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Auditores apontaram irregularidades nas contas de 92

Odenir Deretti: auditoriapara descobrir irregularidades

Dó/ar
Paralelo

Compra(lI/12) CR$264,00
Venda(ll/12) CR$269,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

COmpra(lI/12) CR$263,OO
Venda(ll/12). CR$268,00

Comercial

COmpra(ll/12) CR$262,61
Venrla(l11l2) CR$62,62
TR
II/II a 11/12 .35,80
13/11 a 13/12 31 ,63
Poupança
Índicep/ 13/12 :.. .32,28816%
URR

13112 CR$152,44
c;Ul3 (dezembro)
Engenheiros CR$ 63.257,77
Salário minima
Julho Cr$4.639.800,00
Agosto CR$ 5.534,00
Setembro CR$9.606,00
Outubro CR$12.024,00
Novembro CR$15.021 ,00
Dezembro CR$18.759,00

Ex-prefeito é
acusado de
cometerfraude
o prefeito de Massaranduba, administração do ex-prefeitó

Odenir Deretti, divulgou o Dávio.Léu, Na conclusão descrita
resultado de urna auditoria no relatório dos auditores, estão
levantada pela empresa Melo urna série de fraudes em cartas

Auditores Independentes, a convite, despesas estranhas à

respeito de irregularidades administração e pagamento de
constatadas nas contas de 1992 da diárias ilegalmente. Página 4

Ele disse que foi vítima de uma armação

Padre pede demissão

porpressão de 'grupo
Umagrande ondade intrigas

e fofocas acabaram resultando
na demissão voluntária do pa
dre Ítalo Cemin, vigário da

Paróquia de Guaramirim, que
atuava no município à nove

anos. O padre se diz vítima de
uma armação protagonizada
pela diretoria da igreja que

segundo ele, não foi eleita pela
comunidade. "Eles se auto

elegeram e nomearam", diz
Ítalo, quemora em Jaraguádo
Sul, onde cuida do pai de 94

anos de idade que enfrenta

graves problemas de saúde.:

34 assinaturas, das quais 19

são de pessoas ligadas à duas
famílias. O fato gerou muita

polêmicaeparavárias pessoas
foi passada a informação de

que o padre havia sacado
dinheiro do caixa daparóquia.
O padre disse que foi
aconselhado pelo Bispo a sair
em férias e pensar sobre o

assunto. Página 11

Votação foi 12 a 3

Konell perde
e contas são

rejeitadas

O fato que levou o padre a

colocar o cargo a disposição
para o Bispo, foi um abaixo
assinado elaborado pela
diretoria da igreja, contendo

Na quinta-feira a Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul em
sessão exclusiva votou o parecer
do Tribunal de Contas do Estado
(TCE), que recomendava a

- rejeição das contas do ex-prefeito
IvoKonell, duranteo exercício de
1991. Não houve surpresa na

votação e o parecer foi aprovado
.

por 12votos contra3, confirmando
a expectativa de que a bancada

governista votaria em peso.
O líder doPMDB, na Câmara,

vereador Pedro Garcia ainda
tentou adiar a votação com um

requerimento pedindo vistas ao

projeto pelo prazo de 3 dias o que
evitaria a votação, mas o

requerimento foi indeferido pelo
presidente vereador Luiz Zonta,
sob a alegação de que omesmo era
"intempestivo". O parecer da
comissão interna acompanhou o

do TCE. Página 3

Konell: nova derrota

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Barão de Itapocu

r

e...
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, oTribunalCorrecional
em Jaraguá reunia-se sob a presidên-

. cia do sr. Raymundo da Silva, pro
motor dr. Mario Portugal e escri
vão Venâncio Porto. Não tendo o

réu advogado, o juiz presidente no

meava o sr. Artur MüHei'. Paulo
.'

. Papp era absolvido da acusação de
ter derrubado com seu cavalo, a sra.

Catarina Weiller numa vala. É que
as ruas eram estreitas e, para torná
las trafegável, abriam-sefundas va

Ias nos terrenos alagadiços, em todo
o centroda fregueziaque se construía
na antiga Colônia Jaraguá.

- O Tribunal do Juri, . pelo seu

escrivão, JoséJulioDiogo - divulga
va a lista dos jurados nos distritos

- Em 1923, Emílio Stein comuni
cava à Praça que, desde 01-12-23,
por expontânea vontade, deixava de
ser seu empregado na gerência do
Hotel Central, o sr. Emílio Stein

,

séde, 2°, 3° e 4°. Em Jaraguá eram

sorteados: Affonso Bortolini, Alfredo
BÍäse,AntoniodePaivaLopes,Arnoldo
Schimitt, Artur Müller, Augusto
Mielke, BernardoGrubba, FritzVogel,
Carlos Mey, Carlos Vasel, Domingos
Sanson, Eduardo KeUermann, Emílio
Piazera,EmílioStein,EricoMarquartd,
Francisco Fischer, Frederico Moeller,
Wilhelm Weege, Heleodoro Borges,
Henrique Piazera, JoãoAlves Pereira,
João Bertoli, João Doubrawa, João

Sanson,GeorgBuhr, JacobBuck, José
Emmendoerfer, José M. Müller,
Leopoldo Janssen, Paulo Mielke,

. SilvinoPiazera, VergilioRubini,Walter

Breithaupt, Walter Hertel e Willy
Voigt.

Há 70anos

Júnior.
- Guilherme Schütze anunciava em

alemão: "Zahle 50$000 für die Person
welcheden Individuwnnnahmhaftmacht,
der beimir Mais gestohlen hat".

Há SOanos

- Em 1943, a partir de 6 de
'novembro o "CORREIO DO

IPOVO", voltava a circular com o

formato "standard", com quatro pá
ginas.'

-'A Associação Atlética Brasil

jogava contraoBotafogo, de Joinville,
em seu gramado na rua Abdon

Baptista (antiga praça de desportos
do Germânia) e vencia o visitante
pelo elevado escore de 8 x 1.

r>

_ O sr. FranciscoF. Fischer, depois
de ter sido visitado por alguns "nacio
nalistas", quando em serviço noturno
de seu escritório, publicava pela im

prensa a seguinteComunicação: "Levo
ao conhecimento dos meus fregueses e
amigos, que o meu escritório Conti
nua Aberto, onde estou à disposição
de todos que necessitarem quaisquer
serviços ou informações em geral. Rua
Marechal Deodoro n? 210 - Jaraguá.

Há lOanos
- Em 1983, numa promoção do

Centro Cívico Escolar"Emilio
Carlos Jourdan"/Secrecaria de

Educação, Cultura, Esporte e Turis
mo/Grupo Musical em colaboração
da Rádio Jaraguá, CORREIO DO
POVO e Gazeta, realizavam no Gi
násio de Esportes "Artur Müller" o
VI Festival da Canção
Jaraguaense - FECAJA -levando

. para aquele local intérpretes e com
positores, além de apreciadores,
lotando totalmente o ginásio. Os In
térpretes: Irmãos Silva, Conjunto
Califórnia, Adriana Aparecida
Siqueira, Arlete da Silva, Rangel do
Nascimento, José Roberto Steindei,
e ElóiWasch, Carlos Schimitz, Pau-

lo Renato PereiraMendes, Edson Ta
deu Rogério Malmann, Lilian
Tomazelli, Dulce Maria Tomazelli,
JoséCarline, IvanaPatríciaAndreotti,
MarceloKlein, AdrianaMara Fischer,
Osvin Eichember, Bernardo Kinis,
lrineu Avelino Fagundes, Neucimar
Antonio Martins e Esdras Adilson
Felício. Os Compositores: Arnaldo
Paulo Ersching, Osmir Pedro

Fagundes, Marli Gonçalves,
Rosemery Pett, Levi Pereira da Silva,
Raimundo Rangel Jr., Mário
LicyrFerreira PO, CornéliaHolzinger/
Regina, Herivelto José da Silva, Arão
Barbi e Amauri Luís Rank, além de

Jorge Santos. O VI Festival alcança
va grande êxito.

Tecnologia
matérías-prímas
alimentos

Fone: (0473) 71-2277 -Jçlraguá do Sul- SC
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Qualquer semelhança

Uma nova dinastia religiosa

A sensação é que se estava no plenário do
Congresso Nacional. O assunto em pauta: o
julgamento do ex-presidente Fernando
Collor deMello. Plenário lotado. Parlamen
tares todos presentes. Pareceres da CPf na
mão. Sentença: culpado. Pena: cassação.
A diferença era nas proporções, mas na

sessão da Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul o desenho era idêntico. Plenário
lotado; vereadores todos presentes; parece
res do TCE e da Comissão de Finanças e

Orçamento na mesa. Sentença: culpado.
Pena: rejeição das contas da administração
do ex-prefeito Ivo Konell, no exercício de
1991.
As discussões, ao contrário do episódio

Nacional, nem chegaram a se acirrar. O

julgamento já estavafritomuito antes que se

pensasse em reverter a condição do ex

prefeito. Mas apergunta quefica é a seguin
te: será que os vereadores vão se limitar em
rejeitar as contas? E os processos cíveis
movidos pelo ex-prefeito. Ficam assim? Não
serão investigados?
Na onda de moralidade poltttça que se

instala no país seria mais que necessária a

convocação de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI), na câmara, para apurar

Épelo menos estranho o que aconte
ceu na Paróquia Senhor Bom Jesus de
Guaramirim. Os mais antigospor certo
diriam: "Se o PadreMathias estivesse
vivo, o que ele diria de tudo isso' '. Para
os mais novos ou desinformados, o Pa
dre Mathias Maria Stein, foi o pároco
que construiu a igreja matriz de
Guaramirim, o salãoparoquial, oHos
pitalMunicipalSantoAntônio e de que
bra mais 23 capelaspor todo o municí
pio.
A armação patrocinadapor um gru

po que se julga "representante da co

munidade", é simplesmente
vexatôrta.Opior é que os dissimulados
ainda tiveram o cuidado de espalhar o
boato, por toda a cidade, de que o

Padre havia "fugido
" de Guaramirim

por envolvimento em atos de apropria-
.

ção indébita, para sermos mais ame

nos.

Mas com a reportagem feita pelo
CORREIODOPOVO, surgem algumas
questões: 1°Porque só agora, depois de
nove anos, descobriu-se que o vigário
nada fazia? 2° Se a irmã do Padre
, 'atendia mal", como afirmam as pes-

CORREIO
.::::» c::::> -=- c::::>"c::>
Fundado em 10 de maio de 1919

Jornalista responsável: Yvonne A. S. Gonçalves
(DRT/SC219)
Editor: Marcial Murara
Repórter: Udo leal
Diagramação: Jaime de Borba (ORT/SC 32)
Revisão: Inácio Carreira
Composição: Darion Decleverson e Adriano Trentini
Arte final: Arialves laus
Fotolitos: Cesar Junkes

as irregularidades do ex-prefeito. Quanto
foi realmente que ele ganhou a mais com a

alteração do indexador que reajustava o

seu salário? Quais foram as empresas bene
ficiadas com o parcelamento de despesas
para fugir das licitações? Quem eram as

pessoas que recebiam bolsas de estudos e

que não comprovaram a- necesidade para
tal? São algumasperguntas que devepairar
na mente da população ignorante.
E ainda devem ser rastreadas as contas

do ano passado porque, ao que parece,
havia muita pressa em pagar as contas das
empreiteiras que construiram as novas pon
tes. Urgência tão grande que chegavam a

ser priorizados esses pagamentos, em detrt
mentos de outros fornecedores da prefeitu
ra. Isso sem lembrar dafiançapagapelo ex

prefeito, para deixar a prisão quando não

cumpriu a determinação judicial de repas
sar o dinheiro para a Câmara de Vereado
res.

