.

Palo Gouveia da Costa (de barba), visita local dasfuturas obras

Prefeitos pedempela 280 Gouveia garante obras
Em Guaramirim o secretário dos

Transportes e Obras foi recebido

peloprefeitomunicipal,VictorKleine
epeloprefeitodomunicípiovizinho,
Durval Vasel. Ele recebeu algumas
reivindicações e em seguida visitou
o ponto.final da TW}. Expedicionário
Olúnpio José Borges, por onde vai
passar a SC 413, que ligará
GuaramirimàJoinvillee seencontra
rácomaBR280.

PauloGouveia disse queestá será
a maior e a mais cara obra a ser

realizada dentro do projeto do BIO
de pavimentação asfaltica. Ao todo
serão 28,2' quilômetros de
asfaltamento com trechos onde há a

necessidade de elevação da pista,
com .um novo trabalho de

terraplenagem. "Aprojeçãoqueestá
sendo feita para quando a rodovia

estiver em funciotiamento é de que
ele absorva 7mil veículos por dia, o
quefarádelaumadasmaismovimen
tadas doEstado" , afirmouo secretá
rio.

Ele informou que os envelopes
da documentacão das empresas que
participamdaCOllCOJl'ência,jácome
çaram a ser abertos e que os envelo

pes do preço deverão ser abertos a

partir do dia 15 deste mês. "Não
temos ainda o valor total da obra

porque vencerá a empresa que apre
sentar o menor preço, mas sabemos

já queestá seráuma dasmaiscaras" ,

afirmouo secretário. São 22 empre
sas que participam da concorrência

paraconstruçãodarodovia.De acor
do com.Paulo Gouveia da Costa o

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ
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Multidãosurpreendeu os organizadores
rec emunicipal tem Tl

• 1IIfI. �
obras em andamento s, umlnaçao Inaugurada

tumulto
COrUI)á - O vice-prefeito

de Corupá, DieterWerner, que
acumula a função de Secretá
rio de Planejamento e Obras,
naquela prefeitura, informou
que já estão em andamento as

obras da Creche Municipal,
nas imediações da filial da
Marisol. O fundamento já está
pronto, partindo agora a equi
pe de trabalho para o piso bru
to, seguindo-se o erguimento
das paredes.

sendo, a obra terá que se de
senvolver no mesmo ritjmo dos
recursos. Estamosaguardando
o auxílio de uma verba do Es-

•

em meto a um
tado, mas não temos previsão
de quando ela nos chegue às
mãos. Trata se de dinheiro

que não se pode contar, pois,
não se sabe quando nem quan
do vem. O jeito é tocar assim
mesmo, no ritmo possível, até
que as coisas melhorem, se é

que vão melhorar"
"Por outro lado, o Departa

mento de Planejamento e

Obras, da Prefeitura de

Corupá, já concluíu as obras
de reforma de escola mucipal
de Pedra de Amolar Baixo,
que se encontrava em péssimo
estado, necessitando urgente
mente de uma reforma. Esta
foi feita e a escola está prati
camente nova" .

Jaraguá do Sul - O período
natalino iniciou oficialmente em

Jaraguá do Sul na quinta-feira, 2,
com a anauguração da iluminação
natalina que vai colorir as noites
até o natal. Milhares de pessoas
compareceram à solenidade que
quase acabou em tumulto. O gran
de número de pessoas gerou uma

série de problemas emuitas crian

ças se perderam de seus pais.Mais
de 30millâmpadas integram a ilu

minação que é amaior dos últimos
anos.

Antes mesmo de escurecer, já
havia muita gente em frente ao

palanque montado na prefeitura.
A maioria eram crianças que
bricavam na praça enquanto os

pais olhavam à distância. A medi
daem que o público ia chegando as
pessoas se acumulavam nas ime

diações do palco na expectativa de
receber algum presente.

Quando a solenidade começou
cerca de 5 mil pessoas se concen
travam na Avenida Marechal
Deodoro de Fonseca e a agitação

começou quando o Papai Noel
chegou em dois troles causando
uma confusão que não era espera
da, muitas crianças subiram o pa
lanque. Tudo começou a senorma
lizar quando os presentes começa
ram a ser distribuídos em dois ca
minhõesestacionados à 100metros
de onde todos estavam.

Perguntado sobre o prazo
para o término das obras da

creche, o engenheiro Dieter
disse à reportagem que, "não
há uma data prédeterminada,
nem pode haver, uma vez que
a creche está sendo construída
com recursos próprios da

municipalidade e estes são
bastantes escassos.. Assim

Um show pirotécnico encerrou
a programação que por causa do
grande público acabou sem a apre
sentação do coral da Scar.

• •

: Serraria e serviços de trator :
:Madeiraspara construção e serviços de trator:
: comprofissionais especializados :
: Rua João J. Ayroso, 772 - Jaraguá Esquerdo:
: .

Fone 72-0300 :
• •

: ..•�!=!���.�� .�.�.§�I.;-.��... :

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 fora
de moda.

e Família.

Anotaçõesdepersonalidadede
Alfred Piske

AlfredPiske nasceu em 17-07-

1913, em Timbó, filho de August
e Bertha, da fanúlia Loppnow.
Casou-se em 09-07-1938 com

BerthaKlitzkeedoconsórcioteve
9 filhos, 3 meninas e 6 rapases, 1

falecido em acidente em 1951, e a
esposa faleceu em n':()2-1964.

Em 09-10-1966 contraiu no

vas núpcias com Hildegard
Greuel.

Dentre os filhos do falecido,
figuram 2 pastores - O P. Ingo
Piske, há quase 15 anos servindo
a Comunidade de Jaraguá do Sul,
e o P. Meirad Piske, recém eleito

pela 43 vez consecutiva Pastor

Regional da Região Eclasiástica
II, com sede em Joinville (pastor

Regional equivaleaBispo nalgre
ja Católica).

Em vida, AlfredPiske além de

participar em sociedades, foi por
longos anos participante da dire
toria da ComunidadelParóquia
Evangélica deTimbó, em sua vida

profissional foi lavrador.
Após 15 meses de grave

envermídade, veio a falecer no

Hospital São Benedito, em Bene
dito Novo, no dia 26-11-1993, à
1:40 hs da manhã, na presença
dos filhos pastores, que lhecomu
nicaram a bênção divina, e do
médicoeenfermeira. Dia 27, com
grandeacompanhamento foi dado
à sepultura, na cidade de Timbó.
Deixa enlutados 5 filhos, 3 filhas,
5 noras, 3 genros, 20 netos e a

viúva, d. Hildegar. Alcançou a

idade de 80 anos, 4meses e 9 dias.

Falecimento
Agradecimento e

convite par o culto

Nodia 26-11-1993, faleceu em
Timbó, com a idade de 80 anos, o
sr. Alfred Pisde, progenitor do
Pastor Ingo Piske.

Por este intermédio agradecm
as muitas manifestações de soli
dariedade, pela presença aos fu
nerais, o envio de telegramas e o
envio de coroas e flores de paren
tes e amigos.

Convidam paro culto, que será
realizado no dia 19-12-1993, às
8:30 hs., na Igreja Evangélica de
confissão Luterana, em Timbó.

Em nome de todos os enluta
dos agradece o Pastor Ingo Piske

�
A Central dos bons negócios.

CENTRAL
DA MODA

..

BR 280 • km 59· Fone (0473) 73·0863 . GUARAMIRIM . SC
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JoinviUe - A Galeria de Arte

Lascaux, até 12 de dezembro,
Kéramos, fia arte da cerâmica em
Bijoux", de Vera Triches, artista
plástica jaraguaense. São colares,
brincos, cintos e demais adornos

confeccionados em cerâmica
esmaltada a ouro, com acabamen
to em materiais de primeira quali
dade e que levam a assinatura de

Aniversários
Dia 7 de dezembro, Maria Helena

Feldens, artista plástica. Parabéns
da família Feldens, dos artistas da
AJAP e de Artes;

Dia7 dedezembro,AstériaVargas,
ex-alunadaEscoladeArtesSchwanke
eSra. TIdoVargas. Parabénsdoscole
gasde curso, da professora e artista
LindaSuzana, deArtes e todosnós...
(nem se menciona a Organização
Vargas, éclaro!)

Vera Triches.
Vera utiliza os dons que

aperfeiçou com omestreAvancini

para executar esta verdadeira arte

aplicada. Natal com arte? Vera
Triches eGaleria deArteLascaux,
de segunda à sexta-feira das 10 às
12 e das 14 às 20 horas, e aos

sábados das 10 às 13 horas.
Kéramos: visite, use, presenteie ...

NICOLAU
Curitiba - O conhecido jornal

cultural NICOLAU, editado pela
Secretaria de Cultura do Paraná,
necessita de bons ilustradores

para seus textos. Preparemmateri
al gráfico. Maiores informações
comßdsonMaohado,AlamedaDr.
Muricy, 915 - CUritiba - PR, CEP
80020- 040oupelo fone (041 )222-
0211. (transcrito dePAINEL, infor
mativo Mensal da AAPLAJ).

Salve Nossa Cultura!
AAssociação dosArtistas Plásti

cos de Joinville - AAPLAJ, com o

titulo acima, enviou para 60 pessoas
de todo o estado de Santa Catarina a
enquetesobo tituloacima, emqueem

perguntado:
I)Nossa cultura: como vai?Apoi

amos ou não? Por quê? O que temos
feito por ela?

2)Arte plásticas: o que os artistas
catarinensespodemfazerparamelho
rar sua integração dentro e fora do
Estado?

Dificies de responder?OuCultura
só éboanahora dos editais das licita

ções?
Das 60 pessoas solicitadas, so

mente 2 respondemm: o deputado fe
deralLuizHenriqueea artístaplástica
CriSantos, presidenteemexercícioda
AAPLAJ.

Oquenósteríamosaresponder,se
perguntados?

Ou a nossaculturaresumiuatomar
cerveja, assistir novela e preparar
presentes deNatal ...

Ja Noite
. JaraguádoSul- Váriosgrupos
de dança alemã da região da
AMVALI, desde a primeira reu

niãoem31 dejulho,vêmtrabalhan
do em função da formação do Es
tatuto daLiga, que deverá ser apro
vado na Assembléia Geral a ocor
rer dia 4 de dezembro.

Perceberam, osgrupos, que está
na hora de colocarem em prática

da Dança .Alemã
uma ação mais concreta, que os

unissem de acordo com as suas

necessidades, que são:
* Integração dos grupos de

dança, expressão do folclore ale

mão;
* Busca de pesquisa da cultura,

objetivando atender as

necesidades em relação à própria
cultura;

Jaraguá
do Sul- Na

foto, junto a

seus bichos
e bonecos, o
senhor

Manoel

Rosa, nosso
queridomes
t r e

Manequinha
do Folclore.

Quem não

conhece?
Com73anos

completos,
Manequinha
comemorou

dia 15 deno
vembro 48 anosde atividades como

folclore, em Jaraguá do Sul, Sua
história já contamos, com muitos

detalhes,emumMOSAlCOdeagos
to.

Suas mágoas, só pessoalmen
te... São muitas, principalmente de

promessas não cumpridas. Come
çou com 3 bichos, agora 35 peças e
muita vontade de folclorear. Dia
25.11 estevecom seu grupo na E. E.

Miguel Couto, fizeram-se presentes
na festa do Colono doDia da Crian

ça, na Escola Alberto Karstein, na
Barre do Sul. Receberam convite

paraa apresentaçãonaFERJS,pedi
ram condução para o órgão compe
tente e estão aguardando até hoje...

Também temalegrias, quetriste
zasnão pagamdívidas: recebeu tro

féu, este ano, da Saciedade João

Pessoal; .

uma importante indústria

jaraguaense deu, a Manequinha,
apoio financeiro para suas apresen
tações e, em 15 de dezembro, vão
começar os ensaios para o carnaval
94...

DeManequinha,umamensagem:
NoGruponão existepreconceito de
raça ou de cor.

Da página de Artes, outramen
sagem: Nunca se falou tanto de
GrandeOtelocomonaúltima sema
na. para ele, Grande Otelo, valeu
alguma coisa?

