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Mo"o que serviu de arquibancada anopassado, será o novo campo de treino

"

Torcedores poderão ver jogo no João Marcatto C�n�ora .

'71a'"h-IIJ'� do IJ,'C',4,..,,1r...__r ylV1an�Sapelh
..I.. IA �� ��UUf, e a mais nova ---.-

revelação damúsica

beneficiaJuventus A jaraguaense Viviane

Sapelli, 16, está despontando"
nas paradas de sucesso em São
Paulo. Elacomeçou aosnove
anos çantando em festivais da

canção e, pretende se

profissionalizaraindaeste ano,
mas segundo seu empresário e
pai, a falta de patrocínio é o

principal problema, Página 6.

0, Grêmio Esportivo
,Juventus estréia no campeo
nato estadual de1994,jogan
do contra oConcórdia, dia20,
no estádio João Marcatto. A

última contratação do clube

.
foi o meia esquerda Carlos

Alberto, 26.
-

Ele veio do dasduásarquibancadas.Apre
Apucarana/Pk e, atuará nesta feitura está trabalhando no 10-
temporada pelo "Juve".

cal para a retirada do barro do

Todo o estádio do João
Marcatto passoupor reformas.

A, principal foi a construção

morro, onde erautilizadacomo

arquibancadapela torcida.
Página.12.
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FAX (0473) 76-0304
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A Sociedade deAtiradores Jaraguâ (1)
Inicialmente era conhecida como Sehnetzenverein "Jaraguá". É

seguramente a mais antiga sociedade de tiro de Jaraguá, do lado
direito do RiO' Itapocu. Se anteriormente existiu alguma sociedade, ela

.

deve ter sido da margem esquerda deste rio, que era território
demarcado do Domínio D. Francisca, O' final daquele dote imperial,
cujo grupamentohumano localizava-se a partir da hojeArweg e ia até
O' estabelecimento Georg Czerniewicz, na antiga lagoa, hoje propri
edade da SeAR. Pesquisas não revelaram a existência de alguma
sociedade. .

O lado direitoda margem do Itapocu, ao tempo em que a sociedade
foi fundada (6 demarçode 1906), esta área que eradoEstabelecimento
Jaraguá, do Eng. EmílioCarlos Jourdanjá se transformaraemColônia

Jaraguá, que Jourdan cedera a Pecher & Cia. e referendada pelo Gov.
Eng.MilitarMajorFelippeSchmidt.em 16-12-1899(EmíliüSilva,p.
118), no período republicano, teria dado margem a que O' coronel
Bernardo Grubba, adquirisse neste lado uma área que seria bastante

grande e, como bom negociante, faria tudo para desenvolver aquela
parte da Colônia, tanto que doou ao "Schuetzenverein" um pedaço
de suas terras com 20m. de frente para um caminho (hoje rua 4,
nominada de Preso Ep. Pessoa) por 150m. de fundo, contra O' morro,

hoje propriedade de Kolbach. A foto tirada 'em 1991, mostra O' local
exato daquela sede social que foi usada até a inauguração da nova

sede social, à rua 83 (Seme Mattar), hoje da Gráfica Avenida. A

propriedade foi vendida para Walter Goetzke, existindo apenas O'

pavilhão com "stand" de tiro, que as festividades eram realizadas no
salão Hermann Enke, defronte da Sede, em suamaioria, acontecendo,
também no Salão Lorenzen, .no outro lado do rio, que teve vários

proprietários, e também no famoso Salão Buhr, aí na rua CeI. Emílio
Carlos Jourdan, ao lado do Hotel Central, já demolido

Estatutos sociais, se os possuiu, estavam redigidos em alemão,
mas não estavam registrados em repartição oficial. Num casual
encontro côm a escritora Elly Herkenhoff no Arquivo Histórico de

Jüinville, esta\ dizia.que üs registrüs públicos dO' tempO' de Impétiü,
só aparecerampürvültade 1883 (decr. 9.033,de6 -1-0), quecessava
com üdecr. n09.886, de7- 3- 1888, quandüüs párocos das diferentes
freguesias e O's pastüres da comunidade prütestantes, ficavam dis

pensadüs dO' enviO' düs mapas de batizadO's e casamentüs que
tivessem celebradO' e düs óbitüs que tivessem registradO'. O diretO'r

Apülináriü Temes infürmava que, com a separaçãO' da Igreja dO'

EstadO', com O' adventO' da república, esta editüu O' decretO' n° 605, de
26 - 7 - 1890, assinado pelO' GeneralíssimO' Deodürü da FO'nseca,
alterandO' este último dispositivO' de lei e só mais tarde türnüu-se

O'brigaçãü dO' registrO' de soctedl!des civis, perdendO'-se, assim da

queles tempüs valiüsos documentüs.
AssimmesmO', sabe-se que O' ptimeirO' presidente füiOttoMeyer,

seguindü-O' Carl Ortreich e até -1914 Gottlieb Enke,quandü hO'uve
uma interrupçãO', em virtude da 18 Guen'a Mundial, só retO'rnandü à
atividadeem 1921,nummüvimentü lideradO'pelO' intendenteLeopO'ldü
Janssen, patrimôniO' guardadO' pür LeO'püldü Mahnke e ajuda de