Já é sem tempo dos vereadores tomarem
uma posição definida quanto a essas ques
tões e deixarem de lado a preocupação de
contratar mais funcionários para empregar
'OS seus protegidos.

soas, porque serviu durante 7 anos e

meio? e 3° Porque a maior parte dos
amotinados' 'pertencem a duas ou três

famílias?
Algo não está muito claro. Como di

ria Sheakspeare: "Há algo de podre
no reino daDinamarca' '. A nós cumpre
o dever de reestabelecer a verdade e

dar a oportunidade de defesa para o

vigário que, segundo pessoas que es

tão aguardando apublicação damaté
ria por toda a semana, foi o único a

quem nãofoi dado o direito de se defen
der.
De outraforma, o Bispo que já man

dou outro pároco para Guaramirim,
isso porque os "fieis

"

possam ter com

quem rezar, mas ofundamental é/que o

maior grupo, dos verdadeiros tementes
a Deus, também não pode pagar pela
postura abrupta de umpequeno grupo .

Aliás, o comportamento dessaspessoas
está mais próximo ao de Iscariotes a

que de Pedro - pedra sobre a qual,
segundo a Bfblia, Jesus construiu a sua

igreja. O próprio Padre Ítalo Cemin,
dec/arou à reportagem que a decepção
foram os que eram considerados ami

gos e que assinaram o documento.

Eugênio Victor Schmöckel Francisco Alves
Diretor Geral Diretor Administrativo

..
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o vereador Geraldo
. Werninghaus (PFL), antes da vo
tação, pronunciou-se a favor do

companheiropeemedebista, decla
rando que não havia entendido o

motivo que levou o presidente da

Câmara, vereador Luiz Zonta, a

rejeitar o pedido de vistas do vere
ador Garcia, que estava baseado
no artigo 4° do Regimento Interno.
A ele respondeu o vereador José

,

Carlos Neves que afirmou que a

sessão que julga as contas tem

legislação específica "que não

aceita tal pedido", disse.

Werninghaus, contrariado, dis
se que "não se justifica a votação
doparecerpois omesmo seriaapro
vado por decurso ,de prazo, ses

senta dias após ter dado.entrada
na Câmara e que estaria se fazendo
, 'um julgamento político contra o A

ex-prefeito'
,

. O pefelista disse ain
da que se estava "tentando tirar o
direito de Konell poder se

candidatarem 1994,para concorrer
a uma vaga na Assembléia

Legistiva'
,

.

José Carlos Neves, discordou
do que declarou o companheiro de
oposição destacando que não se

�

tratava de-um julgamento político.
Textualmente Neves disse: "não
votarmos oparecer seriaurnaomis
são de nossa parte. Seria muito
mais cômodo evitarmos a votação
e o parecer do TCE ser aprovado
por decurso de prazo'

,

, O vereador
do PPR foi além dizendo que "um
João Alves da vida faria isso, dei
xaria o projeto engavetado por 60
dias e não se comprometeria, com
o que não se pode concordar".

Parecer da comissão interna concordou com o Tribunal Aprovação
por decurso
foi sugeridaVereadores rejeitam contas de 91

-Iaraguá doSul-A votação do
parecer do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), naCâmara de Vere
adores de Jaraguá do Sul realizada
na quinta-feira.S, não apresentou
surpresas e as contas do exercício
de 1991, durante a gestão do ex

prefeito Ivo Konell, foram rejeita
das - pela primeira vez na história
domunicípio -, por 12 votoscontra
3, a favor do parecer. O líder da

bancadadoPMDB, vereadorPedro
Garcia, ainda tentou evitar a vota
ção apresentando urn pedido de
vistas aos pareceres do Tribunal e
da Comissão de Finanças e Orça
mento do Legislativo municipal,
mas seu pedido foi indeferido pelo
presidente, vereador Luiz Zonta.

Apôs a leitura do parecer da

comissão, presidida pelo vereador

José Carlos Neves (PPR), Garcia
fez urna longa exposição a respeito
, 'das restrições que restaram após
o reexame do processo pelo pró
prio TCE". Ele tentou provar que
as irregularidades levantadas eram
"apenas elTOS administrativos" e

que "em momento algum o ex

prefeito causou prejuízo aos co

fres públicos ou agiu de má fé".

Segundo o vereador

peemedebista, Konell teria conse

guido reduzirde 37 para 7 onúmero
de restrições levantadas pelo TCE.

Garcia abordou urna a urna, as

irregularidades mantidas, segun
do ele, pelo Tribunal. Ele disse que
o aurnento de salário do ex-prefeito
e seu vice, "não foram atos isola
dos do prefeito mas sim autoriza
dos pela Câmara de Vereadores e é

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.

�
A Central dos bons negócios.

CENTRAL
DA MODA

BR 280 . km 59· Fone (0473) 73-0863 - GUARAMIRIM - SC

perfeitamente normal o prefeito
alterar o indexador que reajusta o

salário porque ninguém trabalha
de graça". Pedro Garcia ainda re
bateu as alegações de fraude em

licitações, o adiantamento de re

cursos ao extinto Cohajas, por
conta de um financiamento na Cai
xaEconômica-Federal, o pagamen
to indevido de bolsas de estudos,
contratações sem concurso públi
co, declarando que "fatos seme-

lhantes ocorreram durante a atual

gestão"

Mesmo com.as explicações do
vereador peemedebista, foi lido e

votado o projeto de autoria do

Legislativo - ironicamente o de nú
meroOO1l93 -,querejeitavaascon
tas do ex-prefeito. Na votação o

que era esperado: os doze votos da
bancada governista foram maciça
mente a favor do parecer.

"Julgamento 'foi político"

o defensordoKonell reafirmou

que as restrições não apresenta
vammáfé doex-prefeito, "inclusi
ve com o próprio parecer do TCE
esclarece no seu final afirma que
as irregularidades são apenas de
caráter de erro administrativo e

facilmentecorrigidas". Visivelmen
te nervoso ele chegou a dizer que
vai mudar o seu posicionamento
nas sessões legislativas. " 'Minha

posição vai mudar bastante", de
clarou.

"A exposição do vereador •••• _

•••� ..Garcia não esclareceram nada", I
','

, DISTRIBUIDORA. Idisse o vereador Neves que tam-

bém referiu-se às três oportunida- II DE BEBID,�S IIdes em que o ex-prefeitopôde fazer
a sua defesa perante o TCE. "Se I SPEZIA •
diante dos auditores e técnicos do

"
• LTDA. •Tribunal, Konell não conseguiu • •

d Temos à venda Barricas Importadas •esclarecer, não será essa forma •
queascoisasserãosimplificadas",.

Vinhos Cachaças e Bebidas em Geral
•afirmou Rua: Oscar Mohr, 45 Fone: 71-2642

Nev�s questionou ainda que
I 89251-570 - Jaraguá do Sul - SC.

"se não for prejuízo aos cofi-es ..

"Todos vieram com urna opi
nião formada" _ Essa foi a opinião
do líderdoPMDßnaCâmaravere
ador Pedro Garcia, ao firn da ses

são. Ele disse que provou, "clara

mente", que as irregularidades
apresentadas pelo TCE "jamais
causaram prejuízo aos cofres pú
blicos' '. Ele sustenta que de nada
adiantou o seu pronunciamento
por que "a maioria nem queria
ouvir" .

públicosparcelarpagamentospara
fugir de licitações ou reajustar o
próprio salário, então eu gostaria
que me dissessem o que é!". Se

gundo ele os índices do salário do

prefeito só podem ser alterados na

legislatura anterior e não' 'na hora
que bem entender" para ganhar
mais dinheiro.

O presidente da Comissão que
elaborou o parecer, foi enfático
com relação ao pagamento de bol
sas de estudos para pessoas não

comprovadamente carentes, taxan
do de "paternalismo"e acrescen

tando que "isso também OCOITeu

na primeira gestão do prefeito
Durva! Vase!, quando o secretário
de Finanças e Administração e a

secretária de Bem Estar Social, ti
nham as suas faculdades pagas,
recebendo polpudos salários" -

os secretárioscitadoseram, naépo
ca, IvoKonell e suamulherCecília.

VOCÊ PODE ANDAR POR AÍ,
PESQUISANDO.
OU PODE IR DIRETO NO
ZONTA.

CORREIO DO PO�O - Jaraguá do Sul, 11 de dezembr� de 19_93
'

Ninguém faz �ais por Você.
Materiais de Construção e Utilidades
com os melhores preços Você encontra no

/

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ

3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



levantamento
.

munucroso

Matutando
Egon L. Jagnow

Classe política ou políticos
Para muitos, talvez um fato político, ocorrido em Esteio,

cidade da grande Porto Alegre, e noticiado pela imprensa
nacional, até tenha passado desapercebido: a cassação do

mandato de um vereador.
�

O fato não é inusitado. Inusitado é o "delito", motivo de

cassação daquele vereador: ter denunciado seus colegas à

justiçae dado aconheceraopúblico que os vereadores daquela
casaestavam, indevidamente, se apropriando dodtnheiropúbli
co, através de saláriosexorbitantes emordomias. Dinheiro este

que, diga-se depassagem,Joram obrigados a devolverposteri-
ormente.

Omais tncrivel.porém é que encontrou-se umaforma "legal"
de punir aquele vereador por este seu ato de defesa do bem

público, cassando-lhe o mandato.
Sinceramente, é diflcil de acreditar, mas é verdade. Epior,

não é um caso isolado.
Acredito que aqui estáparte da explicação do caos em que

vive opaís. E, por isso, gostaria de colocaralgumas conclusiJes
a que cheguei.

Primeiro, grandeparte dospoliticos estámuito mdispreocu
pado com seus "bolsos", em vez de sepreocuparem com o bem
estar do municipio, estado," ou país. O termo.classe politica
demonstra que exercem afunção depolítico. E comoprofissio
nais sua primeira preocupação é pessoal: seu ganho, seu

sucesso, sua ascenção etc. O povo é "apenas um detalhe". É
usadopara ascenderprofissionalmente. (A estaaltura, a demo- "

craaia toma-se tãomá ou atépior que qualquer regimepolítico
totalitário).

Segundo, háum aparato legal, viciado e injusto, montadopor
estespolíticos, para legalizar seus atos de injustiçapraticados
contra o povo.

.

Opovo, infelizmente, sem culturapolitica, hão se apercebe
disto e, sempre de novo, caem na conversamole destes poltti-

-7

.queiros.
Éverdade, nem todos ospolíticos são assim. Àqueles não vai

um pedido de desculpas por ter uma imagem tão negativa
daqueles que se dizem políticos, mas o de mostrar, defendendo
o bem público, que não pertencem à tão mal falada classe

,

politicaporém, que sãopolíticos, eleitospelopovopara, defen
der os interesses e direitos do mesmo

" Agora você já não precisaperder vários anos numa
sala de aula para falar inQles.
Na Wizard Teens voce fala inglês desde seu

primei� dia de aula.

SAIA DO TRADICIONAL
VENHA PARA AWIZARD

• Método moderno e arrojado como você.
" • Turmas reduzidas

ambieAte descontraído e positivo;
• Atividades culturais.
• Laboratório de audio e vídeo.
• Intercâmbio cultural com a "Wizard

International" na Califórnia.