* Viabilização da criação deum
conjunto musical, entre outras.

Dentro deste espírito, uma das

primeiras iniciativas seráa I·Noite
da Dança Alemã, um grandioso
baile que acontecerá dia 4 de de
zembro de 1993 às 22 horas, no
Clube Atlético Baependi. Anima
ção à cargo da Bavaria Musical
Band. Ingressos a CR$ 500,00.

Retificando•..

Jaraguá do Sul - A exposição
Natal comArte, prometida para 10 de
dezembro (conforme anunciado), será
realizadadia7dedezmebrode I993,às
20horas, naMatzon. Talentos, talen
tos e talentos estarão apresentando
seus trabalhos. Participedestapromo
ção e prestigie os artistas de suacida
de...

ltajaí

Itajaí - Dia 4 de dezembro, na
cidadedeItajaí -CasadaCultura "Dide
Brandão",Av. CeI. EugênioMüller, 10
- às20horas,aconteceráaaberturado
fiSalãodeArtes"CidaedeItajaí",onde
estarão trabalhos dos artistas

joinvilenses Asta dos Reis. caco de

Oliveira,CharlesNarloch,CriSantos,
InacioCarreim,JamesClarrkson,Lin
da Poll r Tótila Artigas.Charles
Narloch, editordoPaineldoAAPLAJ
eexpondodesde 1°dedezembro(até4
dejaneiro de 1994) noMuseudeArte
de Joinville e sua obra Revendo o

Caos, obteve o 2° pr6emio no IISalão
deArtes "Cidade de ltajaí".

Recital na SCAR

Jaraguá do Sul-Dia 7 dedezem
bro, 20 horas, acontecerá o recital de
encarramentodoanoletivode I 993na
Sociedade CulturaArtística - SCAR.
Abrilhantaráanoite,alémdos valores
da casa, o coral de alunos da rede

municipaldeensino.
Naocasião, tambémseráprocedida

aentregadéboletinsecertificadospara
, osalunos dos cursosdeTeoria,Solfejo
eRitmo.

Prestigienossos valores artísticos.

Centro CulturalSãoPaulo
SãoPaulo-Até21 dedezembro

de 1993 estão abertas as inscrições
para o programa anual de exposi
ções de 1994, da Divisão de Artes
Plásticas do Centro Cultural São
Paulo. Os artistas interessados de
verão inscrever-se mediante o en

vio de portfólio contendo doeu

mentação fotográfica em cores, de

f!º .mínírno 5 trabalhos recentes,

sendo obrigatoriamente 3 traba
lhos em slides 35mm; documenta
ção sobre a obra do artista, com
catálogos, texto ou impressos em

geral e Curriculum Vitae, com en

dereço e telefone para contato.

Não são aceitas obras para o

efeito de inscrição. Os portfólios
poderão ser enviados pelo correio
com data de postagem até 21 de

dezembro de 1993, inclusive, de
vendo ser dirigo à: Divisão de Ar
tes Plásticas / Centro Cultural São
Paulo / Programa de Exposições /
RuaVergueiro, I.OOO/CEPO 1504-
000/ São Paulo - SP.

Informações geraissobreopro
grama de exposições poderão ser

obtidas pelo telefone (O11)
279-I024.r_amal259.

3All/ER/CRS
QUADROSPARA ESTAMPARIAS
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Num clik
exclusivo

para a

coluna, a
pantera
Patrícia

Rocha, de
Blumenau

o Agenda
De agora em diante, tá difícil de ver a moçada em

Jaraguá no fmal de semana. Não é pra menos! Com
o calor que vem fazendo, o negócio é pé na estrada
em direção às praias. Outros pontos muito procura
dos são as cachoeiras de Corupá! Ótima pedida!
CJ Noite do Hawai

Hoje acontece aprimeira noite doHawai, na "Visage"
danceteria, no Botafogo. Duas toneladas de frutas
estarão "decorando" a noite, que promete muito!

(Que saudade dos Bailes do Hawai na AABB ....

Sempre um ótimo Baile!)
CJ Marrakeeh
Neste Sábado (hoje), tem festa de aniversário na

Marrakech. A galera do Abdon, que es'ta patroci
nando a festa, já distribuiu mais de 2000 convites

para o evento. Casa cheia!

CJ Caesar's Club
Na próxima sexta-feira, acontece a abertura de

Verão, da casa.

A noite será incrementada pelo desfile de lindas
modelos, com maiôs e biquines da loja "Preto no

Branco".
A promoção é do Class Club.

CJ Esportes de Verão
Pois é moçada! Pra quem gostou da coluna da
semana passada, special sobre canoagem, aguarde
semana que vem, mais um esporte radical... Até lá!

CJ Cultura

Acontece hoje (sábado) no salão Paroquial da Igreja
de Nereu Ramos, às 20:30 hr, a apresentação da

peça "Bella Ciao", com o grupo Phoenix de
Blumenau.
A peça é ótima e, vale apena prestigiar!
Para os descendentes de italianos, imperdível!
n Sear
Outor trabalho)que vale a pena prestigiar, é o disco
do Coral da Scar, de nossa cidade. A qualidade é
sem dúvida, das melhores, e é difícil até acreditar
que tenhamos tamanho potencial, muitas vezes sem
prestígio, na cultura de nossa cidade .

. Discos à venda na Eletro Discos, na Marechal.
Confira!

CJ Niver
Dia 6/12 segnda-feira, José Vandelino de Souza, o
"seo" Zé está ficando mais velho. Ao "Arquiteto" do
Correio do Povo, os parabéns da coluna!

)\./\ i s.+C\
Humor

Pensamento da semana

- O CIGARRO ADVERTE: O GOVERNO É
PREnmICIAL À SAÚDE!

Esta thlplll diníimica é com certeza, a "REVELA
çÃO" do ano. "Toy e Çrossa", estão treinando
muitopara participar das Olimiadas do Faustão.
O programa de treinamento, consiste em um

percurso semanalJaraguá-Soc. Schroeder III, de
bicicleta, e em seguida, vár·ias seções de

"Halterocopismo"! Continuem sempre!Mas, sem
"QUEIMAR O FILME"!

CJ Lançamento
Mais Rock'n'roll pintando no pedaço ...
No dia 10/12/93 (próxima sexta), festa/show na

Marrakech. A partir das 23:00 hrs, a banda DEMO
VIA, detona o palco com composições próprias e

covers de U2, Nirvana, Alice in Chains, Red Hot...,
Barão, Paralamas e Por aí a fora ...
Boa pedida!

Acima: Everton (quitarras) e Adriano (bateria).
Abaixo: Luciano (b_aixo) e Jean (vocais),formam
a Demo-Via, mais nova Garage Band da região!

fVReveillon Sensacional
nas Ilhas do Caribe

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

Preço: US$ 1590,00 por pessoa (em apto. duplo).
Oportunidade única; são poucos lugares.

Informe-se: HUNGARIA TURISMO - Fone: (0473) 71 ·9943
Ruo Donoldo Gehring. 135 . Jarogu6 do Sul"
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Troco por Título do BeiraRio,
interresados fone: 72-1161 ou

72-2059.

MESA
Vendo mesa coordenada 650 x

240,valorCR$ 80.000,00 con
tatos fone: 72-3635,ou pelo
endereço rua Epitácio Pessoa,
739, centro. Falar com Bira.

CAVALOMANGALARGA

Vendo, tratar pelo fone:
72-2922.

MERCEARIA
Vendo mercearia completa.
Tratar na rua Angelo
Torrinele,VilaNova, 16.Fone:
71-5242.

MANICURE
Preciso de manicure. Fone:
71-1114.

MÁQUINA
Vendo máquina de talhar da
marca Sioravante, ma 13 de

maio, 495.

PRECISO
De meninos para vender pico
lé, tratar ruaRoberto Ziemann,
19, próximo ao antigo
Doering.

TELEFONE

Compro telefone pago à vista.
Tratar 72-2872.

BIJOUTERIAS,
PRESENTES E

ROUPAS

DOMÉSTICA
Preciso que pernoite no em

prego. Fone: 72-1359.

TíTULO
Vendo titulo Baependi,
72-3627.

BALCÃO
.

Vendobalcãofrigorífico,e tam
bém 5 garrafas vazias. Fone:
72-1795.

BALANÇA
Vendo balaça Filizolla, 5 kg.
Fone: 72-1795.

MÁQUINA
Vendo máquina de costura.

Fone 71-53.

VÍDEO-GAME
Marca Dactar, 42 jogos, com
Guilherme. Fone 72-1699.

Oração dosAflitos
. Aflitos se viu a virgem aos

pes da cruz, aflita me vejo...
Vaiei-me mãe de Jesus, con

fio cm Deus com todas as mi
nhas forças; por isso peço que .

ilumine os meus caminhos,
conedendo-me a graça que tan
to desejo.

(Faz-se o pedido; mande Pu
blicar no 30 dia e observe o que
aconterá no 40 dia)

cP Classificados
Telefone exclusivopara

você. Ligue já

72-3363
e bons !,egõcios

Consórcio Koerlch
Adquira seu carro novo ou usado.

Prestações a partir de
CR$ 19.903,00.

,.... (0471) 88- 107.

VIDROS E PARABRISAS

Vende-se, novos e usados,

para automóveis e cami

nhões. Tratar em Nereu

Ramos 232, próximo
ao Campo Estrela.

Fone: 72-2213.

cmV:ÉTTE/79
Vendo Chevette, está muito

bonitQ,CR4 370.000.00. Fone:
72-0739.

FIATn9
VendoFiat79. TratarruaPau
lo Naitsel, 28, Vila Lenzi.

COMPRO ICARRO.

Compro Brasília, Fiat, pago
até 500.000,00. Fone 72-3089
com Zita ou Benjamin.

Todo linho em Toco-fitos,
olto-toloates, aros esportivos,

antenas, filtros de or. topetes, etc. ..

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

Nas lojas UM de Jaraguá do Sul

CHÁCARA
Vende-se 'chácara em Corupá
- SC com área de 15.0oo,00m2,
cl casa de alvenaria 70m2,
inacabada. Valor US$ 6.000
dólares. Tratar pelo fone:
75-1420

2 TERRENOS

Vendo 2 terenos na praia de
Guaratuba, US$ 5.000 cada,
fica a 250m da praia. Tratar
rua Eugênio Nicolini, 91, cen
tro, lat. Proc. Gomes.

o SEU RELOJOEIRO

MOTO XU125/87

Troco por moto de menor va

lor, 72-1722.

GOL CU92

Vende-se, Iindão.preço
CR$1.l00.000,00mais6pres
tações de 134 pela TR. Tratar
fone: 72-3139 com Sérgio.

DELREY -

BELINA 1.8/90 L
Vendo único dono emplacada,
com 38.0000 Km. CR$
1.650.000,00. Aceito carro de
menor valor. Fone 72-3139.

CUEVROLET/81
Caminhio D-6O de 7/8 mil kl,
bom estado, azul, valor CR$
1.400.000,00. Tratar 72-3760,
com Rubens.

F-lOO0/85
Vendo Caçamba F-IODO em

perfeito estado, interessados
tratar 73-0257. Falar com

Walmir.

TENERÉ 600/88

US$ 4.8000,00, em perfeito
estado toda original, impecá
vel. Tratar pelo fone: 73-0257.

CP Classificados

OPTION Comércio de Bijouterias LIda
Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 260 - Sala 01 - Centro

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

•••••••••••••••••

:Farmácia:
• •

� .

: Suely :
: Aberto das 8 às 21 horas :
: Sábado até as 18 horas :
• Fone 72-0170 •

: Av. Mal Deedoro, 852 :
• •

•••••••••••••••••

BARRA VELHA
Vendo ou troco casa em Barra

Velha, ainda em construção,
Valor US$ 1.800,00. Assume
financiamento de 45

prestações, de um sálario
minimo, ou troco por carro de
valor do mesmo. Tratar com
Francisco pelo fone:

(0473) 87-0421.

PROCURA-SE

Casa para alugar, preferência
local retirado, casa grande,
paga-se muito bem. Contato
fone: 72-1638. Com Osmar.