WillyBartel (CP, ed. 212).
Acredita-se que realizavam competições restritas à sede da

sociedade, püis, meses antes de sua mürte, a sra. Esterania B.allock
Piazera, prügenitüra de Iriü Piazera, exibia condecorações de seu pai
StefanBallock, conquistadasem 31 - 12 - 1915 aO' "Vügelkönig", rei
dO' tirO' aO' páSsarO' e, em 1916, pela marca "Dem besten Schuss", O'

melhür tírü, entre üs competidüres.
A diretüria para 1923 era a seguinte: preso Willy Bartei, vice

WilhelmGumz, 1 ° secretáriO' JüãüMüller, 2° secretáriO'CarlosMüller,
I° tesoureirO' JürgeBurhe 2° tesoureirO'HelmannEnke. Cümitê: Adülf
Fiedler, OttüMeyer, Albert Verch e EmíliO' Müller (CP, ed. 197).
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2

O' atestado pode ser recusado.

Atestado -médico �

omodelopara aAmazônia'

É um documento médico legal
.hábil para gerareventuais dircitös
relacionados cO'm O' estado de

higidez O'U doença da pessoa nele
mencionada. CO'mO' qualquer
documento deve' preencher
determinados requisitos: nome

completo do paciente: menção do
ato O'U fato médico praticado O'U

constatado (consulta, tratamento,
existência O'U não de doença);
constar ainda as consequências e

finalidades do atestado

(incapacidade para O'. trabalho,
prática desportiva,
comparecimentoà aula, etc.); data
eassinatura do emitente. Isto tudo
carimba-se O'U usa-se papel com

Vimos outro dia que uma eco

nornia fechada asfixia a Amazônia,
monumental parque para a' autO'
sustentaçãO' dO' desenvO'lvimentü
dO' país, ainda perdidO' nO' acaso de
ativic,iades incipientes, pürque,
desordenadas, cornO' a llÍineraçãü
apiscicultura, aproduçãode remé
diüs e um prO'jeto industrial de
bO'as intenções mas com desviO' de

execuçãO'.

A Amazônia, que sofreu histO'
ricamente a interrupçãO' abrupta de
lodO's O'S seus ciclüs econômicos,
se debate cüm dúvidas colüniais

quantO' aO' direciünamentü de eco

nümia. Nem O' turismO', terceira in
dústtia dO' planeta, descobre-lhe O'

pO'tencial ecológico. O temtóriO'
cüntinua virgem da atençãO' dO'

turista, quandO' a Espanha, país de
30 milhões de habitantes, recebe
40 milhões de visitantes pür anO'.

É que O' EstadO' manda demais
naAmazônia e afüga qualquer ten
tativa de descoberta. Manda na

Züna Franca, nO's empregüs,' na
econümia. Manda tantO' que colide
em suas esferas de poder. Está

presente e desorganizadO' na se-

gurança, na saúde, nos transpor
tes, na educação. Vive-se ainda

hüje, na Amazônia, em ritmO' de
Brasil grande e O' sO'nhO' dO' EstadO'
absolutO' favürece It pülítica vülta
da à grande empresa, ünerüsa pür
que subsidiada.

Óra, sabemüs nós de Santa

Catarina, a inutilidade de investir
na concentraçãO' dO' parque indus
trial. Aqui a micrO' e pequena em
presa são respünsáveis pür gran
de parte dO's impüstüs àrrecada
dO's. AfragmentaçãO' dO' empregO',
dO' aproveitamento düs insumüs e

da produção garante O' crescimen
tO' sem percalçüs, apesar da instá
vel ecünümia brasileira.

Hüje se busca um modelO' pata
aAmazônia e - a partir da Amazô
nia- para O' país, nas suas áreas nãO'
industrializadas, e se constata que
a pesada sombra dO' estadO' inibe a

iniciativa privada. A reversãO' dO'

quadrO', nessas áreas, em qualquer
lugar, está nO' pO'vü organizadO',
que dê impulsos à criatividade e

estabeleça focos de livre iniciati-
va. Paulo Roberto BarreJo

Neste sentidO', acreditamO's - BombausenéPresidenteda"Força
numa visãO' liberal de desenvolvi-

. Jovem"PFlJSCeAdvogado

Dr. Walter B. Falcone

impressão do nome do médico
(nestecaso não precisa carimbar).

Quanto a menção do CID -

Código Internacional de Doenças
O'U menção direta. da patologia,
não é obrigatório é mesmo

proibitivo quando O' atestado não
se destina diretamente a outro

médico.ou seja. passa emmãos de
terceiros, Pode conter O' CID,
quando O'paciente solicitare nestes
casos convém ser O' fato
mencionado pelo profissional -

que a menção do diagnóstico foi
efetuado a pedido do paciente.

Atestar falsamente é crime
previsto no Código Penal. 'Caso
nãopreencha estes pré-requisitos

Paulo Roberto Barreto Bornhausen

Conselho "'unicipal de
Trânsito - Semana passada a

diretoria do CPL esteve reunida.
juntamente com vários membros
do Conselho Regional de
Engenharia, quando O' secretário
de Planejamento, Otaviano
Pamplona, apresentou as

mudanças cogitadas para serem
I .

feitas no trânsito de nossa cidade,
que O' tornará mais ágil. mais
seguroe humano. Houve consenso
dos presentes na aprovação do
referido projeto. Parabenizo O'

nosso secretário em meu nome e

em nome da diretoria do CPL.

mento - O' primeiro passo será a

organização .das três esferas de

güvernü para a avaliaçãO' e neces
sária cürreçãü das suas ações e O'

iníciO' de recuO' tácitO' e cünvenien
te. AO'mesmO' tempO' em quediscu
tem questões pertinentes, reco
nheçam errO's, prüpO'nham solu

ções e cünvidem instituições cornO'
porexemplO' asuniversidades para
colabO'rar na missãO'.