Ru'; Pres.
"

Epiiiéió-pe.;o8, -820-
Fone 72-3407

Auditores fizeram

Irregularidades da

Administração Léu

Redução do FPM

Vasel repudia medida do ministro
representou 16,54% da receita de o contrário' '. Vasel é contra a cen

Jaraguádo Sul. Emvaloreso fundo tralização da arrecadação pela
totalizou no mês passado CR$ 44 União, porque "é isso quemotiva
milhões. os escândalos que o país assiste".

Para o prefeito jaraguaense a A posição do prefeito de

redução do repasse do FPM acon- Jaraguá do Sul é comungada por
tece nomomento em que é funda- mais de 4 mil municípios através
mental que se faça o contrário. "É das federações, que se manifesta
no município que as coisas acon- ramaoministroemreuniãonaquin
tecem e a situação exige um forta- ta-feiraemBrasflia.ParaVaselquetn
lecimento dos municípios e o que mais sofrerá serão os municípios
está sendo proposto é justamente pequenos que têm a base da arre-

_---------------------_" cadação no FPM.
EmoutubrooFPM representou

8,68%dareceitade JaraguádoSul,
enquanto o retorno do ICMS

totalizou53,31%. Jáemnovembro
a participação do FPM chegou a

16,54% da arrecadação e o ICMS

ficouem44,31%. "Seareduçãofor
mantida quem mais sofrerá, nova-
mente, será a população que terá
mais problemas para ver as suas

reivindicações atendidas", finali
zou o prefeito.

Brasília, hoje,
só tem um jeito:

LIMPAC nela!

Massaranduba - o prefeito de
Massaranduba, Odenir Oeretti,
divulgou nesta semana o resulta
do de uma auditoria realizada nas

contas da administração do ex- "

prefeitodomunicípioOávioLéu. O
levantamento feito pela empresa
Melo Auditores Independentes
apontou várias irregularidades
constatando "crimes de respon
sabilidade previstos na Constitui

ção Federal". Os três volumes

apresentados pela consultoria,
foram encaminhados pelo prefeito
aoPromotordeJustiçadaComarca,
ao "Tribunal de Contas do Estado

(TCE) e à Procuradoria Geral do
Estado. A conclusão do parecer
dos auditores destaca que Dávio
Léu "teve atuação altamente noci
va para omunicípio".

Entre as irregularidades estão

aquisição de veículos sem licita-

__ Jaraguá do Sul - O prefeito
Ourval Vaselmanifestouo seupro
testo contra a intensão doministro
Fernando Henrique Cardoso de
reduzir em 15% os recursos do
Fundo de Participação dos Muni

cípios (FPM). Segundo Vasel, a

redução vai prejudicar sensivel
mente a arrecadação dosmunicípi
os "e poderá inviabilízar as admi
nistrações em muitos municípios
pequenos,. Em novembro o FPM

ção; fraudes em cartas convite;
obras de construção de pontes
que foram pagas e não executadas;
pagamento ilegal de diárias e re

passe .de verbas de subvenção
social a entidades que não se en

quadram. nos princípios determi
nados por lei, comprovando
"intensão eleitoreira do ex-prefei
to", aponta o relatório da 'audito
ria.

Emumdos relatórios da empre
sa que elaborou o levantamento,
os auditores afirmam que houve

"despesas ilegais, pagamentos
indevidos e de obras sem a execu- <,

ção dos serviços, caracterizando
crimes de responsabilidade pre
vistos na Constituição de 1988, na
LeiOrgânicadoMunicípioenaLei
Federaln" 4.320 de 17 demarçode
1964.
A auditoria ainda aponta a rea-

lização de despesas de altíssimo

valor, sem cobertura orçamentária
correspondente, "o que é ilegal de
acordocomaleiOrgânica". Além
disso os auditores observaram no

relatório que oex-prefeito' 'tentou
burlar a legislação'

" baixando de
cretos abrindo créditos suplemen
tares' 'sem autorização da Câmara
de Vereadores". Outra irregulari
dade diz respeito à despesas- com
festaspara servidoresecomchopp,
perfazendoototalde9.576,19UflI'S
- cerca de CR$ 1.440.750,50
atualizados.

Segundo o parecer dos audito
res o ex-prefeito pode ser proces
sadoporcrime contra aadministra
ção pública, previsto pelo C6digo
PenalBrasileiro, noartigoque trata
dos crimes praticados por funcio-

"

nários públicos, contra a admínis

tração.

Llmpezae
-

Conservação.
" Servi90 �rofiS8lonal
de prlmel� linha.

II

II Faça um

bom negócio no
IICP CLASSIFICADOS

,
LIMPAC Ligue 72-3363

é grátis -

R. José Émmendöerfer, 679
Fone(0473)72�

89253-000 - Jar�guá do Sul - sc

CORREIO DO POVO ':Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Comohavi«prometido, liasemanapassada, estasemanaaHOTL/NE "arrepia" novamentecommais "", esporte
radicaldeverão!A exemplodaavemuradacanoagem surgeo "PARAPENTE", esporteq"e ,'e",galÜ,atldo, cada vez
mais adeptosem nossa regiõo, que tem característicasgeográficasmuitofavoráveisparaapráticadoesporte.
A exemplo do "vôo livre", quefaz 'ISO l/a asa-delta, o vôo deParapellte éum dos esportesmais radicais deste l'erDo.
Hoje,jáépossÍl'elmarcommuk«segurança; afastando dopresente, as estatisticasdesastrososdopassado. Omaterial
utilizadopelospilotosentreoutros,possuitambémumpara-quedasdeemergência; quepermiteaosadeptos, curtircom
todasegurança, asemoçõesdesteesportel

.

Oprazer de voar, é "ma realidadeque traz aopiloto, a realização deseussonhos, ouseja; asensação de "Liberdade

semLimites".
-

Experimente!

J?OCêsalJ· "f)ta; 'Quauto.,. de 0.1J· eo. eSC,.ito.,.A
Mago." "o

'I'as Co.lIlo. "o ./)�Ulo.Co.e'ho, Al· lá . ,

UIII ótillio. tr. qUllllista'� e" 'I'�o. de UI/I
sito.,.?Nada:lJa'ho., tallllJélll c 1J"ida'� telll
Ilativa" "r> .'1I�lIo.s qUe'� .

'()1I10.Co.lllpo._
all

' vIta" "e, o.C1edadeos at"ás"(RA.
' U lIasci !J' Alte,._

a.festa'� (RI:
lJL SEIXAs; ,,'la dez Illil

(ELIS D"'r> TALEEl "III '.4.""0.1/11J0.'1I
.#.l.G\T7NA 'h JYLerle· "'

lilas IIllÍsica 'J,ellt"e o.utr.
lt"as lo.uca"

Pa"adas.
S qUe o. "O,.llXo.�' os, São. algu_

esto.u"o.lI"'lias

HUN�ÁRiA 1URisMO II A
"ReveilIon Sensacional
nas Ilhas do Caribe

Saída dia 19.12.93 e retorno dia 6.1.94.

Inclui: Passagem aérea de S. Pau/o, Hote/, todas as refeições e bebidas.

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

Informe-se: HUNGÁRIA TURISMO - Fone: (0473) 71-9943
Rua Donaldo Gehring. 135 - Jaragu6 do Sul"

CORREIO'DO POVO - Jaraguá do Sul, 11 de dezembro d�jJ)9..a ,.z
--�----_._--_._- ----_._.-

---------_._-""
- _._--------....Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



/

Consulte a COSMOS TURISMO sobre os pacotes especiais
para o CARIBE 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.

RENT-A-CAR

N40 fique na mão!! Faça já sua reserva de locação de

oeiculo para as festas de final de ano. Fone: 71 - 0520.

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



CP Classificados

MÁQUINA DE TRICÔ
Vendo, marca Elgin Breder,
820, semi-nova. Tratar pelos
fones: 71-9431, 71-0499.,

PONTO COMERCIAL

Vendo,comFliperamaeponto
lotérico sito a rua Ângelo
Rubini, 309. Aceito moto ou

carro, tratar na Casa da

Raspadinha na estação Ferro
viária.

MENSALISTA
Precisa-se de mensalista, tra
tar pelo fone: 71-6275. Ou
WalterMarquardt no Correio
da Barra.

EMPREGADA
Precisa-se de empregada que
possa pernoitar no emprego,
falar com Luciano ou na Av.
Mal. Deodoro, 364, apto 304,
em cima da Farmácia Kury.
Fone: 72-0436.

PRANCHA
Vendo prancha de surf, marca
Pró - Ilha 6,4, semi-nova, sem
nenhum malho, preço a com

binar. Fone: 71-0588. com

Fernando horário comercial.

MÁQUINA
VendodamarcaOverloq, 4.000
pontos, da Soner, com 80 co

nesde fioealgunsmoldes. Rua
AntonioCariosFerreira,1676,
ao lado da Padaria Pereira.

BIJOUTERIAS,
PRESENTES E

ROUIPAS

MÁQUINA
Vende-se máquina de costura
reta industrial. Tratar
fone: 72-0159.

GELADEIRA
Vendo geladeira, 2801, motor
novo, preço CR$ 25.000,00.
Tratar 71-9687.

MÁQUINA
Vendomáquina de costura reta
industrial. CR$ 70.000,00.

.

1'rataf'71-9564. com Lurdes.

BARRACA
Vende-se barraca para 5 pes
soas, com mesa de camping.
Tratar rua João Planinschek,
966.

CHAPADEX-
Vendoetambémestufa. Tratar
fone: 71-9853.

1 BICICLETAS
Vende-se, umadamarca Cross
e outra é de corrida, CRS

.

20.000,00 as duas. Tratar
73-0907.

DMSÓRIA
Vende-se divisória de pinos,
tem duas portas com fechadu
ra. Tratar 72-1626.

CP Classificados
Telefone exclusivopar«

você. Ligue jd

72-3363

Todo linho em Toco-fitos,
alto-falantes,

.

aros esportivos,
antenas, filtros de or: topetes, etc. ..

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

Nas lojas UM de Jaraguá do Sul

MONZA SLE/88ARQUIVO
Vendo arquivo de aço CR$
15.000,00. Fone 72-1033.

TOBATTA
Vende-se Tobatta/86, comple
ta CR$ 6ÖO.000,00. Tratar
72..()102.

UNO/93 MÜLLE
Vende-se, Eletronic, verde
metálico. Fone: 71-9010

COMPRO

Quero comprar carro pode ser
.

Gol, Passat, Chevette.·Tratar
71-4464.

FUSCAl80
Vende-se fuscabranco ano 80,
gasolina em ótimo estado 20
dono. Valor 550.000,00. Con
tato pelo fone: 72-3918.

PARATI GL 1.8/90

Vendo, cor vermelha em

bom estado. Fone: 72-0317
clSergio, no horárió comer
ciai ou 72-2857 após às
18:00hs .

•

CARRO

Compra-se carro até CR$
250.000,00. Falarcom Jair.
Fone: 71-0139.

Vende-se, cor prata metálico.
Tratar 71-9010.

OPTION Comércio de BIjouterias Ltda
Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 260 - Sala 01 - Centro

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

Consórcio Koerlch
Adquira seu carro novo ou usado.

Prestações a partir de
CR$ 19.903,0».