TERRENO
Vende-se terreno com 471m2
a 80metros do asfalto que liga
jaraguá a Joio Pessoa

(loteamento Bernardi), valor
US$ 3.100. Fone 71-3464.

APARTAMENTO
Vende-se apartametno no

residencial Amizade, por US$
9.000. Fone: 71-3464.

TERRENO
Vendo terreno na Francisco de

Paula, loteamento Corupá,
480mJE pronto para constmir.

Tratar rua Irmão Leandro, 160,
fundos casa 158, escritura no

ato, falar com Getúlio Mar

ques.

CASA

Alugo casa em Guaramirim
ou Jaraguá do Sul, que seja
bem conservada. Pago até

50.000,00, mensais. Tratar

pelo fone: 71-7031.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 391 - Fone: 72-1267

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cP Classificados

Rua Júlio 'cdri, 131 - VilQ Nova - JaraguQ do Sul - se

Fone: (0473) 71-5165

POSTO·DE VÊNIlAS;
IR"IIO - :11 ... 60, n° 164 .. iuOro..iriin - .SC

ALUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar Rua Major
Júlio Ferreira228Vila Lalau72-1102.

CASA

Vende-se casade80rrrz, com

terreno 15 x 30 localizado a

100m daMarechal. Valorde
\.

US$15.000.Aceito carro no

negócio.Tratarfone:72-2931.

CASA

Na Rua Joinville, vendo

próx. a Marechal. US$
8.000.Tratarfone:72-2931. -

p-------- ..

MgVlJea:
eudeJ" :
Locadora de

fitas e games I
para Mega Drive I

Rua Ângelo Rubini, 914 I.
fone(0473) 76-2935 I
Barra doRio Cerro I
Jaraguá do Sul- sc I

._-----__ 01

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

72-2931.

II Consórcio Koerleh
Adquira seu imóvel:

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

CRS 34.780,00
II Crédito 3 milhões
f�("7.)"-.07'

2 TERRENOS
Vendo na Praia de

Guaratuba, US$ 5.000.
Tratar rua Eugênio Nicolini,
291. Fica a 600m da praia.

CASAMISTA
Vende-se, com 80m, terreno
15x30, todamurada. Tratar
72-2931.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

FolhaMercantil

DiáljoCata.rinense
Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

TERRENO 770m2
Reinoldo Rau, ao lado de

posto de saúde, Barbada,
ótimo parasalascomerciais.
- 72-3363 ou 72-72-2990, à
noite.

_

- De segunda a sexta, Almoço, Buffet,
Marmita, no almoço e no jantar

- Sexta, sábado e domingo, lanches,
pestiscos e aquela cervejinha geladinha

até o nascer do sol: ..
J

- Atendemos também, festas e casamentos
- Venha conferirlll

?:':::'".:.I·:::_:�:"': c.

_.,

Grande Promoção

Compre um óculos de sol e

ganhe um chinelo de Praia

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 409' -
Fone: 72-0347

Jaraguá do Sul - SC

Óculos modelo Ray-Ban
Àpartir de

CR$ 7.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JAVEL
Veículos Novos
Tipo 2p IE - preto etna - (G) OK

Tipo 4p IE cinza Argento - (G) OK

Tipo 4p IE - vermelho scmiraz (G) OK

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

Elba Weekend 4p IE - vermelho monte carlo - (G) OK
Fiorino Piek-Up - branco real- (G) OK
Uno S IE - cinza argento - (G) OK
Uno es IE - vermelho peronizado - (G) OK
Prêmio es IE 4p - cinza argento - (G) OK

Uno eSL - cinza argento - (G) OK
Uno es 1.6 - preto ébano- - (G) OK
Uno 1.6RMPI - vermelhoperolizado (G) OK·

Tempra - prata - vermelho monte cado « (G)., OK

Tempra 16v - azul - (G) OK

Pick-Up - cinza argento " (G) , OK

Pick-Up - branco real - (A) OK

Veículos Usados
Fiorino 1.5 - branca - (G) ·................................................ 92
Uno es 1.5 - azui - (G) 91
Chevene SL 1.6 - vermelha - (A) 88

Prêmio eSL - cinza- (A) 89-

Parati CL 1.8 - preta - (G) 91-92
Kombi - branca - (G) 87
Fiat 147 .: branca - (A) 85
Uno S - azul - (G) 88

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone: 71-2111

AutomóveisJamil
Fone: (0473)76-7014

*Compra *Vende
*Troca *Financia

5-- _

Monza SLE 2.0 Cinza met (G) - Trio-elétrico 88
Del Rey GLX cinza mel. direção hidráulica (A) 89

Opala Diplomata - completo, hidramático- Prata met, (A) 87
Kadet Like OK - Vermelho perolizado (A) 94

Chevette OK Branco (0) 93

Voyage - 5 marchas - bege - (A) 86

Voyage - 5 marchas - verde- (A) 86
Passat- vermelhomel. (A) 86

Wogwagem, carro Manguia, todo original - vermelho 68
Moto CG - azul - 84

Rua ÂngelO Rublnl, 951 - Barra do Rio Cirro -

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

.'

Funilaria

Jaraguã Ltda.
calhas e aquecedor solar.

Rua Felipe$chmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul-SC �.

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisão deconcreto

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

Divisão de plásticos (tubos dePVC -eletrodutosLlinhaesgoto
tubos depolietileno/mangueirapreta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

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

FJNANaAMENTO EM ATÉ 4 x (1 + 3) EM
QIEQUE PlÉ-DATADO ou NOS cAATOES,

II I@il-.,
cn.� ta SOlJ{)

Informações:
Fone: 71- 0363

PORTO INCLUI: Cl Passagem aérea Curitiba I P. Segurol Curitiba sNoAS: SAIoAs, SAlDAs,

ftJ Traslado Aeroporto I Motel I Aeroporto
06, 13.20eZ7/� 01,01,15,22e 2$/""_
IM, 11 e.II Dezenao 291_ t2/�

SEGURO
Cl 7 diárias 00 Hotel Golden Oolpliin OS.lhUlfeverHo

CI Café e jantar diariamente

�'439Cl By night com show de lambada

�'668, '"'8898 DIAS - 7 REFEiÇÕES
Cl City Tour •

. , , iINCLUI: Cl Passagem aérea Curitiba! Natall Curitiba - -

NATAL
Cl Traslado Aeroporto I Hotel IAeroporto or..1UOe21J� �u. jCl 7 diárias 00 Hotel Marina Praia SUl 04,11 e 1e/DezetMro

[J café e jantar diariamente
H/ ........

Cl Tourb Dunas de Genipab!J cl passeio de Busgy �'499 �'695,J
8 DIAS· 7 REFEiÇÕES Cl Tour à Praia da Pipa Cl Tour ao Aquacenter 1M877 JCl Tour b Praias do Litoral Sul Cl City Tour , ,tlShow tfpico no Mandacaru ,

NATAL
INCLUI: IJ Passagem aérea Curitiba 1 Natall I,a Fernando de Noronhal NatallCuritiba - -

41 Cl Traslado Aeroporto I Hotel IAeroporto 06.1UOe21/� OI.OI,.l5,12eW...... tNATAl: Cl 4 di;\rias 00 Hotel Marina Praia SUl
(N.l1el"� OS.lhM(feveNh

l!
E FERNANDO a Café e jantar diariamente Il tJ Show tfpico no Mandacaru tJ City Tour

"'766 �'1.089,OE NORONHA
Cl Tour às Dunas de Genipabu cl passeio de 8uggy jj

FERNANDO DE NORONHA:

8 DIAS - 10 REFEiÇÕES Cl 3 diãrias em pousada familiar I
a Café, al�o e iàntar diariamente

Trecho N�I/Femando de Noronhal Naul õptRdocom o avllO 8McIe1nnle
•

ti NATALI
INCLUI: iJ Passagem aérea Curitiba I NatallMaceió I Curitiba ........, - i

1
Cl Traslado Aeroporto I Hotel IAeroporto 06.1].20e27J� O'.DI,.IS.22e2tl�
Cl éafé da manhã diariamente 04, 11 e 111/DumIIwo 05.1'e2l{f__

, NATAL: Cl 4 di�rias 00 l-Iotel Matina Praia SUl
7 !MACEIO Cl Show t!pico 00 Mandacaru

"'616 �'799.

Cl Tour às Dunas de Genipabu cl passeio de lIusgy ij
MACEIó: Cl 3 diárias 00 Hotel Ritz Praia .

80lAS Cl Tour às praias do litoral sul Cl City Tour
I I

ti
, - - -

I.� MACEIO
INCLUI: Cl Passagem aérea Curiliba IMaceió I Curitiba "ll,2O�l1/NIMIiâo O1.OI.I5.Ue 25/""_

Cl Traslado Aeroporto Iliotell Aeroporto 04, 11 e IIIDuenIIIto 291_ 'VF�
OS.lhltrlfeverefro

ti Cl 7 di;\rias nd l-Iotél Ritz Praia cl café<ia manhã

�'469 1Cl 1 jantar de boas vindas <4'688, u"877I 801AS Cl Tour às praia. do litoral sul tJ City Tour !, ,

I·PAGAMENTO NO ATO DA RESERVA"
RESTANTE NOSVENCMENTOSDO CARTAo

Se O seu aegóclo
ci gerar lucro,
eatão veahQ
lucrar nos

classificados do

CORREIO
-DO POVO

72-3363

IMOBILIARIA
FONE: (0473) 72-0153

CRECI5284
VENDAS

ApartmlC!do - cl 110m' cl pragom - Eclif. Santa Tcreziuha - USS 25.000

�to - cl 107m' - Eclif. Eriça - USS 24.000

Apartaínento - c- 110m' - cl garagem - Edif. Centenário - USS 24.000
Casa de AlVenaria - r:/ 85m' - Loteameoto Rozá - USS 10�000
CasaMista - cl 80m' - Rua Maria Francisca G. Klei - CR$ 1.800.000,00
Casa de Alvenaria - cl 300m' - Rua Irmios Maristas - USS 90.000
Casa de Madeira - cl 75m' - Rua_JoIo Sami Tavares - USS 14.000
Casa de Alvenaria - r:/ 111m' - Rua Rio Molha - USS 25.000
Casa de AIvcaaria - cl 125m' - Rua 2S de .Julho - USS 27.000
Casade Alvenaria - cl 12Om'- VilaLcnzi - USS 25.000
Casa de Alvenaria - cl 120m' - Rua Joio Fnmzncr - USS 18.000
Casa de Alvenaria - cl 100m2 - Lotcmacnto Cbãmpagnat - USS 23.000
Temmo - cl 450m' - Rua Curt Vasel- tlSS 9.000
Terreno - cl 770m'- - Centro - USS 50.000
Terreno - r:/ 440m2 - Rua Joio Januário Ayroeo - 11SS 11.000

Terreno - r:/ 513nt - Rua Max Nicolau Sclmútt - perto WEG I - USS 10.000
Terreno - cJ 2.000m'- - Rua Rio Molha - CR$ 800.000,00
Galpilo - r:/ 280m'- - Rua Roberto Ziemann - Prõx, Amizade - USS 60.000

Terrenos - r:/ 400m'- - Rua &wino Menegotti - USS 5.500

Terreno - cl 400m2 - Barra do Rio Cêrro - CRS 800.000,00
LOCAç40'
Galpão - cl 1.80Om2 - Rua Rio Molha
Sala Comercial - cl 45m' - Rua José Teodoro Ribeiro
Sala Comercial - c/145m' - Rua Carlos Eggcrt
Sala Comercial - ci 130m' - Rua Pastor Alberto Schneider

Apartamento - c/ 65m2 - Rua Pastor Alberto Schneider.

lI'Itua WalterMarquarclt. 823 - Sala 7
CentroC_roialCarlos fi.Va_I

2-3CORREIO·OO POVO - Jaraguá do Sul, 4 de dezembro de 1993 .
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CP Classificados

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111 JAVEL Rua João Zapella,

214 - Fone 71 - 2111

Acatemos cartas de creaüo. Melhorpreço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina

�
t;::t

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Guaramirim
Decreto N° 127/936

Abre crhlito� 110 ,,Il10, tk CRS 7000.000,00.
VictorKleiner, PrefeitoMunicipal de� no uso de suas atribuições
Decreta:
Art. 1° - Fica aberto um c:Rdito-suplementar no valor de CRS 700.000,00 (SeteMil
CruzeirosReais) para reforço no ítem abaixo descrito constantedo orçamentoMunici
pal aprovado pela Lei N" 1.610 de 29 de dezembro de 1992:
060 1 - Setor de Educ:açio
08421881011- Aquisiçio de áreas, conIruções e apliações de prédios
4110 - Obraa e Instalaçges, CRS 700.000,00
Art. 2° - Os_parac:obertwadopresentec:RditoSuplementarprovémdaanul.
do item abaixo relacionados:
9999 - Reserva de Contingência
99999992999 - Reacrva de Contingancia
9999 - Reserva de Contingência. CRS 700.000,00
Art.3°_liIIteDec:n:toeolraemvigornadatade_publicaçio,revogadasasdiBpoaiÇÕeB
em coatnIrio.