Na qual O' Güvernü também
deve passar a aparecer cümü cola

büradür, não cornO' patrãO'. AAma
zônia é a única grande gleba de
terra trO'pical nO' mundO', sem pre
cedentes, pO'rtantO', de explO'raçãO'
edesenvülvimentü. TemO'squecri
arO'modelüprópriO'. Quesirvapara
a Amazônia e para O' Brasil. Sem

medO', inclusive, da cülabüraçãü
estrangeira. IstO' nãO' significa abrir
mãO' da süberania, mas, sem pre
conceitO's, entrar em acordO' com

quem, de alguma fürma, püssa aju
dar para a tümada dO' caminhO'
certO' da história.

.
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Hilmar Hertel busca recursos para o município

Prefeito viajou
para Florianópolis

Schroeder - o prefeitoHilmar
Hertel viajouontem aFlorianópolis,
em busca de verbas para obras no

município.
Na pauta, -o principal assunto

foi na secretaria de Transportes e

Obras, com o secretário Paulo

Gouveia, solicitando recursospara
a pavimentação de alguns trechos
das duas principais ruas do muni

cípio, Marechal Castelo Branco e

Três de Outubro, que segundo
Hilmar, caso a verba for liberada

pelo governo, daqui a aproximada
mente três meses a pavimentação
deverá ser concluída. O prefeito
também solicitou ao secretário, urn
engenheiro da secretaria, para ela
borar urn projeto da ponte da firma

Convênio

Bombeiros
recererão70UPM
mensalmente

Jaraguá do Sul - O Corpo de

Bombeiros Voluntáriosde Jaraguá
do Sul, firmou nesta semana con
vênio com a prefeitura domunicí
pio através do qual o órgão passa
rá arecebermensalmente70UPM,
que, em valores de janeiro, che
gou próximo de CR$ 300 mil.

O vereador José Carlos Neves,·
vicepresidentedacorporação, ex
plica que na verdade esse convê
nio não significa uma nova recei
ta àunidade devoluntários. Acon
tece que, através da cooperação
coma prefeitura, oCorpo deBom
beiros deixará de recolher a taxa
de vistoria que normalmente co

brava, em contrapartida ao con

vênio. "Essa medida, de fato, vem
beneficiaro contribuinte local, que
terá uma taxa a menos para reco

Iher", salienta.
O convênio tem validade de

Prefeito Hilmar Rubens Hertel

Tomazelli, que de20metrospassa
rá para 30. Caso o engenheiro ve

nha a Schroeder, esta obra será
fmalizada daqui a quatromeses.

Em relação a estação de águado
município que paro� a construção
em novembro por falta de tubos, o
prefeito também solicitou junto ao

governo do estado, a liberação de
250 tubos, o que é necessário para
que a obra seja concluída.

Na pauta constou também o

auxílio de verbas para a escola da
Vila Amizade, que de acordo com
Hilmar, o estabelecimento de ensi
no não supera a demanda da loca
lidade e por isto, seria necessário
a construção e a reforma de salas
de aula.

Expô
4aFeiraAgro Industrial

ePecuária em Guaramirim
Guaramirim - o chefe do po

der executivo municipal de

Guaramirim, Victor Kleine, co
mandou dia 27 último, às 9 horas
damanhã, aprimeira reunião com

vistasaos preparativosda 4a Feira

Agro Industrial e Pecuária, de

Guaramirim, que está programa
da para o período de 26/8 a 4/9. O

primeiro passo será, agora, a cons
tituição da Comissão de Organi
zação da Amostra, considerando
os seus diversos setores de atua

ção.
Acredita Kleine, que a Feira

Inauguração

AExpô, deGuaramirim, é urna
feira bem movimentada que se

vem realizando de três em três
anos, cabendo praticamentea cada
administração a responsabilida
de de uma amostra em sua gestão.

"

Dois gabinetes
_odontológicos em NR

um ano e, para fevereiro, a UPM Jaraguá do Sul O de Nereu Ramos atenderá

correspondeaCR$5.633,IO,indo superintendente do Sesi (Serviço gratuitamente a toda população
aCR$7.839,60paraavigênciade Socialdalndústria),SérgioUchoa daquela localidade, oferecendo

março. O convênio é autorizado de Resende estará em Jaraguá do toda estrutura para tratamento. O

pela Lei 1.783/93, que prevê a Sul na próxima segunda-feira, gabinete está instalado próximo
cooperação mútua na prevenção quando, às 10 horas, inaugura ao posto policial do bairro.
de incêndios, análises de projetos com o prefeito Durval Vasel um Outros dois gabinetes foram
e prevenção, vistorias para libera- gabinete dentário em Nereu instalados, respectivamente, na