".a (0471) 88- .076

•

•

•

CICLOMOTOR
Vende-se ciclomoto; por CR$
80.000,00. tratar rua Ângelo
Rubini,309.

DELREY/82

Vendo, por CR$ 700.000,00.
Tratar Getúlio Vargas, 577.

OPALAl81
Modelo 86, 5 marchas.
CR$ 750.000,00. Fone:
72-1055.

COMPRO AUTOMÓVEL
Compro Fusca ou Chevette.
Tratarfone: 71:_3121 das 11:00
às 14:00hs. Com Ingo.

.

Tratar fone

72-1023
e bons !,egõc;os

lFREEZER
Vendo 2 freezer, dois damarca
consul, horizontal, vertical.
Tratar fone: 73"()729.

FILHOTES
Vendo filhotes de Fila, são 3.
Tratar fone: 71-3124.

ORAÇÃO rios AFLITOS
Aflitos se viu a virgem aos

pés da cruz, aflita me vejo...
Valei-memãedeJesus, con

fio em Deus com todas as mi

nhas forças; por isso peço que
ilumine os meus caminhos,
concedendo-me a graça que
tanto desejo. I

(Faz-seopedido;mandePu
blicar no 3o dia e observe o que
acontecerá no 40 dia),

GELADEIRA

Compro geladeira tratar pelo
fone: 72-0500.

MEL
Vendo mel de abelha em favo.
Fone: 71-8009.

VIDROS E PARABRISAS
Vende-se pl automóveis-.Tra
tar emNereuRamos, rua Julio
Tissi,232. Fone: 72-2218. Pró
ximo ao Campo Estrela.

TRÊSCACBORROS
Vendo três cachorros da raça
filler. Tratarfone: 71-3124.

•••••••••••••••••
·

, .
.

:Farmacla:
• •

Suely
•

•

•

•

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

: Av. Mal Deodoro, 852 :
• •

......... � .

BELINA/82
Vendo prata metálico, troco
por carro de maior ou rne

norvalor. Fone:75-1301 ou

75-1011.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor
JúlioFerreira�28Vila Lalau72-11 02.

TERRENO
Vende-se terreno com

471 m2, a 80m do asfalto

que liga Jaraguá a João
Pessoa (Loteamento
Bernardi) US$ 3.000,00.
Fone: 71-3464.

TíTULO
Vendo título patrimonial do
Acaraí. Valor CR$
30.000,00. Tratarpelofone:
71-7221.

r--·------.

LMgVíJeo
: e�I

Locadora de
I fitas e games
I para Mega Drive
I Rua Ângelo Rubini, 914
I Fone(0473) 76-2935
I Barra do Rio Cerro
I , Jaraguá do Sul - SC
. .

ALUGO
Tenho casa para alugar.
Tratar Jaraguá 84, rua

Saibreira.

CP Classificados

Consórcio Koerlch
Adquira seu imóvel'

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

CR$ )4.780,00
Crédito 3 milhões

Foftel (0471) •• - 1076

TERRENO
Vendo terreno no

Loteamento Santo Anto
nio.Tratar pelo fone: 71-
0964. Nereu Ramos.

TERRENO
Vendo, 12 x 30, terreno de

esquina com rua calçada,
essa semana por CR$
800.000,00. Tratar72-1023.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de Säo Paulo

Folha Mercantil
Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assfnaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

APARTAMENTO
Vende-se apartamento próxi
moaFURB deBlumenau, com
3 quartos, sala, cozinha, gara
gem, preço a combinar. Aceito
carro no negócio. com Carlos,
fone: 72-0552.

itClstaUrGntCl Cl LanchonCltv
.'

- 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. ..
-Atenâemos também, festas e casamentos

- Venha conferirltl

TERRENO
Vende-se com 2.000m2,
bem localizado em

Massaranduba. Tratar
79-1000.

TERRENO
Praia Grande, vendo 300m

longe do mar. CR$ 350 mil.
Tratar 73-0024. com Paulo
horário comercial.

CASA
Vende-se casa de madeira,
7 x 9, mais um galpão com

150m, de alvenaria terreno

mede2.000m no centroTaió
- sc. Aceita-se-terreno ou

carro no negócio ou atémoto
como pgto terreno pode ser
até na praia, ou na região.
contato em Massaranduba,
rua 11 de Novembro, 528.
(Bazar Arco-íris com Inês)

TERRENO
Vende-se 2- terrenos no

loteamento Cristiam. Valor
CR$ 850.000,OÕ. Tratar fone:
72-2931 Aceita carro novalor
ou parcelado.

TERRENO
Vende-se terreno 15 x 30. Va
lor6.000,00 dólarespgtos. Tra
tar fone: 72-2931.

CASAMISTA
Vendo na rua Francisco de
Paula, terreno 15 x 42 de fren
te. Todomurado. Casa c/vãm?

CR$1.950.000,00. Tratarfone
72-2031

2TERRENOS
Vendo 2 terrenos na praia de

Itajuba, fica 1000m da praia.
Fone 71-4433.

ALUGOIPRAIA

Alugo casa na praia de Barra
Velha. Tratar fone: 72-0597.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Classificados-

JAVEL
Veículos Novos
Tipo 2p IE - preto etna - (G) OK

Tipo 4p IE cinza argento - (G) OK

Tipo4p IE - vermelhoschiraz (G) OK

Elba Weekend 4p IE - vermelho monte carlo - (G) OK

FiorinoPick-Up - branco real- (G) OK
Uno S IE - cinza argento - (G) OK

Uno CS IE -vermelho peronizado - (G) OK

Prêmio CS IE 4p - cinza argento - (G) OK

UnoCSL - cinza argento - (G) OK

UnoCSL 1.6 - preto ebano - (G) OK
.

Uno 1.6R:MPI - vermelhoperolizado (G) OK

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

Tempra4p-prata-vermelhomontecarlo-(G) OK

Tempra 16v4p - ouro - vermelhoperolizado - (G) OK

Veículos Usados
UnoFiorino l.5 - bege - (G) 92

UnoCS 1.5-azul-(G) 91

PrêmioCSL-cinza-(A) 89

Kombi - branca - (G) 87

Gol CL - verde - (G) 93
Uno S -vermelho - (G) 90

Uno S -preto -(G) 90

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone: 71-2111

AutomóveisJamil
*Compra *Vende
*Troca *FinanciaFone: (0473) 76-7014

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

Monza SLE 2.0 Cinza met (G) - Trio-elétrico 89

Del Rey GL dourado met, direção hidráulica (A)............ . 88

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

Kadet Like 1. 8 OK - bôrdo perolizado - completo (A)... . 94

Chevette L OK - branco (G)... . 93

Brasilia - azul - (G). . 75
Escort GL - bege met (A). . 86
Parati GLS - cinza met (A). . . 85

Fusca - azul - (G) . . 70

MIDAS:
06,13.70·27/Novembro
04. 11 e 181 Dezembro

INCLUI:

���11on)

lá12/f....erel'o(C.,...VlD

�1889 •

, i
j
1
j
t
i

t

INCLUI: O Passagem aérea Curitiba I P. Segurai Curitiba
O Traslado Aeroporto I Hotel I Aeroporto
a 7 diárias no Hotel Golden Dolphin
Cl Café e jantar diariamente
O By night com show de lambada
O Cityfour

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

classificados do

CORREIO
DO POVO

72-3363

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 1993

1- PAGAMENTO NO ATO DA RESERVA,
RESTANTE NOS VENaMENTOS DO CARrÁo

B DIAS - 7 REFEIÇOES U"439, U"668,

0I,08,IS,lle
29/�_
OS,19t!261F_1fo

INCLUI: O Passagem aérea Curitiba! Natall Curitiba
O Traslado Aeroporto I Hotel I Aeroporto
Cl 7 diârias no Hotel Marina Praia Sul
Cl Café e jantar diariamente
O Tour às Duna. de Genipabu cl passeio de Buggy
a Tour:' Praia da Pipa [] Tour ao Aquacenter
Cl Tour as Praias do litoral Sul [J City Tour
aShow trpic� no Mandacaru

INCLUI: O Passagen aérea Curitiba I Natall
Fernando de Noronha! Natal! Curitiba

O Traslado Aeroporto I Hotel I Aeroporto
NATAl: Cl 4 di�rias no Hotel Marina Praia Sul

s
E FERNANDO' aCaféejantardiariamente

j Cl Show Hpico no Mandacaru a City Tour

�

DE NORONHA DTouràsDunasdeGenipabuc/passeiode8uggy
] FERNANDO DE NORONHA:

U� 8 DIAS - 10 REFEIÇÓES o 3 diárias em pousada familiar
2 O Café, almoço e jantar diariamente

� NATALI
INCLUI: O Passagem aérea Curitiba / Natal IMacpió / Curitiba

8 � �a��t:�:Od�:r�a=:: Aeropono

I MACEIO'
NATAL: �:':�it�;i::,!::�:"..;raiasul

IS O Tour �s Duna. de C.enipabu cl passeio de Suggy

...

G
.

MACEIó: O 3 diárias no Hotel Ri" Praia

i 8 DIAS Cl Tour �s praias do litoral sul Cl City Tour

� MACEIÓ
I

NATAL
o

1
8 DIAS - 7 REFEIÇOES

.� NATAL

8 DIAS

SAlDAS: soJoAs, SAlDAs,
06,1l.20t!27/� 01,08,15,22" 25/Du�
04,11.1IfDel'ftIIbro "' ...... l1J�.

05.1ge261f.-elro

�1499 �1695 �1877, , ,

SAlDAS:
06, 13,20e27J�
04,11 e '''Dezembro

U"1.089,

SAJOAS:
0', OI, tS, 22 e 2'9/ JanHo
05.1ge16lfewreiro

U"766,
hechc Natal.' Fernando de' Noronh., N.it.il operado com a evuo 8andeir.nte

SAlDAS;
Ot., 13,20 e 271 Novembro
04, II e '"Dezembw

SAlDAS:
0I,08,IS,22e29/1aM1ro
OS,1ge261F_elro

�1799,�1616,
o Passagem aérea Curitiba !Maceió! Curitiba
O Tra.lado Aeroporto I Hotel I Aeroporto
a 7 diArias no Hotel Ritz Praia cl café-da manha
a 1 jantar de boas vindas
(J Tour às praias do litoral sul Cl City Tour

5.\101\5:
or.,tJ,20e27/�
04,11 e lIIOezembro

0'.01, tS,22e
29/ ......
05,lge261fewftlfo

U"469,· ! 0$'688, USl877,
Informações:
Fone: 71- 0363

ANANaAMENTO EM ATÉ 4 x 11 + 3) EM
0iEQUE PRt.oATADO ou NOS CARTÕES,

Rua Ângelo Rubinl, 951 - Barra do Rio Cêrro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas e !lquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

Tubos Santa Helena Ltda.
Dh'isão de concreto

(tubos e artefato� deconcreto),
Rifa Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão dêplásticos (tubos dePVC -eletrodutos/linha esgoto
tubos de polietileno/mangueirapreta).