� se, de lIIM:IIIbro de 1993
".,.,.MIIIIÚ:ÍIIfIl
prefeitoMunicipal
J_ToMliII

Sec,etó,io de FinançQ8

EDITAL
Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes,

Tabeliã, eOficialdeTítulosdaComarcade Jaraguá
do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma da Lei,
etc.

Faz saber a todos quanto este editalviremque se

acham neste Cartório para Protestos os Títulos
contra: _

AutoViaçio Jaraguatur Ltda - RuaHeirichAugust Lessmann,
127-NESTA
AbatedouroSerranaAlvinoBriscck.-BR280KM52SC-NESTA
Crismar Ind doVest.Ltda - RuaWalterMarquardt, 2222 - NESTA
DaliaCom. Malha. Ltda - RuaMaI.Deodoro, 162 - NESTA
Distr. AHm Jaquelini - RuaPref. Deehsler, 1999 - NESTA
Gaki Maria dos Santos Vegini - Rua Rodolfo huffnuessl, 90 -

NESTA
Ioomac Ind.Com. deMaqs.CizesldL-RuaGustavo Streit, 1481
-SCHROEDER

- InstaiElétricaJguáLtadaMe - Rua Joinville, 1398 - NESTA
. KatsakiModas - Rua José T. Ribeiro,408 - NESTA
I..eitzcke Ind. dePç.. Ltda - RuaJoãoMarcatto, 75 - NESTA
LB Transporte Ltda-NESTA-Rua 322 sinO -NESTA
MiniMercadoKroegerLtda - EstrRibeirão Grande daLuz - Rio
daLuz-NESTA
NiedaMary Nielsen - RuaMal. Deodoro, 790 apto 2 - NESTA
PR Ind deMalhas Ltda - Rua 587, 158 - NESTA
Techtron IndeComplIletr.Ltda-Rua25 deJulho, 1046-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 compareçamnesteCartórionaRuaArthur
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 seremOs referidos protestados na forma da
Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 1 de dezembro de 1993.
Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes

Tabeliã

Proclamas de Casamento
MargotAdélia Lehmann,Oficial doRegistroCivil do 10Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus documentos pela lei, afimde se habilitarem

para se casar os seguintes:
Edital N° 19.158 de 23 - 11-93

PEDRO VALDIR COUTO DE OLIVEIRA E MÁRCIA MARIA ULER
Ele, brasileiro, solteiro, operadordemáquina, natural deLages, neste estado,domiciliato e residentena rua João
Carlos Stein, em Jaraguá -Esquerdo, nesta cidade, filho de Hilarino Couto de Oliveira eAna Rosa deOliveira. I

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, dominciliada e residente na rua João Carlos Stein,
1.357, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Bemvindo Uler e Maria Elisa domingos mero

Edital:NO 19.159 de 24-11-1993
VILMAR ALBERTO SELL E SOLANGE WILBERSTEDT

Ele,brasileiro,solteiro,representante,naturaldeJarauguádoSul,domiciloiadoeresidentenaruaProcópioGomes,
1.115, nesta cidade, filhodeAlbrecht Seil eLillyBloedomSeil.

Ela,brasileira,solteira,anaJistadesistema,naturaldeJaraguádoSul,domiciliadaeresidentenaruaAngeloTancou,
176; emDha daFigueira, nestacidade, filha de IvoWilberstdteAvelinaCampigottoWilberstedt.

EditalN° 19.160 de 24-11-1993
VALDIR GEISLER E MARLENE LEMKE

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deMaripá,Paraná, domiciliadoe residente emRibeirãoGrande daLuz,
nesta cidade, filho deHerbertoGeislere JrmgattGeisler.
Ela,brasileira,solteira,doméstica,naturaldeJaraguádoSul,domiciliadaeresidenteemRiodàLuzIII,nestacidade,
filhadeGeraldoLemk:eeAvelinaWinlderLemk:e.

Edital NO 19.161 de 24-11-1993

Cópia recebida do cartóriode Seara, neste estado.
MIRTON HARRY SOMMER E VALDIRENE RÉGIA BIZOLO

Ele,brasileiro, solteiro, escrtriturário,naturaldeArabutil,nesteestado, domiciliadoeresidentenestacidade, filho
debarryNatalicioSommereAnitaEmildaSomemer.
Ela,brasileira, solteira, técnicaagrioola,naturaldeSeará,nesteestado,domiciliadaeresidenteemSeara,nesteestado,
filhade Jandil TercilíoBizolo eTherezinhaMariaBizolo.

.

EditalNO 19.162 de 24-11-1993
EDSON CLARO RODIO E MARCIA MOITA

Ele, brasileiro, solteiro,operário,natural deRioBonito-LaranjeirasdoSul,Paraná, domiciliadoeresidentenarua
Antonio Kochella, 144, emDha daFigueira, nesta cidade, filho deAmildoRodio e IdalinaClaro Ferreira.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural deDoutorPedrinho, neste estado, domiciliadae residentena ruaDona
Mathilde, 1.326, em Vila Lalau, nesta cidade, filha de AdolphoMotta eMilitana Berci.

Edital NO 19.163 de 25-11-1993

Cópia recebida do cartório deCorupá, neste estado.
CESAR DA ROSA E MORGANA SARTI

Ele, brasileiro, natural deLaguna, nesteEstado, domiciliado e residente na rua Luiz SartiMartinho daRosa.
Ela, brasileira, natural deCorupá, neste estado, domiciliada e residente na ruaAnoBom, 416, emCorupá, neste
estado, filha de Luiz Sarti e Tereza Garcia Sarti.
E para que cheque ao conhecimento de todos,mandei passaro presenteEdital que será publicadopela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

.

•....�.........................•

= Declaração I
= Declaramos para os devidos fins que a firma Metalúrgica M.J. Morh Uda., I
• estabelecida a rua Jaraguá s/n°, Ilha da Figueira - Guaramirim - SC, inscrita 1
• no cadastro geral de contribuintes do ministério da fazenda sob o número 1
• 85.227.841-0001/99 e incrição estadual número 252391861, e nossa clien- 1
• te, sempre honrada em dias seus compromissos para conosco, não sendo 1
• de nosso conhecimento nenhum fato desabonadorquando a sua idoneidada 1
• financeira. 1
• Informamos também que a duplicata de nossa emissão número 01- I,
• 562036-10, vencimento 31-10-93 valor CR$ 304.676,72, sacada contra a 1

= firma citada, foi liquidada no seu vencimento atráves de depósito em nossa =
• conta corrente, porém foi apontada indevidamente em cartório, pelo banco 1
• portador da mesma, que não acatou nossa instrução de baixa. •
• Lamentamos o transtorno ocasionado ao cliente. •
• Siderúrgica Mendes JuniorS.A. 1
• Departamento de Crédito e Cobrança •
•..................._ �

2-4 CORREIO DO PpVO - Jaraguá do Sul, 4 de dezembro de 1993
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Para sua Segurança e Privacidade
- o Bina identifICa onúmero do telefone chamaclorantesque a Iigaça0Seja·atendida,

evitando interrupçOes 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 confirmaçao do número, oferecendo segurança e reduzindo o tempo de
ocupaçao de linhas.

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

rechamada automática ao simples toquede um bola0 de qualquerum dos números da
memória.

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

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

conversaçlo;
- Registra o horário de todas as IigaçOes efetuadas,

com data e tempo de conversaçlo;
- Acompanhamento, digito a ligito, no display, do nú

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

completo;

- Se ocorrer algum defeito na linha do seu Telefone,
aparecerá no display do Bina a indicaçlo "Defeito·.

A vida pública traz compensaçOes das mais variadas.
Porém, existe uma parte minima dos acontecimen

tos que insiste em se insinuar de forma negativa na sua

vida particular. säe as ameaças; as agress6es verbais,

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

telefone.
Para evitar tais problemas e lhe proporcionar diversas

outras alternativas para uma utllizaçlo mais
inteligente do seu telefone chega ao mercado o

BINA 87S PIUS,nasua3ageraçAo.

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

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

R.JVILLE- Em
frente DO Weg.
Terreno cl 460m2.
Edificadocfcasaem
alven.Valor USS
55.000,00.

CENTRO- Ed.
Gardênia (Av.Barlo
do Rio Branco) sul
te, 2 qtos, BWC
soe.,dep.emprega
da e garagem. US$
28mil.

VD..A NOVA - Casa em

alvenaria, na rua Olívio Domin

gos Brugnago (rua do Super
mercado Breithaupt).

BairroSãoLuis
- Jaraguá Es

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

FIGUEIRA - Lot.
Bruns - Lindo lote
de esquina- 390m2•
Local excelente pl
residência. US$
5.500,00

GUARAMIRIM·
Aptos novos no

centro 154m2 - Rua
28 de Agosto (em
cima do BESC)
ótimascondiç6es.

Casa em alvenaria

(pré-rnoldada) - Rua
José Picalli nO 266-
prox. Supermerca
doBrazAo.
US$ 7.500,00

casa em alvenaria
c/ 90m2 - Terreno
c/520m2 - prox. ao
-eTG- Rua Afonso
Nicoluzzi -

USS 10.000,00

em alvenaria c/ aprox.
70m', terrenoc/450m2
pröx, Mal. Conslnlção
Figuirio. (US$
12.000,00 doze mil

dólares).

CENTRO- Apto Ed.
Bérgamo (Reinoldo
.Rau)suite,2qtos.,
Bwçsoe.,garagem
-US$26mil.

JUVENTUS
Terreno com 600m2 esquina na

entrada do Campo Juventus. US$

22.000

CENTRO-
Rua Exp. Antonio
Carlos Ferreira
(à 150m da Mare

chal) US$ 60 mil.

Terreno c/800m2 -

frente para rua 688

(a40m, doRoberto
Ziemann)
US$5mil.

.

alvenaria
l.oIearnenID Garáa -

Rua 693 - casa 332

(próx.CoIégioMaroos
Herminio Verbin) -

US$6.ooo,OO

Lindo terreno de

esquina prox. cre
che Gertrudes
Känsler.

VILA LALAU -

coa em alvenaria.
Rua Bernardo

Dorbu.c.

CENTRO- Ap. Ed.
Sehloche! (Av. Ba�
rio do Rio Branco)
Suite, 2 qtos., BWC
soe.,dep. emprega
da, garagem. US$
25mil efinanc. CEF

CENTRO- Apto !!d.

Argos (Rua Jorge
bacerda 270) � 1111-

dar - suite, 2 qu., 2
BWC,gmagem-l:JS$
16 mD mais flnllno.
CEF (5.000 UPFS).

CENTRO - casa em alvenaria c/11OJn1-
Rua Fallpe Frenzel n" 81 (próx, CORREIO)

Pagamento: em condlç6es
Contendo: suite,. 2 quartos, BWC social,
Sala de estar e Jantar, agaragem.para 2

carros.