ção de habite-se, vistorias de libe- Ramos. Barra do Rio Cerro e em Santa

ração de alvarás de funcionamen- Luzia. O prefeito Durval Vasel,
to e fiscalização preventiva no Este é o terceiro gabinete ao confirmar a presença deUchoa
âmbito das construções para fins odontológico instalado no para a inauguração em Nereu

comerciais, industriais, depresta- município durante a gestão Vasel Ramos, informou que o próximo
ção de serviços e residênciasmulti- e foi viabilizado mediante gabinete será instalado na Vila
familiares. convênio com o Sesi. O gabinete Lalau.
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secretário de. Finanças, Adolar.
Jark diz que eles vêm comprovar'
"irrefutavelmente" que o novo

IPTU tem um acentuado caráter

social, "pois terá um impacto
maiorsobreaquelesquetêmmais

possibilidades de pagar, por
possuírem bens em maior
volume e de qualidade
arquitetônica e urbanística supe
rior, além de se encontrarem
numa faixa de rendimentos

compatível com suas obrigações
fiscais e tributária"

Ainda segundo o secretário, a
condiçãosocial do IPTUéumade
suas principais caracteristicas,
"contrariando o que vinha
ocorrendoanteriormente, quando
esses patamares simplesmente
não existiam e se penalizava a

população de modo genérico,
onerando com mais vigor os que
menos tinham possibilidade",
ressalta. Para ele, a nova

sistemática implantada por sua

secretaria, garante justiça fiscal,
"pois não mais existem favores,
es beneplácitos, as isenções.sem
sentido e os julgamentos
personalísticos, uniformizando
se o cumprimento da lei por
critérios transparentes e isentos
de parcialidades", define

Dados

Secretaria de finanças
elabora quadro de cobranças

3

promete este ano ser dasmelhores
até o momento realizada, espe
rando para tal finalidade, muito
empenho da Comissão

IOrganizadora, bem como da pró-
pria comunidade guaramirense,
começando pelos setores econô-
micos e pelos expositores. '- _'

Jaraguá do Sul - O trabalho
desenvolvido pela secretaria Mu
nicipal deFinançasde Jaraguádo
Sul para compor o quadro de

cobranças do Imposto Predial e
Territorial Urbano, cujos camês

começam a ser entregues a partir
dodia 15, acabourevelandoalguns
aspectos curiosos do município.

Um dos principais pontos
revelados pelo estudo diz respeito
a posse de terrenos: 2, I% dos
contribuintes (403 pessoas) são

proprietárias de nada menos que
41,4% de todos Os terrenos do

município e de 16,9% das

construções. Esse universo de
contribuintes é responsável ainda
pelo pagamento de 24,7% do

Imposto Predial e de 56,4% de
todo o imposto territorial avaliado
pela administração.

Outra constatação verificada
no levantamento é que 13.965

.

contribuintes (73,2%) pagarão
36,2% do Imposto Predial e 8,8%
do Imposto Territorial. Esses
contribuines são donos de 21%
dos terrenos e de 43,4% das

construções urbanas. Esses
mesmos 13.965 contribuintes têm
seuscarnêsdelPTUlançadosconl
valores abaixos de CR$ 50 mil.

Ao analisar tais números, o

Boca ma/dita
Para quem recém lançou uma campanhapara reeleição, o

deputado estadual Udo Wagner, atropelou o bom senso e

pode ter dificuldades junto à suaprópria base eleitoral. Ele
deu entrevistas a uma rádio de Jaraguá do Sul na última
semana e bateu de frente com diversas lideranças políticas
que estiveram reunidas em confraternizaçãonaúltimasemana.
Na ocasião lideres partidários e ex-prefeitos de municípios
do Vale do Itapocú, falaram que está na hora de toda a região
cobrar umapresença mais constante e efetiva dos deputados
eleitos e compromissados com seusmunicípios. A crítica das

lideranças foi genérica aos deputados, sem no entanto se

referir a algum político em especial. Udo Wagner, por sua
vez, chegou a afirmar em entrevista que as críticaspartiram
de "falsos líderes", referindo-se aos presentes à reunião de

confraternização. Antes de tercomentado oassunto odeputado
teria que se informar melhor acerca do que houve efoi dito
na tal reunião. Pode ter perdido importante espaço em sua

�� \
Teveum vereador de Jaraguâ do Sul que, aproveitando

a folga, dirigiu-se a uma das praias da região a fim de

refrescar-se umpouco, mas, acabou tendo que se refrescar
comaplicação dealgumaspedrasdegelosobreasequimoses
produzidas por uma boa surra.
Éque o dito cujoedil, ao ser abordadoporumaautoridade

policial, por causa de anormalidades em seu veículo. Após
tersido advertido, ambosperderam a esportiva ecomeçaram
a discutir. Troca de ofensas pra lá epra cá, não deu outra,

partirampara vias defato onde opreju izofoimaior tendo
que receber auxílio médico
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Ex-prefeitos tambémmarcaram presença

Realizado encontro de confraternização

Coligaçõespartidárias
do PPR reuniram-se

Jàraguá do Sul - Lideranças
políticas de Jaraguá do Sul e re

gião, ligadas às linhas do PPR

queremcobrardosdeputados elei
tospelaregiãoumapresençamais
constante e efetiva junto às bases
eleitorais. O posicionamento des
tas lideranças ficou evidencjado
durànte encontro de confraterni

zação realizadonaúltima semana
em Jaraguá do Sul, reunindo cer
ca de 40 pessoas, dentre as quais,
muitosex-prefeitosdosmunicípi
os do Vale do ltapocú.

eos da região, 'principalmente no

que se refere à presença e ao

trabalho dos deputados. Victor
Bauer, que já foi prefeito em duas

gestões, em Jaraguá do Sul, fez
uma análise critica dos beneficios
trazidos à região nosúltimos anos,
afirmou que "a região só teve na

verdade um verdadeiro deputado
até hoje, que sozinho fez mais do
que todos os demais juntos", refe
rindo-se ao ex-deputado federal,
Lauro Carneiro de Loyola.