Rifa Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

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

IMOBILIARIA
FONE: (0473) 72-0153

CRECI 5284 --- -

VENDAS

Lotes a partir de US$ 5.500 - Rua ErwinoMenegotti
Terreno eI 770m2 - Centro - US$ 50.000

Terreno eI440m2 - Rua João Januário A'flOSIJ - US$ 11.000

Terreno el513m2- RuaMaxNicolau Schntitt- PertoWeg I
Terreno el2.000m2- Rua Rio Molha- CR$ 800.000,00
Casa de Alvenaria - Rua Veronica Roza - eI 85m2 - US$ 10.000

Casamista - eI 80m2 - Rua Maria F. G. Klein- CR$ 1.800.000,00
Casa de Alvenaria - eilOOm2 - LoteamentoChampagnat - US$ 23.000

Casa de Alvenaria - eI 120m2 - Rua João Franzner - US$ 18.000

Casa de Alvenaria - eil IOm2 - Rua Emílio Schultz - CR$ 3.500.000,00
Apartamento - eil 10m2 - Rua ReinoldoRau- Edif Sta. Terezinha - US$ 25.000

Apartamento - eil 07m2 - Centro - Edif Érica - US$ 24.000

Apartamento - clilOm2 - Centro - Edif Centenário - US$ 24.000

LOCAÇÃO
Galpão - Rua Adolfo Putjer - cll.800m2 - Próprio plmadeireira
Sala Comercial- Rua José Teodoro Ribeiro cl 45m2

Sala Comercial- Rua Carlos Eggert PertoWEG II - 145m2

Sala Comercial- Rua Pastor Alberto Schneider eI 130m2

Apartamento - Rua Pastor Alberto Schneider - cl 65m2

Rua Walter Marquardt. 623 - Sala 7

Centre> Comercial Carlos F. Vasel

Jaraguá do Sul - Sç
Fone: 72-0153
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CP Classificados'

II

Associação Atlética Breithaupt
Edital de Convocação:

O Presidente da AssociaçãoAtlética Breithaupt. 1�0 uso de suas

atribuições estatutárias, convoca todos os Associados, quites com
a Tesouraria, para a Assembéia Geral Ordinária, a realizar-se no
dia 21 de dezembro de 1993, às 7 :30 hs em primeira convocação,
se nesta comparecer no mínimo 50% (cinqüenta por cento) mais
um dos Associados, e, em segunda convocação, às 8:00 hs, com
qualquer número de participantes, na Sede da Associação, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1°) Apresentação da composiçãoda(s) chapa(s), para a eleição
da nova Diretoria;
r) Votação da(s) chapa(s) apresentada(s);
3°) Outros Assuntos.
AUma, permanecerá na Sede da Associação, até às 9:00 hs, e

a partir deste horário, será encaminhada aos setores da Comércio
e Indústria Breitharupt SIA, para que todos tenham oportunidade
de votar, retomando a Uma à Sede da Associação, às 20:00 hs,
para que seja feito o escrutínio dos votos.

Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 1993.
Reinaldo LuizBertl

'

Presidente

EDITAL
Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes, Tabeliã, e

Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este editai virem que se acham
neste Cartório para Protestos os Títulos contra:
ArildoMüller - Rio da Luz NESTA
Ademir Lindemann - Rio da Luz III - NESTA
Darei Reinke - Rio da Luz - NESTA
Elmo Lindemann - Rio da Luz - NESTA
Elrma Krueger Juntou - Rua Pastor Alberto Schneider - NESTA
Fino Roweder - Rio do Luz - NESTA
Inaejo Bankoeushkí Com. Varej VDS Ltda - GermanoMahnke,
395 - CORUPA

-

Irineu Lemke - Rio da Luz - NESTA
Krenke Brinq Pedagógicos Ltda - Rifa Carlos Blanck, 271, NES
TA
Leitzke Ind de Ps Ltda - Rua João Marcàtto 75 - NESTA
Leonor Santa Silva dos Santos - Rua Frei Heraldo Maria, 1123 -

NESTA
Massaranduba Auto PÇS Ltda - Rua 11 de Novembro, 716 -

'NESTA
Manoel Oliveira dos Santos - Av. São José, s/no - NESTA
Malharia Suzacril Ltda - Rua'601 Bairro Vieiras - NESTA
Mesch Com. Mat. Constr. Ltda - Rua Prof. Ant. S. Ayroso, 499 -

NESTA
Ovidio Lemke - Rio da Luz - NESTA
Valdiro Lindemann - Rio da Luz Vitória - NESTA
Villi Paulo Henning - Rio da Luz II - NESTA
Waldemiro Hauck - rua Francisco Mees, 320 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

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

Cartório na Rua Arthur Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o faz,
sob apena de serem os referidos protestados na formada Lei,
etc.

Jaraguá do Sul, 7 de dezembro de 1993.
Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes

Tabeliã

Proclamas de Casamentos
Margot Adélia Lehrnann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim
de se habilitarem para se casar os seguintes:

Edital N° 19.164 de 30/11/1993

DÉLCIO ROZWOD E MIRIAN ZIEHLSDORFF

Ele, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Itaiópolis, neste estado, domiciliado e residente na rua

Antonio Stanislau A)TOSO, 487, nesta cidade, filho de Pedro Rozwod eMaria Zenir Linzmeyer Rozwod.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Guaramirim, neste estado, domiciliada e residente na rua

Frederico Barg, 72, nesta cidade, filha de Irineu Ziehlsdorff e Alida Kupas Ziehlsdortf.
Edital N° 19.165 de 30/11/1993

RUBENS GOMES FERREIRA ETATIANE NOEMI AMORIM

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Toledo, Paraná, domiciliado e residente na rua Afonso

Nicoluzzi, 51, em Vila Rau, nesta cidade, filho de Fidelino Gomes Ferreira e Laura Verissimo Ferreira,

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Corupá, neste estado, domiciliada e residente na rua Afonso

Nicoluzzi, 51, em Vila Rau, nesta cidade, filha de Carmen Amorim Pinheiro.
Edital N° 19.166 de 30/11/1993

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado
ViCTOR MARCO DIAS E AURILENE ADRIANA DE ALENCAR _

Ele, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada Nova, nesta cidade, filho de
Manoel Dias e Cecilia Moretti Dias.

Ela, brasileira, natural de Lapa, São Paulo, domiciliada e residente em Estrada Isabel, em Corupá, neste
estado, filha de Manoe1 Pereira de Alencar e AuriliaAdriana Alencar.

Edital N° 19.167 de 01/12/1993
ADILSON PEDROTTI E LUIZA JUNKES

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Joinville, neste estado, domiciliado e residente na rua Ana
Müller Enke, 145, em Vila Rau, nesta cidade, filho de Inácio Pedrotti e Catarina Richert Pedrotti.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

Joaquim Francisco de Paula, 10474, nesta cidade, filha de Mario Junkes e Luzia Nielsen Junkes.
Edital N° 19.168 de 01/1211993

Cópia recebida do Cartório de Canoinhas, neste Estado
ADIR CARLOS DOS SANTOS E GEORGINA STELA DEMETRIO

Ele, brasileiro, natural de Campo Alegre, neste estado, domiciliado e residente nesta cidade, filho de
Antonio Carneiro dos Santos e Maria Dejanira de Souza.

.

Ela, brasileira, natural de Canoinhas, neste Estado, domiciliada e residente em Canoinhas, neste estado,
filha de José Demetrio e Maria do Carmo Bueno Demétrio.

Edital N° 19.169 de 02/12/1993
OSMAR PAULO FUCK E EDNA APARECIDA PINHEIRO

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Apiuna, neste Estado, domiciliado e residente na rua

Domingos Rosa, 143, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Odilo Fuck e Maria VerônicaJunckes
Fuck. -

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de SantaMargarida, Paraná, domiciliada e residente
na Rua A, lote 10, n° 277, em Ana Paula III, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de João Benedito
Pinheiro e Rita Andrade Pinheiro.

Edital N° 19.170 de 02/12/1993

II Cópiarecebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
MAURO JÚLIO WESENDONCK E ELISANDRA FRANZEN

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de ltapiranga, neste estado, domiciliado e residente na rua Nelia

Horst, 447, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Othmar RubemWesendonck e Amália Wesendonck.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Itapiranga, neste estado, domiciliada e recidente naBR - 280, Km
24, em Guaramirim, neste Estado, filha de Lauro José Franzen e Elida Franzen.

Edital N° 19.171 de 02/12/1993

NILTON BEHLING E ROSILDA APARECIDA DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Três Rios do

Norte, nesta cidade, filho de Valentino Behling e Elzira Kneubrühler Behling.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Reserva, Paraná, domiciliada e residente na rua Erwino

Menegotti, 1460, nesta cidade, filha de Eduilio Castanha de Souza eDalira de Jesus Castanha de SOuza.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o present� Edital que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias. .

li
I,

II
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I
.

I

JAVEL
"

Pensou FIAT LIGUE
.

!FiIIA"í'j-"--,-.'. 1""",:1' - Rua joão Zapella, I,

9 (0473) 71 - 2111 jJF I I IAIT' 214 - Fone 71 - 2111
- �fTj.tl," ,-.. .- "!nj, •.... :-

Aceitamos cartas/de credüo. lVjelhorpreço em veículos
novos e usados. Arenatmeato especializado e oficina
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Para sua Segurança e Privacidade

- o Bina identifica o número dotelefone chamadorantes que a ligação seja atendida,
evitando interrupções ou interferências indesejadas na sua intimidade e permitindo
maior segurança no manuseio do seu aparelho;

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

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

-Registra as ligações feitas na ausência, com número, data e horário, permitil'loo a

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

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

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

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

com data e tempo de conversação;
- Acompanhamento, digito a iigito, 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 indicação "Defeito".

A vida pública traz compensações das mais variadas.

Porém, existe uma parte minima dos acontecimen
tos que lnslste em se insinuar de torma negativa na sua

vida particular. São as ameaças, as agressões 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 utilização mais

inteligente do seu telefone chega ao mercado o

BINA 875 PIUS,nasua3ageraçäo. I
8
"8

Rua Cei. PIOC. Gomes de Oliveira, 285 �
Fone: (0473) 72-2679/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72-2679 �

------------------------�--------------------... �
.. ----------------------------------------------__-------------------------------------- ----------�·w

FONETEC - Bolsa de Telefones

CENTRO- Rua Pe. Franken n? 139 -

(Rua do Correio). Terreno oI aprox.
770,00m', edif com um prédio de 2

pavimentos (ponto comercial) e mais uma
casa em alvenaria.

RUAJOINVllcLE-Em
frente à ElG-WEG, terre
no cl 460m', edificado cl
casa em alvenaria. (Valor
US$55.000.00).cinquenta
e cincomil dólares ameri
canos.

CENTRO-Ed. Bergamo,
Reinoldo Rau, suíte. 2

qtos,BWC soe .• garagem
(US$ 26.000.00).

CENIl'RO - Ed. Gardenia

(Av. Barão do Rio Bran

co). suíte. 2qtos. BWC.
dep. empregada e gara
gem. (USS 28.000.00).

em alvenaria cl aprox.
7Om'. terreno cl 45Om'

próx,Mal. deConstrução
�.UliI2.000,00(Daze
mil doieres).

VIl,A RAU - Casa de al

venaria(pré-moldada) rua
JoséPicolli 266. prox. Su
permercado Brazão. USS
7.�00.00.

V1LA(l.ENZI-Lindoter
reno de esquina pr6x. cre
che Gertrudes Kanzler

CENTRO - Apto. Ed.

Argus, rua Jorge Lacerda
270.5° an. suíte. 2 qtos, 2
BWC. garagem. (US$
16.000.00) mais fifi. CEF
de 5.000 UPFS.

.

VILA LALAU - Rua

Bernardo Dornbusch.
.

casa em alvenaria cl

aprox. 180,OOm'.