ÁGUAVERDE
Lotes no

Loteamento
Nicoluzzi
3OO,00m2

US$5.000fO

JoAo PESSOA
Galpão (antiga sa
IAo da sociedade
Joio Pessoa)
ConstruçãoMista •

US$20mil

VlLALALAU
Casaem
alvenaria c/119m2
Rua Ernesto
Lesmann

SCHROEDa
Terrenoa na Mal.
Castelo Branco
(prÓIX. aPrefeitura).
Lotes na rua

Amazonas.

CENTRó- Casa de
alvenaria cf 140m',
em terreno cf 450m2•
Rua Expedicionário
Antonio Carlos
Ferreira nO 745 (pró
ximo a esquina CI a
José Emendorfer.
US$35 mil I

alvenaria semi-acabado cl
__215,45m2, ed.f. em terreno de

320,95m2, rua Frederico Barg
n" 54m (US$ 35,000,00 trinta e

cinco mil dólares).

FIGUEIRA- Ter
reno de esquina cl
frente de 31mpl R.
.1.T.Ribeiro. (frente
�erc.Fiorucci).
Area 579m2 US$
15.000,00 I

SCHROEDER·
Sitio c/27.Q0()m2
ótima casa e nove
casa em alvenaria

c/160m'tanq�de
peixes - US$35mn.

«
w
a:
o

Rua Cei, Procópio Gomes de Oliveira, 285 "�: �::::':'i,:"':: ,- ''''
- (0473) 72·2679 e 72·3139
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Caça - Pesca - Camping - Náutica - Esportes
Distribuidordos produtos:

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

CBE - Tokio - Tupy - Kanxa
Boito - Grilon - Hobby - ces

PreçoN Nuper eNpeeiaJN a

vlNia ou a prazo
Au Mal. Deodoro, 583.

J Tels. (0473) 72-1389 e 71-8135.

. ,

PARA QUEM SENTE ORGtJLBO EM DAR O ENDEREÇO·

•SafarT

iii Apenas dois aparta�entos por. andar
iii Chunasqueiras
iii Sallo de Festas

iii Salio de Jogos·
.

. iii Playground
'1iI Todos os apartamentos com garagem

iii Totalmente residencial
iii Apartamen.,os de 98 m2

··Vendas

�
lrnob.har ia

-
-

,_

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

.

VSZSZSZSZSZSZSZSl

M\�.fi
Rua 310 doslmlgrantes

(próximo ê FERJ)

Construção
eVendas:

•

(J
CON8TRUTOIIA • 1NC000POlljDOllA
JARAGUA

R. Cei. Bernardo Grubba, 246
Fones (0413) 72-0014 e 71-0347

Jaragu6 do Sul· SC
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Construção
e Vendas:

DO I�M��ffO Q�f voei PRfCl��,
�o l�G�R Q�f voe i Of� tJ�.

o Apenas 4 apartamentos por andar

O Vista panorâmica

O Piscina

O Playground

O Churrasqueiras

O Salão de Jogos

O Salão de Festas

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos
FINANCIAMENTO O Totalmente residencial

-...__�.. [ii 3 :jI O Todos os apartamentos com garagem
PIEqulvalêncla salarial _,

.
-

Ule seu FGTS O Tres dormltorlos (uma suíte)

ENTREGA

Itl#i=}:J
O Dois elevadores até na garagem

O Água quente
Vendas:

Edifício Isabella alí na Procópio
Gomes deOliveira

�
lmobiliár ia

.-

CHA�É
IMOBILIARIA
R. Reinaldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragué do Sul - SConDf MORflR f UM PRflZfRI

TERRENO
Rua: Entrada do Acaraí,

c/375,00m'

•

(J
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

JARAGUÁ'
R. Cei Bernardo Grubba, 246

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

I
·CHACARÁ

Braço do Sul, Schroeder, cl áre
de 176.000m'. Com casa ct

65m'

APARTAMENTO

Rua: João Picolli, 473-204,
Edlt, Karine, cI75,OOm'.

CASA DE ALVENARIA
Rua: Centenário ( Centro)
cl 218,OOm'. ter. 1.448,OOm'

Com picina

CRECI643-J
APARTAMENTO

Rua: GuilhermeWeege, Apto,
204, Edit. Honduras, cl T7,50m'

Loteamento Juventus
Lotes com entra::Ia + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOlDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

TERRENO
Rua Herrnarm Schullz, Vila
Lenzi; cl área de 2.900m'.

TERRENO
Rua GOiás, Vila l.enzr. cl área de

657.90m' e c/tunoaçao 216m'.

TERRENO
Rua: 746, Lot. Schimitz,
(Fiqueira), com área de

375,OOm'

CASA DE ALVENARIA

Rua: Exp. Antonio Carlos

Ferreira,68;
cl 172,OOm'. ter. 816,OOm'

E
APARTAMENTO

Rua Willy Mancke n° 219
Ed. Athenas
cl 200m'

SOBRADO
Rua Adolfo Tribess, 305; SI.

Comere. cl 96m' e apt e/96m'
Próx. Rei dos Botões

TERRENO
Rua: 725, Lot. Bhelig, com área

de 851 ,53m'. DE N
CASA DE MADEIRA

Rua Hermann schuttz. Vila

t.enzt, cl 48,OOm2 ter 60053m2

TERRENO c/ CASA MADEIRA
Rua Emll Burow, 284m', casa c/
114m' terreno cl 455m' Prox

Beira RIO

TERRENO
Rua: Loteamento Versalhes,
Lote N° 26, com área de

450,OOm'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



LOCAÇÃO
Casa de Madeira: Na rua Onélia Horst s/n°
Apartamentos: Terréo na rua Alberto Schneider 1117. Na Barra.
Apartamento na Av. Mal. Deodoro

SALAS COMERCIAIS
Sala Comercial: Na ali. Mal. Deodoro da Fonseca nO 141 - sala nO 4.
Sala Comercial: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca ,nO 88.
Sala Comercial: Na avo Getúlio Vargas nO 49 c/68m2•
Casa de Alvenaria: Na rua 25 de junho 1427 fundos. Vila Nova.

VENDAS
Casa de Alvenaria: Em construção com área de 570m2 na rua Mal.
Castelo Branco em Schroeder.
Casa de Alvenaria: Cf terreno de 15x30, na rua Barão do Rio Branco.
Terreno: Rua Max Nicolau Schmidt com 5000m2•
Um terreno: C/19.000m2• Sito à rua Frieda Fritz Krueger s/nO

•••••••••••••••••

! - !
• •
• Ba....a Sul .

: I...õveis. :
I Fone: (0473) 72-2734 I
•

Vende
•TERRENOS

• TERRENO - c/420m2, fundos campo Botafogo. Bana do Rio •Cérro. Preço US$ 2.580

• CHÁCARA - c/ 6O.000�, Bana Rio Cêrro, prox. Botafogo. Preço •US$14.ooo
• TERRENO - c/ 4.500m", Rio Cêrro II, próx. Choco Leilà. Preço US$ I

12.000
• TERRENO - c/368 m", Ioteem. PAP, Bana do RioCêrro. Preço US$ •
• 8.000

, •TERRENO - c/ 10.450in", edlllcado com urne casa de rnadeInI de

• 60m" e um galpAo com 9Om", tem água para fazer lagoas. Rio Cêrro •II, prox. ao Choco Leite. Preço US$ 18.500

• TERRENO - c/814m", rua Pe. Aluisio, Bana do Rio Cêrro. Preço •
US$14.000

• TERRENO - c/ 376m", rua FlIda.Plske, Bana do Rio Cêrro. Preços •
• US$6.000 •TERRENO - c/ 878m", rue Pe. Aluisio, Bana dei Rio Cêrro. Preço
• US$ 14.000 •TERRENO - cl396m", lateral ruaWeller Marquart. J;'reço US$ 5.300
• TERRENO - c/1.485m", lateral rua Pastor Schneider, Bana do Rio •

Cêrro. preço US$ 7.000
• TERRENO - c/ 840m", ruaWaller Marquart. AcaIIa terreno na Praia •
•

de Anna9Ao. Preço US$ 16.000
•TERRENO • c/167.ooom" Garibaldl distante 2QKm do Cerrtro, com

• urne casa de aMlnaria de 6Om", lagoas, pastagem e maIS 27.000 •pás de bananas. AceIta: carro, terreno e casa. Preço US$ 15.000

• TERRENO - c/ 450m", Bana do Rio Cêrro, Ioteemento Rosé. Preço •
•

US$4.000
•TERRENO - c/1.600m", Rio CélIO II, trente pl o asfalto, prox. Choco

•
Leite. Preço l:JS$ 8.500

CASAS •
• CASA ALVENARIA - c/405m2, semi-acabada, localizada no •
. .'Ioteemento D". Juliana, Bana do Rio CêIlO, tenano de esquina

25x19. AceIta: Kombi ou caminhA0 608. Preço US$ 32.000

• CASA ALVEN4'RIA - C/ SOm", 1 ql\urtO, sala, coz.BWC, gragem e •
• varanda, Bairro SAo Luis - Rua Ardulno FeHpe Frenzel - Preço CR$ •3.000.000,00

• CASA DE ALVENARIA· c/150m", 23 qtos, sala, coz. BWC e mals •duas lojas separadas, trente para a rua Walter Marquardt, pröx,
• Lonlmar. Preço US$ 40.000 - Negoclával, aceita carro aJé US$ •

10.000

• CASA DE MADEIRA - C/96m", 3 qtos, sala, cozo 2BWC's, chunas- •
• queira, áree de seNlço, tenano c/ 472,50m", lateral rua Pe. Aluisio, •Barra do Rio Cérro. Preço US$ 16.000

• CASA DEALVENARIA - c/140m", 3 qtos, sala, COZo BWC, garagam, •churrasqueira, rua FeHpe Franzel - Centro. Terreno c/12x31. Aceita

• carro. Preço US$ 75.000 •
•

CASA DE ALVENARIA - c/98m2, 3qtos, sala, COZo copa, lavanderia,
•daspensa BWC, galpão com 96m" tenano c/ 5.000m", Estrada

Garlbaldl, 2,5 km da Malwee. Preço US$ 21.000

• CASA DEALVENARIA· seml-acabada, c/330m2, 4 qtos, 3 BWC's, •
• ,churrasqueira, garagem p/ 2 carros, lavanderia, despensa, etc. Fica •atrás do Supermercado do BraHhaupt, na Bana do Rio CélIO. Preço
• US$ 43.000, ou totalmente pronta, acabada e ImobIliada por US$ •75.000

• PRAIAS
•

• LOTES: EM UBATUBA· ITAGUAÇÚ E CAPRI •
•

UBATUBA - Lote s partir de US$ 2.000 até 2.700 financiados até 60
•meses /

• ITAGUAÇÚ - Lotes a partir de US$ 4.000 até 6.000 financiados até .'60 meses

I CAPRI - Lotes a partir de US$ 1.500 até 4.500 financiados até 60 I
meses '

• ALUGA '.
• Terreno c/ 4.000m", na rua Bertha Weege - Barra do Rio Cerrro •CASA DE MADEIRA - 3 qtos, sala, BWC, etc. João Carlos SIein,

• Jaraguá-�sq. Preço CR$ 22.QOO,00 •
• Tratarna R. Ângeló Rubini, 1223 - Sala 9 - Sam! do Rio Cêrro •

IIIII
Fone (0473)' 72-2734 Protocolo n° 010893/ 7-6 I

,� _._..�
-

... �......

CORRE? ?S S$ n

rr2 aptos. no Ed. Argos com 134,OOm2 -

situados no 10 e 20 andar contendo 2 dormi

törios, 1 suite, 1 banheiro social, sala, copa,
cozinha, lavanderia, dependência dê' em

"pregada e garagem.
rr2aptos. no Ed. Barão do Rio Branco -

situados ne 10 e 20 andar contendo.z dormi

tórios, 1 suite, 1 banheiro social, sala, copa,
.cozinha, lavanderia e garagem.
rrapto. no Ed. Maguillu - no 30 andar com

. 96,OOm2 contendo 2 dormitórios, mais de

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

andar2 dormitórios, 1 suite, closet, banheiro
social,lavabo, sala, copa, cozinha,lavande
ria e 2 garagens.
=easa de alvenaria situada à rua Carlos

Ferreira, com 187m2 terreno com 523m2

(ótima tocaäzaçäo).
rrapto. no Ed. Carvalho - 10 andar com

21 O,OOm2 - contendo 2 dormitórios, 1 suite,
sala, copa, cozinha, lavanderia, dependên
cia de empregada, lavabo, sala de TV, 2
garagens.
rrcasa de madeira sita à rua Bernardo

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

2-8

CP Imobiliária
VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

Terreno: Cl.área de 1.850m2 em Schroeder.
Terreno: Cf 2 salas comerciais e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo
Dornbusch.