Os ex-prefeitos de municípios
vizinhos, presentes em número

expressivoà reunião, também não

pouparam criticas à questão polí-

"-

Durante a reunião, foram ana-

lisados diversos aspectos políti-

Comunidade

tica naregião, lembrandoque suas
opiniões têm que ser respeitadas
pelos eleitos, já que geralmente
são os primeiros a serem procura
dos em periodos pré-eleitorais.

Dentre outras lideranças, esti
verampresentesVictorBauer, ex
prefeitos deMassaranduba,Dávio
Léo, de Schroeder, Aldo Pasold e
Ademar Piske, de Barra Velha,
José Brugnago, o presidente do
diretório do PPR em Jaraguá do

Sul, Nelson Hen, o vice do

diretório, Eno Jansen e Carione
Pavanello, um dos organizadores
do encontro e imprensa da região.

Kleine inaugura cinco novas escolas
Guaramirim - É, sem dúvi-.

da, um acentuadomelhoramen
to para o setor educacional de

Guaramirim, a inauguração de
cinco novos prédios escolares

que vão entrar em funciona- construídos no ano de 93, pri
mento no município neste ano meiro ano da administração
letivo, beneficiando bastante as Victor KleineIWaldir Vick.
comunidades interioranas. Os
estabelecimentos foram

1-

Comunicado
A Unidade Sanitária de Massaranduba comunica que a

partir do dia 21 de fevereiro serão dlstríbuídas 30 fichas
para atendimento odontológico, estas fichas estarão
sendo distribuídas todas as segundas-feiras a partir das
7 horas damanhã, oatendimento no consultório dentário;
será de terça à sexta-feira.

Sônia Martini
Secretária da Saúde

4�" .
.

. '

Essas novas escolas já estão
inteiramente prontas para rece
berem professores e alunos.

Numa volta pelas comuni
dades beneficiadas com as no

vasescolas,osecretáriodaEdu
cação de Guararnirim,
EsmeraldoChiodini, preparaos
moradores paraos atos de inau

guração dos estabelecimentos'
de ensino, que ocorrerá já nos

próximos dias, em data ainda
não definida.

com a primeira parcela de 436
mil cruzeiros reais sendo repas
sada já nos próximos dias.

O secretário IngoPauloRobI,
afirma que a renovação do con

vênio facilita a realização de to
das as metas previstas em 1993,
mas observaque "faltaainda sair
dopapel o convênio com a Fatma

para a despoluição da bacia

hidrográfica do Rio Itapocú".

Projeto contém 4 creches

Dentro de 45 dias
mais duas creches
serão construídas

obras.
As creches terão emmédia 470

m2 de área útil, com capacidade
para atender a 150 crianças. As
duas primeiras creches do projeto
serão construídas em áreas na
localidade Santa Luzia e na Tifa

Blesing. Deacordocoma parceria
firmada com a administração
municipal, o Sesi é responsável
pela construção dos prédios e

instalaçãodeequipamentos, além
do fornecimento de material

pedagógico e técnico e ainda a

supervisão técnica. À prefeitura
cabe a cessão dos terrenos, a

administração, cessão de pessoal
e as despesas de manutenção das
novas creches.

Convênio da municipalização
da agricultura renovado

O SEBRAE FAZ A
FEIRA COM VOCÊ
o SEBRAE-SC val apoiar expositores
catarlnenses na .Bahla, participe:

- FEIRA BAIANA DE NEGÓ'CIOS
.

- FEIRA DO EMPREENDEDOR
- FEIRA DA PEQUENA FRANQUIA
- SALAo DO INVENTOR

Jaraguá doSul- Dentro de no
máximo45 dias serão iniciadas as
obras de duas novas creches em

Jaraguá do Sul, através de
convento firmado pela
administração municipal com o

Sesi, que tem projetos para outras
4 creches a serem construídas
ainda este ano no município.

Na próxima semana, segundo
informações do presidente da

Associação Comercial e Indus

trial, Vicente Donini, um ante

projeto arquitetônico deverá ser

encaminhado pela prefeitura ao

Sesi. O projeto definitivo deverá
seraprovadodentro dospróximos
dias, para o inicio imediato das

Agricultura

Foi renovado o convênio da
municipalização da agricultura,
pormais um ano,junto ao gover
no estadual.

A informação é do secretário

municipal deAgricultura eMeio

Ambiente, Ingo Paulo Robl.

Conforme o secretário, o va
lor total do convênio é de 2 mi
lhões 620 mil cruzeiros reais,
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Objetivo éJ)ferecer maior segurança a população
. .

Novo sistemaprevêhumanização
o secretáric Otaviano

Pamplona explicou as razões do

projeto de mudanças no sistema
viário de Jaraguá do Sul, a ser

aplicado ainda no primeiro se

mestre de 1994.
Diz o secretário que o sistema

viário atual tem 10 anos e não

evoluiu com a cidade, gerando
inadequações e complicações sé
rias.