AMIZADE-Apto.Conj.
Res. Amizade .• 3 qtos,
BWC. cozinha área serv .

garagem.(US$lO.OOO.OO)
mais fin. CEF.

CENTRO- Ap. Edif.
Schiochet; (Av. Barão do
RioBranco). suíte. 2 qtos,
BWC. dep. empregada.
garagem. (US$ 25.000.00)
mais fín. CEF.

RUA BERNARDO DORNBUSCH -

Terreno de esquina cl aprox. 840,00m'.
Equivalente à preço US$ 55 mil

VILA BAEPENDI - (Próximo a

Rodoviária) Prédio de 3 pavimentos
(Semi-acabado) com área de 275,00m'
edificado em terreno cl 320,00m' na rua
Frederico Barg n° 54 - Preço US$ 35 mil.

CENTRO - (ótimo negócio) - Casa em

alvenaria nos fundos do INSS).
�. Contendo: 2 salas, BWC social, suíte,
mais 2 qtos, copa/cozinha, lavanderia,

garagem p/2 carros, churrasqueira, - Rua

Felipe Frenzel

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 1993

CENTRO - Terreno para
rua do Baependicll3mts

frente. (US$ 19.000)

VILA RAli - Casa em

alvo cl 9Om'. terreno cl
52Om' próx: entrada do

CTG. LaI. da rua Alfonso
Nicoluzzi. (USS
10.000.00).

JOÃO PESSOA -

Galpão (Antigo Salão da
Soe, João Pessoa (cons
trução mista) USS
20.000.00

CENTRO - Terreno. rua
Exp. Antonio Carlos

Ferreira, à 150 m da Ma
rechal. (USS 60.000,00).

VILALALAU-Casaem
alv.clI19m'-RuaEmesto

SCHROEDER - Sítio cl

27.00Om'. ótima casa e

nova casa em alvenaria cl

160m'. tanque de peixe, -

USS35.ooo.00.

SCHEROEDER - Terre
nos na Mal. Cstelo Bran

co. próx, a Prefeitu
ra, e lotes na rua

ÁGUA VERDE - Lotes

noLoteamentoNicoluzzi,
300m' (US$ 5.000.00)

FIGUEIRA - Terreno de

esquínac/31mp/rua J. ,.

Ribeiro, frente ao rnerc.

Fiorucci, 579 m'. tUS$
15.000.00).

AMIZADE - Terreno cl

800m',frentepararua688
(a 40m da R. Roberto

Ziemann). US$ 5.000.00
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Caça - Pesca - Camping - Náutica - Esportes
Distribuidor dos produtos:

Rossi - Tramontina - Yannes - Penalty
Taurus - Marinez - Cobra -:- Urnbro

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

PreçON NUper eNpeeJaiN a

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

Te/s. (0473) 72-1389 e 71-8135 .

•Safarl
PARA QUEM SENTE ORGULHO EM DAR O ENDEREÇO

vszszsZSZSZs:ZSZSl

�lmmmfS
Rua 310 dos Imigrantes

(próximo à FERJ)
VendasI!I Apenas dois apartamentos por andar

I!I Churrasqueiras
I!I Salio de Festas

� Salio de Jogos
I!I Playground
� Todos os apartamentos com garagem
� Totalmente residencial

I!) Apartamen,tos de 96 m2

� ímobiharia

-;
.

CHA�É
IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71·1500
Jaragué do Sul· SC

Construção
e Vendas:

•

(J
CONSTRUTORA IINCORPORADORA

JARAGuÁ
R. Cei. Bernardo Grubba, 246
Fones (0473) 72-0014 e 71-0347

Jaraguá do Sul· SC
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Construção
e Vendas:

DO I�M��NO Q�t voei PRtel��,
� �o WG�R Q�f voe f Df� fJ�1

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

-....._ --o [!3 =t iii O Todos os apartamentos com garagem

�������r;����'i PI Equivalência salarial .

'A ,

���IW�I � Use seu FGTS O Tres dormitarios (uma suíte)
��������lli� ENTREGA O Dois elevadores até na garagem

It] :;:j:FJ O Água quente
Vendas:

�lmOblhana
-,

,.,\

Edifício Isabella ali na Procópio
Gomes deOliveira

CHA�É
IMOBltlARIA
R. Reinaldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1�O
Jaraguá do Sul - ,SCOnDt t\ORftR f UM DRftZtR!

TERRENO
Rua: Entrada do Acaraí,

cl 375,00m'

•

(J
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

JARAGUÁ
R. Cei Bernardo Grubba, 246

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

APARTAMENTO
Rua. João Picotli, 473-204,
Edil Kanne, cf75,OOm'.

:}���-
CASA DE ALVENARt;{

Rua: Centenário ( Centro)
cl 218,00'11'. ter. 1.448,00m'

Com picinaLoteamento Juventus
Lotes com entréria+ financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOLDO RAlf, 61 - JARAGuÁ 00 SUL, SC

TERRENO

Rua Hermann Schultz, Vila
Lenzi; c/ärea de 2.900m'.

CASA DE ALVENARIA

Rua: Exp. Antonio Carlos

Ferreira,68;
cl 172,00m'. ter. 816,00m'

E N ,D
APARTAMENTO

Rua Willy Mancke nO 219
'. Ed. Athenas

d200m'

�..._, � ,,-t....J� .... ..,.; ...... r_ - -, '"

TERRENO C/'CASA MADEIRA
Rua Emll:Burow, 284m', casa cl
114m2-i, terréno cl 455m2 Próx •

,

.-

Beira RIO
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CP Imobiliária
VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

VENDAS
CASA DE ALVENARIA: cl 'Ferreno de 15X30, Na rua Bari'lo do Rio Branco.
TERRENO: rua Max Nicolau Sehimidt com 500,DOm'
TERRENO: com 19.000,00. Sito à rua Fricda Fritz Krueger SiN°.
TERRENO: próximo ao Posto Mareolla
TERRENO: cl 02 salas comerciais e 02 casas de alvenaria na rua Bernardo
Dornbusch

.

TERRENO:el OI casa de alvenaria na rua: Bernardo Dornbusch
TERRENO: na rua Ana Ziemann de 625.00m>. Próximo ao Colégio Alberto Bauer.
TERRENO: de 7.000,DOm> na rua: João Januàrio Ayroso
TERRENO: cl àrea de 44I,DOm> . Na rua: Pastor Lorenz Hahn n" 51 - Guaramirim
UM TERRENO: com casa de alvenaria na rua Fricda Fritz Krueger sinO àrea de
562,OOm'
04 APARTAMENTOS: no Ed. Jaraguá - 02 aptos pequenos, 02 aptos grandes.
APARTAMENTO - CI 160m> no Edif. Miner na Mal Deodoro, todo mobiliado.
APARTAMENTO - CI 253m' na rua Joinville.
SALA COMERCIAL - CI 163m', na rua Joinville.
CASA DE ALvENARIA - ·CI 100m' na rua Santa Catarina, 368.
CASA MISTA cl 9O,OOm'. Rua Manôel da Costa. Bairro João Pessoa.
CASA MISTA CI 100m' na rua Dona·Udia nO 115 com terreno de 45Qm'. Todo
murado.

LOCAÇÃO .

CASA I)E ALVENARIA: na rua 25 de Julho, fundos, n" 1427 - Vila Nova
MEIA AGUA - De madeirá, na rua Onélia Horst, s/n° - Vila Lenzi.
CASA DE MADEIRA. Na rua Luis Sarti, 1734, fundos - Nereu Ramos
APARTAMENTO - Térreo na rua Alberto Schneider, 1117 - Bamt
CASA DE MADEIRA - Na rua Luis Sarti, 349 - Nereu Ramos
APARTAMENTO: na Av. Mal. Deodoro da Fonseca n° 88

SALAS COMERCIAIS
SALA COMERCIAL: na Av. Mal. Deodoro da Fonseca n" 141- sala n° 04
SALA €OMERClAL: na Av. Mal Deodoro da Fonseca nO 88
SALA COMERCIAL: na Av. Getúlio Vargas N" 49
SALA COMERCIAL - Na rua João J. Ayroso, sin° - Jguá Esquerdo
SALA COMERCIAL - Na rua Leopoldo Mahnke, n" 46 - Centro
Salas comerciais na rua João J. AyroJo, sin° ao lado do n° 1067 em

rrente à Lanêhonete Chaplin.
Sala n° I de 40nf
Sala nO 2 de SOm'
Sala nO 3 de 6Om' - fundos

__iii

<r2 aptos. no Ed. Argos com 134,OOm2-
situados no 10 e 20 andar contendo 2 dormi

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

pregada e garagem. �

<r2aptos. no Ed. Barão do Rio Branco -

situados no 10 e 20 andar contendo 2 dormi
tórios, 1 suite, 1 banheiro social, sala, copa,
cozinha, lavanderia e garagem.
<rapto. no Ed. Maguillu - no 30 andar com

96,OOITi contendo 2 dormitórios, mais de

pendência de empregada, banheiro, sala,
copa, cozinha, lavanderia e garagem.
<rapto. no Ed. Athenas com 260,OOm2 -1 o

andar2 dormitórios, 1 suite, closet, banheiro
social, làvabo, sala, copa, cozinha,lavande
ria e 2 garagens.
<rcasa de alvenaria situada à rua Carlos

Ferreira, com 187m2 terreno com 523m2

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

21 O,OOm2 - contendo 2 dormitórios, 1 suite,
sala, copa, cozinha, lavanderia, dependên
ela de. empregada, lavabo, sala de TV, 2
garagens.
<rcasa de madeira sita à rua Bernardo
Dornbusch - em frente ao Posto Vargas
(ótimo ponto Comerciai).

2-8,

•......� �..

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

: I...óveis :
I Fone: (0473) 72-2734 IVende
I TERRENOS I
I TERRENO - e! 420m', fundos campo Botafogo. Barra do Rio Cérro. IPreço USS 2.580

I CHACAIU' - e! 6O.000m', Barra Rio Cérro, pr6x. Botafogo. Preço USS I14.000

I TERRENO - e! 4.5(J()m>, Rio Cérro II, pr6x. Choco Leite. Preço USS I12.000
I TERRENO - e! 368 m', loIeam. PAP, Barra do Rio Cérro. Preço USS I
•a� •TERRENO - e! 10.450m', edificado com uma casa de madeira de 6Om'

I e um galpêo com 9Om', tem água para fazer lagoas. Rio Cérro II, prox. Iao Choco Leite. Preço USS 18.500

I TERRENO - e! 814m', rua Pe. Aluisio, Barra do Rio Cérro. Preço IUSS 14.000

I TERRENO - e! 376m', rua Frida Piske, Barra do Rio Cérro. Preço IUSS 6.000 ,

I TERRENO - e! 878m', rua Pe. Aluisio, Barra do Rio Cérro. Preço IUS$ 14.000

• TERRENO - cI396fn2, lateral rua Walter Marqualt. Preço USS 5.300 I
•

TERRENO - e! 1.485m', lateral rua Pastor Schneider, Barra do Rio
•Cêrro. Preço US$ 7.000

•
TERRENO - e! 840m', ruaWalter Marqualt. Aceita terreno na Praia de IArmaçao. Preço USS 16.000

.