- .

Terreno: Próximo ao Posto Marcolla.
Terreno: Cf1 casa de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno: Cf 625.00rn' na rua Ana Ziernann, próximo ao Colégio Alberto
Bauer.
Terreno: De 7.000m2 na rua João Januário Ayroso.
Terreno: Cf área de 441m' na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51 - Guaramirim
Um Terreno: Cf casa de alvenaria na rua Frieda Fritz Krueger s/no. Area
de 562m2
4 Apartamentos: No Ed. Jaraguá - sendo 2 aptos. grandes e 2 aptos.
pequenos.
Casa Mista: cf 90m2 rua Manoel da Costa. Bairro João Pessoa
Casa de Alvenaria: C/100m2 na rua Santa Catarina n° 368.
Casa Mista: Na rua dona Lidia n° 115, com 1oo,OOm2, com terreno de
450,oom2•

LANÇAMENTOS
ANAPAU� 4 I

I
I
I
I
I

L O T E A M E N T O

L O T e A M E N T o

L O T E A M E N T O

Empreendimentos Imobiliários Marcatto

Av. Mal. Deodoro. 1179

.....
...

71-1136Compra eVende
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Matutando
Egon L. Jagnow

Medo ePerplexidade - Por quê?
A Nação ainda está perplexa diante das últimas revelações da

CPf do Orçamento: o poder, a existência de corruptores, o poder
econômico se adiantando e influenciado (para não dizer, determi
nado) o resultado das eleições, e assim por diante.

Por que tantaperplexidade?Apenas o óbvio está sendomostra
do. Ou será que há corruptos onde não há corruptores? Quem não

sabe ainda que há cartéis (amáfia brasileira), maisfortes talvez que
opróprio governo, dando as cartas? Quem ainda não se deu conta

que as eleições no Brasil são um jogo de cartas marcadas, onde o

voto do povo é apenas um detalhe que serve de disfarce?

No Congresso Nacional, digo, entre os parlamentares, reina o

temore a insegurança. A sujeira trazida à tona estápondo em xeque
cada deputado e cada senador. Quem será inocente e quem o

culpado? Já é difcícil dizer. Oproprio relator da CPf, o deputado
Roberto Magalhães, chegou a afirmar: "Cada deputado ou sena

dor, acusado de corrupção tem pelo menos dez ou vinte colegas
parlamentares clamado por sua ignorância". Por que será?

Os parlamentares e políticos estão perplexos diante dos rumos

que a CPf tomou. Ejá há, com certeza, muita gente arrependida. E
tem pelo próprio futuro político.

E há uma manobra muitoforte no sentido de perigopessoal de
perder seu mandato e prestígio político visualizado com perigo às

instituições democráticas do país. Procura-se evocar as lembran

ças de sessenta e quatro. Épreciso que o povo se concientize que
a democracia nada perde quando se afasta do poder e se pune

corruptos e corruptotes. Pelo contrário, a democracia com isto só
tende a fortalecer-se.

.

Há manobras em muitos sentidos para que os ameaçados de

perder o poder não sofrem nada. Até pode serpropostal uma das
emendas apresentadas à revisão constitucional que instiue o voto

facultativo (coisa que sempre defendi). Épreciso estaralerta: o voto
facultativo pode ser mais uma manobra para a "máfia" se manter
nopoder. O votofacultativo só é válido seforestabelecido que uma
eleição só é válida se uma certa percentagem de eleitores tiverem

ido às umas.

Estamos passando por momentos determinantes quanto ao

futuro de nossopaís e de nóspróprios.Por isso, épreciso teros olhos
muito abertos, analisar bem os fatos, e posicionarmos firmemente,
não "comendo tudo com farinha".

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-641 O

ao
Florianópolis - Apartir da se

gunda-feira, 6, oPosto do INSS de

Jaraguá do Sul será o 18° do Esta
do a contar com o sistema de

informatização passando a inte-
.

grar o Prisma (Projeto de

Regionalização de Informações e

Sistemas). A informação é da su

perintendênciadaPrevidênciaSo
cial que agora tem 56 por cento de
todos os 482.171 aposentados e

pensionistas, incluídos no cadas
tro do sistema.

De acordo com a superinten
dência, com o ingresso de Jaraguá
do Sul no sistema, os 11.541 apo
sentados e pensionistas - 6.615
urbanos e4.926 rurais -, encontra
rão facilidade para obterem as in

formações em casa, "pois dom a

informatização e o

recadastramento, os trrabalhos
serão agilizados" , disse João Luis

Povoas, assessor de imprensa.

Supletivo de
2° grau abre
• •

lando no municipio e região.
Em todo o Estado, os mais de

482 mil aposentados e pensionis
tas receberão, ao todo, mais de 23
bilhões de cruzeiros reais. A Su

perintendência alerta para que os

segurados estajam como compro
vante de recadastramento, para
evitar que tenham de voltar para
buscá-lo em casa e só então rece
ber o pagamento na agência ban
cária.

chega
do INSS

NotadaRedação

Brasília, hoje,
só tem um jeito:

LIMPAC nela!

para amelhoria do atendimento no
Posto do INSS de Jaraguá do Sul,
chegam praticamente quatro me

ses depois das primeiras denúnci
as.Dequalquerformaéumprimei
ro passo para que a situação seja
regularizada. Mas existem outros

problemas como o atraso no paga
mento para as pessoas que são

afastadas do trabalho por motivo
de saúde,'além de outras irregula
ridades levantadas pelo vereador
denunciante.

Instalação deu-se após varias denuncias

Informática
Posto

fOtJ

mscrrço es
JaraguádoSul-A 19"Secreta

ria Executiva Regional de Educa

ção (SERE), informa que as inscri
ções para o exame supletivo
profissio-nalizante, à nível de se

gundo grau, na modalidade de
TécnicoemTransações Imobiliári
as estarão abertas no período de 6
a 15 de dezembro, nas cidades de

Florianópolis, Tubarão, Criciúma,
Blumenau, Joinville, Rio do Sul,
Lages, Mafra, Joaçaba, Concór

dia, Chapecó, SãoMiguelD'Oeste
e Itajaí.

Os locais das provas serão di

vulgados no ata das inscrições e

aquelas pessoas que estiverem

interessadas, poderão obter maio
res informações na 19a SERE.

As aposentadorias que forem so

licitadas por contribuintes, tam
bém terão o sistema a disposição.

O INSS informou ainda que
desde o dia 1 ° de dezembro os

aposentados e pensionistas de

Jaraguá do Sul estão recebendo o

pagamento relativo ao mês de

novembro,juntocomo 13°salário.
Isto representa cerca de CR$ 572
milhões de cruzeiros reais, circu-

A informatização da agência do
INSS de Jaraguá do Sul, chega no
momento em que novas denúncias

começavam a ser feitas, agora pelo
vereador Geraldo Werninghaus
(PFL). As mesmas reclamações
foramalvodereportagemnoCOR
REIODOPOVOnaediçãodeodia
7 de agosto e que motivou a visita
do superintendente da Previdên
cia SocialnoEstado,Floriano José
Martins.

As primeiras medidas efetivas

Limpezae
Conservação.
Servi90 �rofissional
de primeira linha.

6 I
LIMPAC

R. José Emmendöerfer, 679
Fone(0473)72�09

89253-000 - Jaraguá do Sul- sc
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e
SORTEIO

111293
2 Automóveis Gol 1000 (O km)

2 Pias Douat
2 Conjuntos Sanitários [)eça
2 Tornos Bancada Schulz

2 Parafusadelras Black Decker
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Aniversários

Completou, 3 aninhos no dia 18
de outubro, seuspais Laurinda e

Lio Ranghetti, ela é Daniele

Ranghetti, de Massaranduba

Chana

Kel1ey -

receberá

amigos
neste dia
4de
dezembro
no

Baependi
para
festejar
seus 15
anos. Ela

éfdha de
Elda

ElDisa(in
memorian)
e Valeir
Cimardi.

Dia 12/11 completou 1aninhosa
princesinhaAkssandra, ela éfi
lha âe Ailtom e Silene W.
Bachmann

nfSQUfCiVfL..

Foto FB (Foto Cente')· Produção - Jerson (.abeteteiro

Fernanda Cristina Mateus, 13 anos, em janeiro irá concorrer

ao concurso Top Model Dimension, a data ainda nãafoi
marcada.

Fernanda também participou em março de 1991 do concurso

Moda Moldes, onde chegou para as fmais, capa de revista

infantiL

r.••••_•••.••

I�'POCÃ_] I
I. •
I modas I
I o tlllLDOIl ItllÁ VO(�ß I
I LlG1U)11 ))0 sim JIIITO •
I j'U/llll71A.L,4!Jl,IJlJJlllfJNTI!(,
IiC(JLlI(I/(J .�Ã(J LIJ/Z

..
•
•••••••••

Diretor viaja à
Brasilia

ViajouontemparaBrasília
onossodiretor, quenacapital
da República participará do

processo de eleição da nova
direção daAssociaçãoBrasi
leira deJornais do Interior. O
seu retomo estáprevistapara
opróximasegunda-feira.

Distrito 4650 Seminário Distrital da Fundação Rotária IJ

mércio, que teve a participação de Na foto a composição da mesa:
38rotarianosde 13 clubesrotários, Gaspar Erich Stemer, gov, 81/82

. a saber: Florianópolis, "Leste", Remaclo Fischer, governador Hé-
"Estreito", "Trindade", Gaspar, IioFreitas, gov. 86/87 Genovêncio FotodaCoordenadoriaDistrital
Criciuma, Camboriü, Baln. MatosNeto e gov. indicado 94/95, de Relações Públicas.

CORREIO DO P,OVO - Jaragua do Sul; 4;de-dezdnbrode�1999
_. � r

Camboriú,Biguaçú,Timbó-Perola JoioAbelBenedet, Falaram ainda
doVale,Taió, Joinville e Joinville - à assembléia o rotariano, do RC
Sul. Joinville, Gilberto Martin (Inter

câmbio de Grupos de Estudos) e
gov. 90/91,Aryfi.quinoBuzzi (Fi
nanças) .