Citou algumas dessas

inadequações como principais:
- o número deveículos nacida

de aumentou para 35 mil unida

des, com fluxo, básico na Mare

chal Deodoro e Reinoldo Rau,
. prejudicando os pedestres e os

ciclistas;
- o tráfego pesado continua

sendo canalizado pelas artérias

principais;
- as bicicletas são intrusas e

obrigadas a trafegar por sobre as

calçadas, com riscos para os pe
destres;

O uso das bicicletas é uma

caracteristica do município, mas
está prejudicado pelo atual siste
ma viário.

Há ainda dois aspectos que es
tilo sendo observados:

1) os dois rios que cortam o

municipio pelo centro da cidade;
2) os trilhos da RFFSA e os

morros.

V,,* _eil parcioJ de JtllYlgud doSul

te, ligará o Beira-Rio ao Bairro Dornbusch.
VilaNova. Esta será umavia cor- AMarechalDeodoro será cal
tando o município em sentido çadão da rotatória do Banco do

transversal, com fluxo único de Brasil até a rua Expedicionário
entrada..Em paralelo existirá o João Zapella. Ela terá uma pista
fluxo continuo de saída, a partir paraveículoscomosentidoinver-

: da Reinoldo Rau até a Domingos tido ao de hoje, com espaço para
da Nova, com o seguinte trajeto: apenas um veículo.por vez. O
mão única, passando pela ponte trecho terá bolsões para carga
aoladodakedefemínínadeCom- . e descarga.
bate ao Câncer e Bernardo Aidéia, nocalçadão,

é tratá-lo

Chile

Durval Vasel

homenageado
por chilenos

exclusivamente para o pedestre,
mima espécie de "shopping aber
to", como parte da humanização
programada pelo atual governo,
no qual se inclui a nova praça em
volta do prédio da prefeitura.

Adaptações
Dentro do regime de adapta

çõesparapermitirà realização do
sistema a ser introduzido, estão o
alargamento das ruas Francisco

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Guaramirim
Decreto fIO 134/93

Abn CrédiJoSIlJ1len�nta, 110 valo, deCRS 1.477.()(}(J;OO.
Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso
de suas atribuições
Decreta:
Art. 10 - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de
CRS 1.477.000,00 (Hum Milhão Quatrocentos e Setenta
e Sete Mil Cruzeiros Reais) para reforço nos ítens Orça
mentários abaixo descritos, constantes do Orçamento
Municipal aprovado pela Lei na 1.610 de 29 de Dezembro
de 1992:
0201 - Gabinete do Prefeito
03070202002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
3120- Material de Consumo CRS 16.500,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CRS 2.000,00
0302 - Setor de Exp. Mat. Comunicação e Serviços Gerais
03070212008 - Manut. do Setor de Exp. Mat. Com. e

Serviços Gerais
3120 - Material de Consumo CRS 8.500,00
3130 - ServiçosdeTerceiros eEncargos CRS202.000,00
0303 - Setor de Esportes"
08462242010 -' Manu_tenção do Setor de Esportes
3130 - Serviços deTerceiros e Encargos CRS 51.000,00
0304 - Setôr de ,Agricultura. Pecuária e Psicultura
04140752011 - Manutenção das atividades da Agriculta-
ra

3120 - Material de Consumo CRS 30.000,00
0305 -' Setor de Segurança
06301742013 - Manutenção Setor de Segurança
3120 - Material de Consumo CRS 11.000.00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos: CRS 2.000,00
0403 - Setor de Tributação

.

03080302016 - Manutenção do Setor de Tributação
3120 - Material de Consumo CRS
9.000.00
050 I - Setor de Serviços Urbanos. Obras e Saneamento
10603281003 - Constr. e Manut. de Praças, Parques'
'. /

3130 - Serviços de Terceiros e Encargos....CRS 13.000,00
13764482017 - Manut. do Setor de Servo
Urb CRS 56.000,00 .

0502 - Setor Rodoviário Municipal
16885342019 - Manut. do Setor de Est. de Rodagem
3120 - Material de Consumo CRS 590.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CRS 56.000,00
0503 - Setor de Estudos e Projetos
10583232020 - Manutenção do Setor de Estudos e Pr0-

jetos
3120 - Material de Consumo CRS 1.000,00
060 I - Setor de Educação
08411852021 - Manutenção de Creches .. CRS 116.000,00
08421882025 - Manutenção do Ensino Nonnal

.

3120 - Material de Consumo......•.............CRS 64.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos...CRS 116.000,00
08472352026 - Concessão de Bolsa de Estudos

.

J2S0 - Transferências a Pessoas CRS 15.000,00
08472392027 - Manutenção do Transporte Escolar
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CRS 20.000,00
0702 - Setor de Assistência Social
15814862033 - Manutenção do Setor de Assist. Social
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CRS 98.000,00
Art. 2· - Os recursos para cobertura do presente Crédito

Suplementar 'provém da anulação do ítem abaixo:
9999 - Reserva de Contingência
99999992999 - Reserva de Contingência
9999 - Reserva de Contingência CRS 1.477.000.,00
Art. 3° - Este Decreto entra. em vigor na data da sua

publicação. revogadas as disposições em contrárió.
Guaramirim, SC 16 de novembro de 1993

Victor KleIne

Prefeito Municipal
Jair 'Tomelln

Secretário de Finanças

Fischer e Henrique Piazera até a

Gumercindo daSilva e aproposta
de ligação deste trecho até aGetú
lio Vargas, unindo-se a Estéria
Lenzi Fischer à Epitácio Pessoa.
A esta via se dará sentido contrá
rioaodaMarechalDeodoro atual.
AGetúlio Vargas, considerada a

espinha dorsal domunicípio, fica
como está, enquanto a Procópio
Gomes de Oliveira, do Banco do
Brasil até a Ilha da Figueira terá
sentido duplo.