I TERRENO· e! 167.()()()m2 Garibaldi distante 20Km do Centro, coni Iuma casa de alvenaria de 6Qm2, lagoas, pastagem e mais 27.000 pés

• de bananas. Aceita: carro, terreno e casa. Preço USS 15.000 ITERRENO - e! 45Qm2, Barra do Rio Cérro, loteamento Rasá. Preço
• USS 4.000 I
I

TERRENO - e! 1.60Qm2, Rio Cêrro II, frente pl o asfalto, próx. Choco
ILeite. Preço USS 8.500

TERRENO - e! 4.5OOm', rio Cérro II, prOx. Choco Leite. Preço •• USS 12.000

I
TERRENO - cl 396m', lateral da rua Walter Marquart. Preço IUSS 5.300

I TERRENO - e! 45Om', Barra do Rio Cerro, loteamento Rasá. Preço IUSS 4.000

I CASAS I
I CASAALVENARIA -e! 405m', semr-acabada, localizada no loteamento I
I 00. Juliana, Barra do Rio Cérro, terreno de esquina 25x19. Aceita: IKombi ou caminha0 608. Preço USS 32.000

I CASA ALVENARIA - e! 8()m2, 1 quarto, sala, coz.BWC, garagem e Ivaranda, Bairro sao·Luis - Rua Arduino Pradi- PreçoCR$ 3.000.000,00
I CASA DE ALVENARIA· e! 150m', 2 qtos, sala, COZo ewc� mais duas I

lojas separadas, frenle para a rua Waller Marquardt, pr6x Lonimar.

I Preço USS 40.000 - Negociável, aceita carro até USS 10.000 I
CASA DE MADEIRA - e! 96m', 3 qtos, sala, COZo 2eWC's, churrasquei- II ra, ärea de selViço, terreno e! �72,50m', lateral rua Pe. Aluisio. Barra

I do Rio Cérro. Preço USS 16.000 . I
_ CASA DE ALVENARIA. cl 140m', 3 qtos, sala, eoz. copa, ewc,

• garagem, churrasqueira, rua Felipe Frenzel- Centro. Terreno e! 12x31 IAceita carro. Preço USS 75.000

I CASA DE ALVENARIA· e! 98m', 3qtos, sala, COZo copa, lavanderia, Idespehsa ewc, galpao com.96m' terreno cl 5.000m', Estrada

I Garibaldi, 2,5 km da Malwee. Preço USS 21.000 I
CASA DE ALVENARIA • semi-acabada, e! 330m', 4 qtos, 1 suite,
I 3 ewC's, Churrasqueira; garagem pl 2 carros, lavanderia, despensa, I

etc. Fica atrás do Supermercado do ereithaupl. na Barra do Rio Cérro.
I Preço USS 43.000, ou totalmente pronta, acabada e imobiliada por I
I

US$ 75.000 I
I

PRAIAS ILOTES: EM UBATUBA -ITAGUAÇÚ E CAPRI

I UBATUBA -

L!tes
partir de USS 2.000 até 2.700 financiados até 60 Imeses

• ITAGUAÇÚ - Lo s a partir de USS 4.000 até 6.000 financiados até 60 I"
meses ..

I CAPRI - Lotes a partir de USS 1.500 até 4.500-financiados até 60 I
I

meses

IALUGA

I Terreno cl 4.000m'. na rua Bertha Weege - Barra do RIO Cerrro I
I Tratarna R. Angelo Rubini, 1223 - Sala 9· Barra do�o Cêml I
I Fone (04.73) 72�2734 Protocolo nO 01089317·6 I
•••••••••••••••••

t� "."' ,I" , ,,"'...,. . ••CO,QREJO, DOJ?OVO � J·araguá,d&Sul,. ,1 t,de·dezembro .de 1993 c >

. U1.�.C"i.t.:l. ,:�;;;",·�q�""1·)..

LANÇAMENTOS
ANAPAUL� 4
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

Compra eVende
.,..
tia

71-1136
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Programação do eine Jaraguá
10/12/ 93 - Sexta - 20: 15 horas 11/12/93 - Sábado - 20: 15 horas.

.

horas
O Demolidor - Censura 12 O Demolidor '

anos 12/ 12/ 93 - Domingo - 20: 15

Dir.: Marco Bambilla / Com.: horas

Sylvester Stallone, Wesley O Demolidor

Snipes e Sandra Bullock., 13/ 12/ 93 - Segunda - 20: 15

.

()
DEMIJLIDIJII

"DEMOLITION MAN"

A WARNER BROSS está
orgulhosa em apresentar sua
futurística ficção científica, o
filme de ação e aventura O
DEMOLIDOR que terá sua

estréia nacional no dia 12 de
novembro. Produzido por Joel
Silver (Difícil de Matar e

Máquina Mortífera 1, 2 e 3) e
estrelado por SYLVESTER
STALLONE como John Spar
tan eWESLEYSNIPES como

Phoer1x, O DEMOLIDOR é uma
aventura incrivelmente
maravlhosa.
A história começa no ano de
1996, em LosAngeles, uma
cidade tomada pela vioIênda, •

pobreza e crimes. SIMON PHOE
NIX, um perigoso criminoso, faz
de tudo para atingir seus objetivos.
JOHN SPARTAN oficial da
LAPD, tem o apelido de
DEMOLIDOR porque sempre
comsegue o que quer... um
homem que nãomede cestos ou

perigos. Mas durante uma
perseguição, quando SPARTAN
estava prestes a prender PHOE
NIX, o prédio explode ,

acidentalmente e mata 30 vítimas
inocentes e com isso John Spar-
tan é arusado de homicídio
casual. Spatan e Phoenix são
"presos" numa Crio Prisão e
congelados através de
mensagens subliminares que
recondicionam seus

comportamentos.
Dois homens, dois adeversários
congelados no tempo nunca
pensaram que um dia poderiam
novamente se encontrar no futuro,
no ano de 2032. O que o futuro
reserva a eles? Numa dramática

sequência de eventos, JOHN
SPARTAN vê-se novamente
defronte ao terrível Simon Phoenix
e tern que reestabelecera ordem
nesse novomundo... um mundo
onde não existe lugar para dois.

ODemolfdor
14/ 12/ 93 - Terça - 20: 15 horas

O Demolidor

15/_12/93 - Quarta - 20: 15 horas
O Demolidor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GeV\te & JV\

Hoje o jovem Joyle Demarchi completa mais uma data festiva.
Cumprimentos dos pais Otávio (Doraci Léia) Demarchi e todos os

irmãos e amigos do volei;

Omédico

urologistaDr.
Douglas Mauricio
Spies, queposa com

a'esposa nafoto,
participou entre os

dias 2 e 4 destemês
do l° Congresso
Catarinense de

Urologia, quefoi
realizado na capital
do Estado. Sempre
dedicado e atuante

ele busca o constan
te aprimoramento.

nfSQUfCíVfl...

. q
você mais ama.
S

l"'tJ

oes

Hoje, 11, na igreja Santo Antônio, na localidade de ]O Braço,
município deMassaranduba, será celebrada a uniãomatrimonial de
Ademir Deretti e Tânia Ranghetti. Uma grandefesta vai marcar o
casamento.

r.-,,-••••--...

![EP�o��J :
I O )1I�LDOn l'nA VOf;ß I
I LlGA))A ))0 sim JIUTO •
I J'III/l1ll'HiIL, 4fJJ,I)111i"1l()NT1Il1
•
couaso SÃ() LI/IZ

.._
,

i
.

Nafoto o clic especial dapeque
na e encantadora Lais Mariâ,
que completa hoje (11) o seupri
meiro aniversário. No futuro a

gatinhaprometesercada vezmais
encanto do papai Luiz Antônio
Dalri e da mamãe Adenilde, A
madrinha Cida; mais curuja que
os pais nãopoderiam deixar de
mandar aquelebeijãopara a sua.
princesinha;

Um grupo de alunos do matemal do Instituto Educacional Jangada da Noite do SOlli
Ilho. Trata-se de uma experiência que objetiva a maior integraçãoAluno-professor

escola, através de uma confraternização seguida de uma noite na escola. Os pequeninos
dormem 110próprio educandârio. Segundo a direção é uma oportunidadepara a criança ..

ter uma idéia da escola durante a noite, já que todos estudam durante o dia: O sucesso

da realização, que é anual, motivou os dirigentes do instituto parapromover duas vezes

apartir de 94.
CORREIO DO pOVO - Jaraguá do Sul, ll'de dezembro de 1993

<
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PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul
Balancete Financeiro do mês 11/93
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AMARCADO LEAO

Maurício Oliari
Latoaria - Chapeação e Pinturas

em geral
Rua Adolfo Milnitz - s/nº
(Lat. da rua 12 de Maio)

Corupá - SC-

COOPERATIVA AGRíCOLA MISTA ITAJARA LTDA.
ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o art. 26 do Estatuto Social da Cooperativa,

convoco os Srs, associados, em pleno gozo de seus direitos para-:
Assembléiageralextraordinária, a ser realizadano dia 18 de dezembro
de 1993, no Salão São João, sito a Estrada Itapocuzinho, SIN, no

- município de Jaraguá do Sul- SC, em primeira convocação com no

mínimo 2/3 (dois terços) de seus associados às 7hs., em segunda
convocação com no mínimo da metade mais um de seus 'associados

as 8h., em terceira e última convocação com a presença de nomínimo

10 (dez) associados as 9h., na qual havendo numero legal será

discutida a seguinte:
. Ordem do Dia

l-DeliberarsobreumreajustenopreçodoruTozdepositadoem 1993.

2- Autorizar fmanciamento de EGF e outros para safra 93/94.

3- Autorizar fmanciamento para aquisição de sementes e insumos
.

para fornecimento aos associados.

4- Assunto Gerais.
Para efeito de cálculo de "quorum" a Cooperativa é composta por
198 associados.

Jaraguá do Sul, 1 de dezembro de 1993.

HilbertoFritzke

Presidente
..J

I

_, VÁRIOS PLANOS E CONDiÇÕES DE FINANCIAMENTO
• DÓLAR COMERCIAL

10

Fabrica não entregou lombada eletrônica

Adiada inauguração
.

'
'

do trechoda SC 413
Florianópolis - A assessoria de

comunicação social da Secretaria de

Transportes e Obras do governo do
Estado de Santa Catarina, informou
que foi adiada a inauguração da pri
meira etapa das obras de recuperação
da rodoviaGuilherme Jensen, ligando
Blumenau à Vila Itoupava. A inaugu
tft-.;äo estava inicialmentemarcadapara
o dia 29 deste mês, mas por causa de
um atraso na entrega de equipemantos
por parte de um fomecedor, a conclu
são da etapa foi adiada.