Realizouemnovembro/93,0 se
minário Distrital da Fundação
Rotária 1993 - 94,emFlorianópolis,
no auditório da Fed. Cat. do Co-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PORTO
SEGURO

SAlDAS:
06, 13,20 e 271Novembro
04, 11 e 18/ Dezembro

SAlDAS:
01,08,15,22 e

291 Janeiro
05, 19 e 26/ Fevereiro

SAlDAS:
251 Dezembro(Reveillonl
121 Fevereirolümaval)

INCLUI: CI Passagem aérea Curitiba I P. Segurai Curitiba
CI Traslado Aeroporto I Hotel I Aeroporto
CI 7 diárias no Hotel Golden Dolphin
CI Café e jantar diariamente
CI By night com show de lambada
CI City Tour "'439, "'668, US$889,8 DIAS - 7 REFEiÇÕES

INCLUI: CI Passagem aérea Curitiba! Natal I Curitiba
CI Traslado Aeroporto I Hotel I Aeroporto
CI 7 diárias no Hotel Marina Praia Sul
CI Café e jantar diariamente
CI Tour às Dunas de Genipabu cl passeio de Buggy
CI Tour à Praia da Pipa CI Tour ao Aquacenter
CI Tour às Praias da litoral Sul CI City Tour
ClShow típico no Mandacaru

SAlDAS:
06, 13,20 e 271 Novembro
04, 11 e 181 Dezembro

SAlDAS:
01,08,15,22 e

29iJaneiro
OS, 19 e 26/ Fevereiro

SAlDAS:
251 Dezembro(Reveillonl
121 Fevereiro(ümavall

NATAL
USS499, USS695, US$877 :

,
8 DIAS - 7 REFEiÇÕES

INCLUI: CI Passagem aérea Curitiba I Natal I
"Fernando de Noronha I Natal I Curitiba

CI Traslado Aeroporto I Hotel I Aeroporto
NATAL: Cl4 diárias no Hotel Marina Praia Sul

CI Café e jantar diariamente
CI Show típico no Mandacaru CI City Tour

DE NORONHA
CI Tour às Dunas de Genipabu cl passeio de Buggy

FERNANDO DE NORONHA:

8 DIAS _ 10 REFEiÇÕES CI 3 diárias em pousada familiar
CI Café, almoço e jantar diariamente

NATAL SAlDAS:
06, 13,20 e 271 Novembro
04, 11 e 18/ Dezembro _.r

SAlDAS:
OI, 08, IS, 22 e 291 Janeiro
05, 19 e 26/ Fevereiro

E FERNANDO
USS766, USS1.089,

Trecho Natal! Fernando de Noronha I Natal operado com o avião Bandeirante
«I

INCLUI: 1:1 Passagem aérea Curitiba I Natal IMaceió I Curitiba
CI Traslado Aeroporto I Hotel I Aeroporto

'

CI Café da manhã diariamente
NATAL: CI 4 diárias no Hotel Marina Praia Sul

CI Show típico no Mandacaru
CI Tour às Dunas de Genipabu cl passeio de Buggy

MACEiÓ: CI 3 diárias no Hotel Ritz Praia

NATAL!,
MACEIO

SAlDAS:
06, 13,20 e 271 Novembro
04, 11 e 181 Dezembro

SAlDAS:
01,08,15,22 e 291 Janeiro
05,19 e 261 Fevereiro

USS616, USS799,CI Tour às praias da litoral sul CI City Tour8 DIAS

SAlDAS:
08, 13,20 e 271 Novembro
04, 11 e 181 Dezembro

SAlDAS:
01,08,15,22 e

291 Janeiro
05, 19 e 26/ Fevereiro

SAlDAS: /

251 DezembrolReveillonl
121 Fevereiro(ümavaOMACEIÓ

INCLUI: CI Passagem aérea Curitiba IMaceió I Curitiba
CI Traslado Aeroporto I Hotel I Aeroporto
CI 7 'diárias no Hotel Ritz Praia cl café da manhã
CI 1 jantar de boas vindas
CI Tour às praias da litoral sul D City Tour USS4.69, USS877,USS688,8 DIAS

ANANCIAMENTO EM ATÉ 4 X (1 + 3) EM
CHEQUE PRÉ-DATADO OU NOS CARTÕES:

.c.ds I� ra, SOlLO
Informações:
Fone: 71- 0363I" PAGAMENTO NO ATO DA RESERVA,

RESTANTE NOS VENOMENTOS DO CARTÃO

.---------.

: Assine o Jornal :
1 Correio do povo 1
1 e fique por dentro 1
1 das notícias mais 1
1 quentes da I

-

1 AMVALI I'
"I (.f' 1'

ligue:
1 72 - 3363 � I
1 I
,.�--------_.
;çp�,eO}lQ!'!',J""","do Sul, 4 de dezembro de 1993

Você está decidido a abrir uma empresa? Entãoprocure os serviçosprofissionais da: P-----.

: Av. Nlal. :
������������� Deodoro,1221
Abertura de empresas /Encaminhamentos de: I (ao lado da I
Contabilidade Aposentadorias I HM) I
Contratos Pensões I I

I
Fone: (0473) I

71�1721' I
._ ...'--_.

Organização Contábil
"A Comercial"
CRC-0048 Imposto de relida Pecúlios'

�J�J��'� ����4!,;r�}�. � ��·-���t;' ,A "rc}

�.-i��"mcäw -..� ','.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Consulte a COSMOS TURISMO sobre os pacotes especiais
para o CAR/BE e NORDESTE, através do fone: 71 - 0520.

Transporte sua mercadoria com o carinho que ela merece,

". por todo oBrasil e exterior. Transporte é com aROGER CARGO.
r.,

RENT-·A-CAR
-

Não fique na mão!! Faça já sua reserva de locação' de
veículo para as festas de final de ano. Fone: 71 - 0520.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A CP1 do Orçamento e a

Revisão Constitucional
Marcel Domingos Sollmeo

A Constituição de 88 procu
rou, no capitulo fiscal, estabele
cer regras que assegurassem não

apenas o controle como a consis
tência do dispêndio público. Com
a indrodução da Lei de Diretrizes
Orçamentais (LDO) e do Plano
Plúrianual de Investimentos bus
cou-se assegurar que os investi
mentos públicos não se orientas
sempelos interressesmomentâne
os, mas, decorressem de progra
mas de médio e longo prazo e que
os gastos em geral se enquadras
sem nas prioridades nas

estabelecidas naLei.
ApráticadadiscussãodoOrça

mento no Congresso, no entanto,
jamaislevouemcontaessasdispo
siçõesconstituicionais, assimcomo

aquela que impedia a criação de

despesasema correspondentefon
te da receita, contornada pelo
artificioda reestimação da receita.

Diga-se, abemdaverdade, que
tambémoExecutivonão respeita
va as sadias regras do Texto Cons
titucionalno tocante aoorçamento
enviando ao Congresso uma peça
na qual a súbstimação da taza de

inflação invalidava todos os sens

valores e servia para encobrir o
déficitefetivo.

Osacontecimentosquelevaram
à instalaçlodaCPIdoOrçamento,
eosfatosqueestilosendorevelados
mostram que os problemas damá
utilizaçlo dos recursos públicos
trancedem aesferadoficiolagismo
e da incompetência e atingemo da

corrupçãoepeculato.
Isso não nos deve levar, no

entanto, a concentrar a atençi.o
� na apuraçio dos fatos cri
minosos que ocorreram e a puni-
910 dos culpados, mas. também a

realizIr mudanças DIS regras or

çamentárias que impeçam,oupelo
menos reduZIm, a malverslÇio
dos recurSos públicos, seja pela
via de açIo criminosa, como pela
incompetência e a politica
clientelista.

Quatroprob�s se evidenci
.am DO tocante à elabonçio, apro-

. vaçio·e gestlo do orçamento: a

déficit público, o fisiologismo, a
cormpçioe adisperslodosrecur
sos.

OdéfICit público normalmente

éencobertonoorçamentoelabora
do pelo Executivo pela
subestimação devaloresnacerteza
de que a inflação maior do que a

considerada nos cálculos utiliza
dospermitirá oequilíbrio das con
tas.

O Congresso, por suavez, para
contornar aproibição de aumentar
gastos sem contrapartida de recei
ta, reestima os cálculos relativos
aos recursos e, em função disso,
eleva os gastos, agravando o défi
cit.

O fisiologismo transforma os

parlamentaresemdespachantesna
busca de recursosparasuas comu
nidades, os quais servemde instru
mento para composições e

favorecimentospoliticos.Embora
tal atividade não seja ilegal e em
muitos casos desenvolvidas com
lisura e as melhores intenções,
não deixa de se constituir em uti

lizaçãopolitica,nogeralpardidária
ou pessoal, de recursos públicos.
Do fisiologismo para a

COl1UpÇi.o,emboraexistaumagran
dediferençadopontodevistaético
e legal, é apenasumpassos . Usá-se
prerrogativa absurda de Poder
emendar sem qualquer critério o

orçamento para usufruir de retri
buirmosopecuniáia.
A dispersão de recursos resulta

tanto do fisiologismo e da

corrupção,comodafaltaderespei
to àLoo e àLeide Investimentos,
com uma pulverizaçlo do gasto
público que não produz efeitos
macroeconômicos, embora possa
resultarem algumbeneficio local.

ACPldoOrçameoto,aocontrá
rio do que aiegam .Iguns, nIo de
moostra a invibilidade da revisIo
Coostitwionalmas. peIocoatrírio,
refurçasuanecessid8deeurgência.

OCoapessoestácoman:spon
sabilidlde de apurar os fatos na

CPlepunirosculpados,depromo
vermedidasqueimpeçamarepeti-
910 d9s mesmos, com mudanças
DIS regras de aprov� do orça
mentoe a limitaçiodo iastitutoda
imuaiüdeparlamcatare. simulta
uea,mente,efetu.rasdemaisrefor
masqueauçiorecJama. (Agência
P"n,lto)

Sole Mio Confecções
Deseja aos clientes e amigos um natal

repleto de felicidade e que o ano de
1994 seja próspero e de muito sucesso

BR-280 - Km 60, nO 264 - Guaramirim - SC

o idealismo da constituição
Ricardo Velez Rodriguez

do Sul). go do tempo" ("Uma Constituição
Da sina apntada nIo escapa a terceiro-mundista" , Revista

Constituição de 1988, que passou Convivium, n" 6).
a exprimir, em muitos pontos, os Em que sentido se efetivou o

confusos ideais dos seus movimentopendulardaConstitui
formuladores, mais do que as ten- ção de 19881 Reale responde:
dências reais da sociedade brasi- "Comosinaldenossaimaturidade,
leira. A respeito, escrevgeu com carecemos de devido senso histô
propriedade Paulomercadante: Á rico. ( ...)Assimé que, seem 1946,
emoção e o açodamento, unidos reagimos à ditadura do Estado

numaintersecçlodenacionalismo Novo reduzindo em demasia as

e populismo, produziram uma atribuições do Poder Executivo,
Constituição que prima pela forçandoumapoliticade barganea
idealidade. Um diploma ilusório oude confrontocomoLegislativo,
porrazõesiortuitas,nascido semo foieste que foiduramente atingido
selodonecessárío.Odescompasso com o advento das Atos
entre os dois requisitos para um Institucionais e asCartasde 1967 e
saldopositivo, o acaso e a necessi- 1%9.Agora, legislandonovamen
dade, gerou,paradoxalmente,o fe- te sob o signo do reide, voltamos a
nômeno do pretensioso parto dos fortalecer o Congresso Nacional

montessegundooversodeHorácio além do necessário. Eram
(...) Tomados pelaeuforia, decidi- requeidas, sem dúvida, medidas
ram os constituintes redigir um de contenção contra os excessos

textominuciosoe bombástico, su- de nosso presidencialismo
jeito,porinadequação,àmortepre- caudilheiro, ams não até o ponto
matura.Esqueciam-seos "progres- de subordiná-lo às deliberações
sistas" que uma carta não pode precáriasdeumPoderLegislativo
contrapor-se ao projeto histórico apoiadoemclientelaspersonalistas
de uma nação ("Uma constituição e não em partidos distintos, não
Anacrônica", Revista Convivium, digoporseusprogramas, que seria
1988, n" 6). ezibirmuitoemnossascircunstin

Decorrente do idealismo que a cias,maspelomenospor seuspla
afeta, frisa Miguel Reale, a nova nosde governo" ("UmaConstitui
Constituição pautou-se pelo irra- ção terceiro-múndista", art. cit.).
cionalmovimentependularqueso- Esse marginalismo pendular
frem os institutos legais, quando queempolgou anovaConstituição
desvinculados do contextohistóri- produziu, sem dúvida, efeitos no
co, chegando aporem risco aexe- civös na sociedade brasileira. a

cução de umprojeto que responda excessiva e desarticulada
aos anseios nacionais. "Uma nova descentralização federativa, em
Constituição - escreve o pensador matériapoliticó-financeira, fome
paulista - pode não redundar, de ceu, paradoxalmente, o fantasma

per se,empossibilidades de cultu- que se pretendia conjurar: o

ra e riqueza, que só o trabalho estatismo orçamentivoro. Não so
perseverante emetólico proporei- mente a uniilo, éoolo antigamente,
ona, mas pode embaraçar e até mas agora também estados e mu- .

mesmo travar o progresso de uma nicipios entraram no festival de
naçio. Infelizmente, a Carta que gastança e de· corrupçio que as

. vai reger llOSSOdestino pertence a CPIsestio revelando.
estasegundacategoria,por termos
sido, mais uma vez vitimas das RicardoV6lezRódriquezé
oscilaç6es peodulares que têm tIDlIIIJr .. ji/DMljiII e pro/esstlt'
marcadonossavidapoliticaaolon- ......it4rio. _.