Uma das obras de maior vulto
e que pode até receber apoio do

governo doEstado, é o anel viário
ou contorno, destinado ao trans

porte pesado, com sentido único,
envolvendo as ruas João Rudolfo

.,

Loss,CarlosEggert,passandopela
ponte nova próximo aWeg II e a
partir daí em sentido duplo, pas
sando pelas ruas José Teodoro
Ribeiro, 25 de Julho,' Olívio
Brugnago, João Planischek,
Venância da Silva Porto e Fran
cisco de Paulo até o trevo da BR-
280, ligação com Corupá, todas
com sentido duplo. A via será
asfaltada, sinalizada e policiada,
adequadamente.

As propostas
A intenção do novo plano é

fluidez e ordenamento ao tráfego
central, com segurançamaior, cri
ando duas vias, sendo uma de
entrada e outra de saída. Jaraguá doSuI-Um livro sobre

a história da cidade de Concepción,Dentro do projeto, está a
no Chile, foi entregue ao prefeitohumanização da cidade, a valori- Durval Vasel peloMaestroRicardozação do pedestre, Ó incentivo ao

,

uso de

=
retirada dos Feldens, do Coral Evangélico de

veículos pesados o tráfego cen- Jaraguá do Sul.
O livroé urna cortesia aoprefeito,traI.

Paraatingiropnncípiocentral em nome da.cidade, oferecida pelo
das propostas, o projeto do novo prefeito,deConcepción, através dos

sistema viário de Jaraguá do Sul, integrantes do Coro. Polifônico

prevêaberturadequatropistasde Evangélico daquela cidade chilena,
entrada na cidade, da divisa de que esteve em visita a Jaraguä do

GuaramirimatéotrevodaWeg II. Sul, onde se apresentou em três

Essaspistascontarão com cantei- oportunidades, na IgrejaEvangélica
ro ce�tral, ciclovia, pontos de Luterana, no dia 22 passado.

ônib,s e criação de uma nova A presença do Coro chileno foi

rotatória para facilitar o fluxo de em retribuição à visita do Coral

veículos que saem da Weg II. Evangélico de Jaraguá do Sul, em

Depois desse novo trevo, a rua janeirode 1992,às cidades dePuerto

Joinville, passará a sermão única Montt,Valdívia, Concepción eSan
de entrada, passandõ pela Max tiago do Chile.
Wilhelmn, ponte nova,Reinoldo Concepción é cons iderada

Rau, até a Domingos da Nova. Aí cidade-irmã de Jaraguá do Sul, para
entrará à direita e seguirá pela efeito de troca de experiências
Marechal Deodoro no sentido do artísticas e culturais.

Jaraguá Esquerdo, em mão única O Coral Evangélico de Jaraguá
até a Marina Frutuoso. A partir do Sul recebeu convite para, em

deste ponto o sentido será de mão 1996, retomar \10 Chile para uma

dupla até a POnte que, futuramen- nová série de apresentações. �

CORREIOtQQ 'OVO - JM�U'i�1J:Suí" 2 _., fevtrêil'4).de:H),94:r
.
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Áries - 21/03 • 20/0�

A Lua estimula seu lado mais avançado
c toma esta fase ótima para você estabele

cer sua metas. porém seja realista. Dica:

O Sol c seu cortejo continuam dando a

maior força ao seu desempenho na carreira
c fazem com que suas iniciativas sejam
bem sucedidas.
Touro: 21/0� a 20/05

A posição lunar faz com que hoje e amanhã

sejam dias excelentcspara você se concen

trar nas suas atividades e atuar no sentido

de concretizar seus planos, Dica: O mo

mento é de expansão, portanto trate de

abrir novas frentes de ação e aproveitebem
as oportunidades:

.

Gêmeos: 21105 a 20/06
A�vibrações lunares chegam ao seu signo,
fazendo com que o momento sejá ótimo

paTa você viver novas experiências. Dica:
Plutão facilita sua atuação noscrviço e faz
com que você tenha excelentes idéias no

sentido de. desempenhar melhor suas

funções.
Câncer: 21/06 a 21/07

Você está recebendo uma dose extra de

energia dePlutão, que ajuda você a revelar

suasmelhorespötencialidades.Dica: Você
anda mais confiante em si, podendo agir
de modo muito mais firme e determiná

do, inclusive no terreno amoroso.

Edo: 22/07a 22/08

A Lua transita hoje e amanhã pelo signo
oposto ao seu, acentuando. seu .interesse

pelas outras pessoas e sua capacidade para
atingir metas comuns. Dica: Sua dedica

ção a coisas que não tem ligação direta

com sua vida pode constituir excelente

higiene mental.

Virg�m: 23/08 a 22/09

ALua acentua sua capacidade de trabalho
e permite que você se concentre .com
maior prazer nas suas atividades. tilca:
Sua capacidade de criação está em alta e

você poderá ter idéias bastante inspiradas
para aplicar em todos os setores nos quais
atua.