De acordo com ii assessoria de im

prensa, a pista ficará pronta até a data
marcada mas o fabricante das lomba
das eletrônicas, que serão instaladas
no trecho, não tem condições de entre
gar o equipamento até essa data. É
desejo do secretário, Paulo Gouveia
da Costa, inaugurar o trecho j á com

todo o equipamento instalado, o que
segundo ele "deixaria a obra incom-

pleta".
'

Uma novadata deverá sermarcada

para a inauguração do trecho que foi

recuperado com recursos de
finaociamento junto ao BIRD, o Ban-
co Mundial. Gouveia: inau:guração adiada

PEUGEOT. BICAMPEÃ DAS
24 HORAS DE LE MANS
1992-1993.

o
o

'iil
Z
o
u

É nas mais duras cÔmpetições do planeta que a

Peugeot mostra toda sua tecnoloqio. .g
s

Vencedora de quatro edições do Rally Paris-Dakar "g_
o

e das duas últimas 24 Horas de Le Mons, a ,ª
Peugeot usa as pistas cerno grandes laboratórios. :�Essa tecnologia conquistada nas pistos.érrcnsferido 6

para os carros -�ugeot que estão nas ruas. 1
Como o modelo 405 SR. Importado diretamente .g
da França, ele chega ao Brasil no modelo 1.8 I. i
Agora, a partir de US$ 33,000 você pode sentir o �
perFeito equilíbrio entre segurança, conforto e .!
prazeI de âirigir. �

•PEUGEOT/ A�
CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO

RUA JOINVILLE, 1292 - JARAGUÁ DO SUL-Se
TEL.: (0473) 71-2234
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Metad-é dos integrantes é de 2 famílias Abaixo-assinado
-

Grupo rrarnapara Grupo de Carismáticos

dernissão depadre são maioria absoluta
A maior dúvida em relação ao

abaixo-assinado é que, além de
trazer um número reduzido de
assinaturas é duvidoso quanto a

alguns aspectos. Um dos mais
estranhosé quedas34 assinaturas,
maisdametade, 19, sãode pessoas

Revoltado com a postura da
-

ligadas a duas famílias apenas -

diretoria o Padre Ítalo foi até o Junckes e Peixer. Há pelo menos

Bispo Dom Gregório Warmeling duaspessoasquetiveram seunome

e colocou o cargo à disposição. assinados por outro. E a prova de

"SempretiveoapoiodoBispoem que não existe hunanimidade é

todos os momentos, desde que que três pessoas não assinaram:

iniciaram as intrigas. As atitudes ,Osvaldo Oechsler ( ministro da

que tomei sempre foram de
conhecimento dele e por isso ele
aconselhou-me tirarfériasedepois
disto esperar a minha posição a

respeito do problema", declarou
opadre.

Guaramirim - A comunidade ao padre.
Católica Apostólica Romana de O documento que tráz 34

, Guaramirim, enfrenta o maior assinaturas pede a devolução de
i escândalo desde a sua criação. CR$ 391.070,00, que teriam sido
Umaforteondadeintrigas,fofocas sacados ilegalmente da conta
e brigas resultaram no pedido de

-

, .

,-

;-- '. :
- -

d issão 1 +h"; d dre Ítal bancana da paroquia; exige a
enu vo unL<UIO opa o -

t Ii ã d di h' d
Ce

.

P' d óqui Senh
cen ra izaç o o In eITO a

mm, aroco apar w�,. or
paróquia em uma só conta

Bom Jesus, daquelemumcipro. O bancária comassi tum
.

ta
. , .

d"
.

na conJun
vigarlo se IZ vítima de uma

d dr '

.

"armação", encabeçada pelos
o pa e e �� teso�elTo, e ainda,

membros da diretoria da igreja
em no�e �,s lideranças da

. .

sã l'
-

d
- Comunidade pede o

que, na maiona o iga os ao . .'
M· to Carí 'ti"

- atendimentomtegralaosdoentes;-ovimen o ansma co - uma

ala da igreja católica. O

"estopim", que detonou todo o

escândalo foram denúncias de
retirada ilegaldedinherodocaixa
da igreja e um abaixo assinado

impondo uma série de exigências

para confissões diárias com

horário definidoeaosenterrosem
toda a comunidade. Os -

protagonistasdoabaixo-assinado,
afirmam que não renunciaram ao

mandato por serem

"representantes eleitos pela
comunidade' , e estarem

"trabalhando de acordo com o

regimento do Conselho de
Assuntos Econômicos Par-quiais
(CAEP).

Padrenegaapropriação indébita
Faz onze anos que opadre Ítalo

Cemin é aposentado e nos últimos
nove, atua na Paróquia de
Guaramirim, apedidodoBispo da
Diocesi. Ele tem residência fixa
em Jaraguá do Sul, onde mora

com duas irmãs e o pai de 94 anos
que a três enfrenta graves
problemas de saúde. "Faz três
anos que ele não pode andar",
disse o padre. Segundo ele tudo

começouquando adiretoria achou
que o padre era obrigado a fazer o
que eles queriam, "mas

pessoalmente eles não, fazem
nada".

O princípio das intrigas
envolveu uma das irmãs do padre
(Aurora), que trabalhou durante 7
anos e meio na secretaria da'
paróquia. "Eles exigiram a sáída

dela", conta Ítalo, "e então a

tranferiparae trabalhodacozinha,
ende não havia ninguém. Mesmo
assim eles insistiram até que pedi
para que ela ficasse em casa". O

padre disse que o dinheiro que as

pessoas alegam que foi sadaco

ilegalmente, foi utilizado no

pagamento da indenização
trabalhista da irmã. "Os cálculos
foramfeitos noEscritório Contábil
Zimmermann, de Guaramirim,
mas para que não fique dúvida já
remeti a documentação para a

equipe econômica da "Diocesi",
declarou.

Ítalo afirma que o abaixo
assinado surgiu depois que ele

enyiou uma correspondência para
o Bispo apresentando o que ele

chamou de um "últimato": ou a

diretoria renuciava ou então ele se
limitariaa iràParóquia aos sábados
edomingosparaasmissas. "Então

- eles vieram com esse documento

.levantando um monte de

mentiras", disse ele.

O vigário disse que nunca

deixou de visitar "sequer um

doente", no hospital; que sempre
houve confissões comunitárias e

quem quizesse se confessar
individualmente tinha toda a

liberdade de lhe pedir; e que 'só
não fez dois enterros em todo o

tempoqueatuou naparóquia. "Um
porque haviam dois funerais ao

mesmo tempo e outro porque eu

me encontrava em uma reunião
em Piçarras", explicou ele.

Bispo aconselhou-o tirarférias
Depois de quase uma década

dedicada àParóquia Senhor Bom
'Jesus, Padre Ítalo se dizmagoado
por algumas coisas que ele ouviu
ao longo dosquatromeses em que
foramsesucedendoosproblemas. /

"Masasduasmaiores inverdades
e são mágoas que jamais vou
esquecer, foram ditas pelo o

tesoureiro e catequista, LOurival
Charles Longhi. Ele em primeiro
lugar duvidou da doença de meu
pai que tem 94 anos e em segundo
dissequenosnoveanosde trsbalho
não se fez nadapela comunidade,
em tödos os sentidos" ,desabafou.

O padre fez questão de
esclareceralgumasdas denúncias

Sônia Beatriz Henn

�.

que ele classific ou como

"fofocas". levantadas pelos
integrantes da diretoria. 'Em

primeiro lugar", relata, "tenhe
autorização doBispopara ficar na
minha casa; em segundo o Bispo
me autorizou a utilizar o carro da

Paróquia para me deslocar do
trabalho para casa e em terceiro,
não fui mandado embora, mas

sim aconselhadoa tirarférias. Por
fim agradeço. a todos que se

manifestaram a meu favor".

A respeitodadiretoria, oPadre
não quis fazer comentários, mas
declarouque elenão foieleitapela
comunidade, mas sim se auto

elegeu e empossou. "Eles também
não cumprem o que diz o CAEP,
porque não respeitam o seu

presidente que
é

o pároco",
afirmou.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 11 die dezembro de 1993

Advogada
Av. Mal. Deodoro daFonseca, 97

. 10 andar - sala 02
Fone71-6410

igreja);FranciscoHerbert Schorck
(ministro da Paróquia e ex-vice
prefeito do município) e Amadio
Deretti (membro da diretoria).

Outro detalhe quefoi destacado
éque28assinatutas correspondem
a integrantes do Movimento

Carismáticoqueéumaaladá igreja
católica que temuma filosofia um

pouco diferente e que discorda de

algumas modificações adotadas
com a modernização da igreja
Católica.
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Jardim Paraíso
A Associação de Moradores do conjunto habitacional Jardim

Paraíso, 10calizadonobairroJaraguáEsquerdo, vai inaugurar no
domingo o campo defutebol de areia construídopara aprática do

esporte. Para isso convidam a comunidade emgeralparaprestigiar
a inauguração que acontece às 9 horas da manhã. Uma bela
iniciativa que busca a recre.qção, lazer e integração entre os

moradores da localidade.
Corrida de Bateiras
O Clube de Canoagem Kantucky (Canoken), realiza /10 dia 12,

às 10 horas da manhã, a r Corrida de Bateiras Pró 1tapocu. A
largada será na Ponte Alberto Bauer, em Nereu Ramos, e a

chegada na recreativa daArwiest - próxima da estação do Samae

-, num percurso aproximado de 8 quilômetros. Os canoístas serão
divididosem duascategoriasBateirasEspeciais eBateirasSimples
com seleção elaborada pela comissão organizadora, atráves do

departamento de: bateiras do Canoken.
A inscrição será de mil cruzeiros reais e a premiação será

destinada aos três primeiros colocados de cada categoria. Na
inscrição está inclu ido um churrasco que será servido naArwiest.
A organização lembra que haverá área reservadapara camping e

toda a infraestrutura estará a dispsição dos participantes com

cancha de bocha e demais brincadeiras programadas.

Dr. Edson Carlos
Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Illtraesonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czemieuricz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Unimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESe �

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

: SPÉZIA & elA LTDA :
•

: Serraria e serviços de trator :
:Madeiraspara construção e serviços de trator:
: comprofissionais especializados .:
: Rua João J. Ayroso, 772 - Jaraguá Esquerdo:
: Fone 72-0300 :
• •

: ...�����.�� .9.9���I.:-.�!-? .. :

atração noBeira Rio
Jaraguá do Sul-No dia 27 de

novembro foi realizado o torneio
aberto de têniade campo noBeira
Rio Clubede Campo, coordenado
pelo professor Ivam Belmont e'
promovido pela diretoria de tênis
do clube. Foramrealizadasdispu
tas nos naipes masculino e femi
nino. Nas mulheres a competição
foi realizada em categoria única e
entre os homens os tenistas foram
distribuídos em três categorias:
A,BeC.

De acordo com e diretor de

tênis do clube, Gilmar Moretti,
"o sucesso da promoçãomotivou
a diretoria para a realização de
uma nova competição no mês pe
março". De acordo comMoretti, '

esta competição deverá ser a Ia

Copa Aberta do Vale do Itapocu,
de tênis, reunindo tenistas da

microrregião em diversas catego
rias. Gilmardemonstramuitamo
tivação para a realização da com
petição "que tem como objetivo
despertar o interesse de todos por
este esporte", afirmou ele.

GilmarMoretti afirmou ainda

que foi finalizado o "ranking"
dos tenistas do clube e "se aguar
da os desafios e disputas". Confi
ra agora os primeiros colocados
no torneio realizado no Beira Rio
Clube de Campo.

Classe Masculina:

•

Uma das revelações do torneio, foi o Dr. LuiS Gonçalves

CategoriaA
1 ° Ivan Belmont
2° Fábio Ronchi
3° Luiz Gomes

Classe Feminina:
1 ° Adriana Costa
2° Andréia Costa
3° VivianeLazzaris

Categoria8
, 1 ° Rodolfo Hufenüessler Jr.
2° Eraldo Pacielo FO
3° Paulo Silva Neto

CategoriaC
1 ° Almir Negri
2° Adolar Wischaral
3° Angelo margute

e
SORTEIO

111293
2 Automóveis Gol 1000 (O km)

2 Pias Douat
2 Conjuntos Sanitários Deca
2 Tornos Bancada Schulz

2 Parafusadelras Black Decker

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IM08IL,�RIA LTDA.

PROJEtoS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone:723282
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