Na tentativa em prol de
refomular aConstituição de 1988,
faz-se necessário, primeiro, com
preender os pressupostos cultu
rais . sobre os que se alicerça o

convívio brasileiro. Um desses

pressupostos é, a meu modo de
ver, o representante pela nociva

tradição do Idealismo" ou do

"marginalismo" contituyional.
Esse vicio foi identificado por

OliveiraViena como demodificar
o comportamento do povopor de
creto. Inspirando-se no pensador
argentino José Ingenieros, Olivei
raVianadefme assim ascondições
sob as quais vinga um ideal: "O
destino de um ideal;o êxito de um
ideal não dependem nem da sua

beleza, nem da sua grandeza;mas
sim, da sua conformidade com a

vida ( ...) "(Oidealismo da Consti

�ição, 1939). Ora, considera o,

sociólogo fulminense, fo�
exatametneo contrárioo que semi
pre as elites brasileiras pratica
ram: a negação do direito costu
meiro pela legislação formal, con
duzindo irremediavelmente à

enoperincia das Constituições e

das leis.
Particularmetnealheia aos cos

tumes políticos brasileiros foi, no
sentirdeOliveiraVeana,aConsti- .

tuiçãode 1891,cujoidealismoDia
nifestar-se-ia na suposição de que
conviria ao Brasil a adoção de um
regimefederativo (suposição que
sebaseavamaisnaadmiraçãopes
soalde ruiBarbosapelaConstitui
ção da Filadélfia do que na consi

deração da nossa história). A ado
ção do federalismo tout-court su
punha que todos os estados esta

vam em pé de igualdade, sem en

xergar asprofimdasdiferenças ge
ográficas, climáticas, etnográficas,
culturais, econômicas· e poiticas
existentes entre eles, somente iri
am progredir aqueles estados que
contavam com uma aristocracia

. politica organizada e numerosa

(Slo Paulo, Minas e Rio Gnnde

Duas Rodas promoveu seminário
sobre tecnologia na .. ,

industrialização de carnes·-
FoirealizadoemSioPaúlo,nodia2S denovembro, noSalilodeConvenÇÕC8TrianonHotéis

eTurismoLtda.,o Seminário sobreTecnologiana Industtiillizaçio deCarnes, quecontoucom
.

a participação de técnicos e proprietários das principais indÓljltrias da carne do pais. -:

A promoção foi da Duas Rodas Industrial Ltda. (JaragÚá do Sul - SC) e da Budenheim
. -('Chemisch Fabrik - BudenheimRodolf A. Oetker deMàini na Alemanha).

O Seminário contou com a presença do Sr. Comelitl$ Maria Gatzemeier, técnico da
BudenheimdaAlemanha, queveio aoBrasilespeciaJmente para a ITecnocarne (Feira Técnica
de Produtos para a Indústria da Carne), também realizada em São Paulo.

ABudenheim eaOuasRodasestiveramexpondo nestafeira, sendo estaúltimadistribuidora
exclusiva no Brasil. na linha de seus produtos para frigorificos e fosfatospara peixes..

O Sr. Gatzemeier esteve também, em Jaraguá do Sul, realizando palestra exclusiva para o
pessoal técnico e da área comercial da Duas Rodas. ,-

CORREIO DO POVO - Jara uá do Sul, 4 de dezembro deJ993 11Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



L êsportivas
Olisesi estadual

O Centro Esportivo do Sesi de Jaraguá do Sul participou da

Olimpíada Sesiana Estadual em três modalidades: Bolão 23

masculino, Dominó feminino e Xadrez misto. As empresas que
representaramomunicípioforam, respectivamente,MalweeMalhas,
Ceval Alimentos e Kohlback S.A. Os atletas jaraguaenses
conquistaram três medalhas de ouro, no Bolão 23, Dominó e no

Xadrez. Os atletas vencedores são: LourivalMaas, EdmarFischer,
Loureno Schinke, GilmarGuaitanele, AlmeirLiesemberg,Osnildo
Sonntag (no Bolão 23); Walmira Blank e Tânia Mata Stelow

(Dominó) eFrankyDouglasBrownrigg (Xadrez). A competição foi
realizada nos dias 27 e 28 de novembro.

Bicicross daMalwee
A equipe Malwee de Bicicross divulgou boletin informando as

conquistas de seuspilotosnoanode 1993.Os 32pilotosconquistaram
a 38 colocação no ranking nacional e conquistou quatro títulos

indíviduais; com os atletas Barbara Bibe, Alessandra Bruhns,
Giovani Junckese ValdemiroStwardoski. NoCampeonatoEstadual
os "Cruiser's' conquistaram o penta campeonato com um total de
177 pontos - 52 amais que o segundo colocadoBrusque. Foram dez
títulos indiduais e 8 segundos lugares. Segundo o técnico Valdir

Moretti, foi um ano altamente positivo, "mas que só foi possível
graças ao apoio. recebido pela empresa Malwee Malhas, que vem
acreditando no trabalho sério que é realizado", afirmou ele.

FutebolSuíço
A r Taça Guaramirim de Futebol Suiço terá mais uma rodada

nestedomingonoCEEspindola, localizadonobairrodoGuamiranga.
Apartirdas 15 horasjogamConservas Stringari xMecânicaDilson
e em seguida mais dois jogos: Juventude x Agua Verde e Camarões
x Construtora Tratex. E por falar em Guaramirim, o setor de

esportes, segundo o seu titular, Altair Aguiar, realizou neste ano 19

competíçõcs esportivas além de ativar três escolinhas de esportes e
daramparo a competição como a Volta CiclisticaCatarinense. "Foi
um ano altamente positivo, como a tempos nãß se via", declarou
Aguiar.

Reunião na Liga
O presidente da Liga Jaraguaense de Futebol, RalfManke, está

convocarido a todos os filiados para o conselho consultivo dos

campeonatos a serem realizados durante 1994. Manke advert� que
é obrigatória a presença dos presidentes ou pessoas credenciadas

pelos clubes da Ia e 28Divisão da Liga. A reunião será no dia 17 de
dezembro a partir das 20h30min na sede da Liga Jaraguaense de
Futebol. Em pauta a programação do ano que vem.

Rápidas,__- -:-
* O técnico Picolé disse nesta semana que vai jogar com cautela

centra o Joinville lá no Ernestão. Tomara que ele não confunda
cautela com retranca pois caso isso ocorra, com ou sem torcida no

estádio, é um bom início para quem quer perder o jogo.
* Bucha, Volei, Futsal, Varzeano, SulçO'. Estas são algumas

modalidades que tiveram atrividades durante O' ano de 1993 em
Guaramlrlm. Sumam-se a isso as competições estaduais já
programadasequeomuniciplo (oficiatmemeíparticipou,mais O'S

jogos escolares e demals atividades. NO'placar está 10x Opara o

trabalhodo chefedosetordeesportesdaprefeituradeGuaramlrim;
Altair JoséAguiar, em relaçõ aos seus antecessores.

* E por falar em trabalho tmbém está de parabéns o técnico da

equipe Malwee de Bicicross que faturou alto - em termos de título

-, neste ano. tanto a nível estadual, quanto nacional, Cumprimentos
também para a rapaziada que se empenhou ao máximo para a

conquista dos títulos.

,

vantagem contra Jec
cautelapata os jogadores, "explo
rando bastante os contra-ataques
porque é o Joinville quem precisa
correr atrás do resultado". O trei
nador do Juventus acredita que
assimo Jec vai vicarDiaisvulnerá
vel e a sua equipe tem que se

aproveitar dessa situação.
Ojogoestámarcadoinicialmen

te para as 18 horasmas em função
de um bingão que acontece em

outro estádio, a preocupação é de

que poderá haver um esvaziamen
to do Ernestão e se procura um

acordo entre as diretorias do
Joinvilleedooutroclube-�érica

Jaraguá do Sul - O Juventus
volta a enfrentar o Joinville neste

domingo no estádio do Ernestão,
mas o horário ainda não foi defini-
do. O técnico Picolé disse que não
temprobelmasparaescalar aeqai
pequeprecisaapenasdeumempa
te para classificar-se para a próxi
ma fase daCopa Santa Catarina.O
treinador explicou que média de

gols está baixa em funsão da forte

marcação imposta pelos adversá
rios sobre "as peças fundamen
tais da equipe".

Picolé declarou que o time do

"Moleque Travesso" vem

atuando com a mesma formação

•

básica desde o início do ano e por
isso os treinadores adversários
concentram a marcação sobre jo
gadores base "tais como, Gilvan,
Ricardo, LuizinhoeBiroBiro,entre
outros". Com isso, segnndo o téc
nico juventino, a equipe perde a

ofensividade e os gols não aconte
cem - amédiaestáabaixodeumgoi
nas últimas quatro partidas. "Mas
o Juventus tem um ataque veloz e
isso faz a diferença", afirmou ele.

Para o jogo de domingo contra
o Joinville, Picolé disse que vai

jogar com a mesma equipe das
últimas partidas e vai pedir muita

Am ist O s O Semi-finais

-, que realiza o bingão.
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internacional Torneio Integração
emSchroeder temjogos decisivos

Jaraguá dOSul - Hoje àniteno JaraguádoSul- O Il"Torneio Esporte Clube, com 6 gols e o go-
ginásio de esportes Municipal, de Integração "Lojas Safari", de fu- leiro menos vazado pertence ao
Schroeder, acontece o segundo tebol amador realiza neste final de time da Mecânica Scheier que so
amistoso internacional entre as semana a fase senti-final do certa- fteu apenas 2 gols até aqui. Segnn
equipes de futsal da Fundação me reuniado as equipes do Inter- do o presidente da Comissão
Municipal de Esportes (PME), de nacional, Flamenguinho, Mecâni- Organizadora do torneio,
Jaraguá do Sul e a Selação da Aus- ca Scheiei e Chatuba. Hoje no es- WaldemarVieira, aarbitragemdis
trália, que sepreparapara as olan- tádio do Inter, na Barra do Rio tribuiu 53 cartões amarelos e sete
píadas do ano 2000. No primeiro Cerro, às 17 horasjogamlnternaci- vermelhos.
jogo, na quinta, 2, a equipe onal e Chatuba e amanhã no está- Na retrospectiva da primeira
jaraguaense venceu pelo placar de dio do Flamenguinho, no Jaraguá fase a equipe do time da Mecânica
7 x3. 84,enfrentam-seMecânicaScheier Scheierquemarcou 9pontosem 12

Segnndo dirigentes da FME de x Flamenguinho, no mesmo horá- possíveis e é aúnicaequipe invicta
Jaraguá do Sul, este é um dos gru- rio. Os vencedores decidemo títu- na competição. O Internacional
pos da seleção australiana que lo da competição. vem a seguir com 8 pontos em 12
percorre o mundo em busca de possíveis e temomaior número de
aprendizado. Os garotos australia- Durante toda a primeira fase vitórias (4) e omaior saldo de gols
nos, que emmédia têm 19 anos de foram realizados 24 jogos com a (11). Ambas as equipes são favo
idade, surpreenderam no jogo de marcaçãode78 gols-médiade3,25 ritas na semi-final e poderão fazer
quinta-feira, saindo na frente com por partida. O artilheiroda compe- a grande fmal do Il" Torneio
2 xO.Depoisa equipedeJaraguádo tição até aqui éMachadodaKruger Integração.
Sul se ajustou a virou o jogo.

Nwna avaliação geral o time
australiano foi considerado de re

gular para satisfatório, mas o jogo
acabou sendo um bom espetáculo.
De acordo com dirigentes da dele
gação australiana o grupo está tra
bathando o grupoem umverdadei
ro laboratório e todos os amisto
sos são umaexperiência importan
te. Hoje à noite, Jaraguá do Sul e
Austráliavoltam a se enfrentar em
Schroeder e o ingresso é um quilo
de alimento não perecível.

12 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