Libra: 23/09 a 22/10

·0. trânsito da Lua pelo seu setor da

vitalidade,do amor e do prazer, toma esta

fase excelente para você se concentrarêm
tudo oque lhe agrada. Dica: Sua alegria de
viverestá em alta, possibilitandoquevocê
supere os desafios com maior garra e

entusiasmo.

Escorpião: 23/10 a 21/ll

ALuatensjona Júpiter,queseachaem seu

signo, portanto acautele-se contra todo
excesso e faça de "moderação" a sua

palavra-de-ordem. Dica: Tire uma parte
do dia pararelaxar e esteja alerta para n30
agir de modo extremista em seus contatos

pessoais.
Sagitário: .22/ll a 21/12
Tudoo que exija capacidade de expressão
e de comunicação está favorecido pela
Lua, que estimula seu lado mais desejoso
de travar contato com os outros. bica:

. Evite apenas certa tendência a :inquietude
e não se disperse em coisas acessórias.

Capricórnio: 22/12 a 20/01

O fato dea Lua ativarsua casadas finanças
e da matéria faz com que suas iniciativas .

sejam coroadas de êxito.' Dica: Continue
.

apenas de olho para não se envolver em

empreendimentos idealistas demais e

conserve a objetividade característica de

seu signo.
-Aquário: 21/0h 19/02
A Lua, em seu signo hoje, está em tensão
com Júpiter, aconselhando você .a n30 se

sobrecarregarde responsabilidades.Dica:
Procure preservar ao máximo sua

tranquilidadee.estejaalerta para não atuar
de forma impulsiva nem se deixar levar

pelos excessos,

Peíxes; 20/02 a 2.1)103
Como a Lua iensiona Júpiter, procure não
se envolver impulsivamente em avento
'ras indesejâveis e trate de preservar sua

tranquilidade. Dica: N30 alimente

encucações e mantenha o pensainento
sempre em sintonia com tudo o que há de

mais elevado e positivo.

Cantora prepara repertório de seu segundo LP

� Faltadepa1rocínioatrapalhaplanos
. Desdeosnove

capital paulista é a.melhor cidade

para istO'. "Em SãO' Paulo já partici
pei de programas ao vivo em 19
rádios e, minhas músicas princi
palmente 'Anjo e 'Volta pra Mim'
tocam quase que diariamente e

recebi proposta para me apresen
tar no SBT, naRecordenaGazeta",
disse ela, mas sem deixar de acres
centar que Jaraguá, foi onde
Viviane se firmou no mercado ar

tístico, sendo que conquistou
muitos fãs.

.

O principal problemaenfrenta
do agora, é a falta de patrocínio.
Segundo ela, Luis Zonta e Beto do
PostoMime, foram quem patroci
naram sua ida a SãO' Paulo. Mas,
Viviane pretende se

profissionalizar e por isso é neces
sário um contrato fixo. Seu empre-

.

sário �stá em conversação com

empresas jaraguaenses, pois no

final de março, irá começar a gra-
. Viviane, como muitos outros vação de seu segundo LP, em SãO'

cantores, que estão no-começo-de Paulo.

carreira, está fazendo seu trabalho Viviane agradece seus fãs que

agora em SãO'Paulo, pois primeira- lhe apoiaramaté agorae, paraquem
mente quer lançar seu nome naci- quiser contratar seu"show ligue
onalmente e, de acordo com ela a para o telefone (0473) 71 - 4976.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul,2 de fevereiro de 1994

o

Parti.do do aúmero 11m, vi ligaado todos os aúmeros em ordem
.

IlImérica até o tri"a, sem tirar o lápis do papel e o. mais rápido
pouível. Vamos ·Ii! G 2 .:
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anos Vwianebrilha

nospaIcos
JaraguádoSul-Ma-isumacan

tora de talento está despontando
nas paradas. Viviane Sapel'li, 16,
jaraguaense, é cantora solo e des
de os 9 anos está nesta profissão.
NO' início da carreira participou de
festivais da canção aquimesmo em
Jaraguá, para depois de 6 anü�
lançar seu primeiro disco eommú
sicas de sua autoria e outras de
cantores' famosos.

Seu pai e empresário, Vidal
Sapelli, foi O' quemais a incentivou

para esta carreira e até hoje acom

panha seus shows, Viviane já can
tou em SãO' Paulo, Paraná e Santa

Catarina. Segundo ela, ÜS shows

quemarcaram sua carreira até aqui, .

forarn em Massaranduba, Lontras/
SC 'e em São Paulo, quando se

apresentou para mais de 10 mil

pessoas no Centro de Tradições
Nordestinas.
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CULT

Santa Catarina quer deixar de ser um

ponto de interrogação musical no País
Bandas saem das garagens, gravam tiemos e brigam por um espaço nas rádios

Israel do Vale

Lembra daquela banda
catarinense que tocou em São
Paulo um' tempo atrás? Aquela,
comuma música que não saía das
rádios? Não? ainda bem. Você
acaba de se livrar de passar por
mentiroso. Problemaéo seguinte:
SantaCatarinasimplesmente não
existe no mapa musical do País,
Você talvez se lembre de algum
grupo que baixou por aqui, mas
nenhum chegou às rádios.
Deborah Blando, dirás, é de lá.
Também não. Nascida na Itália,

.

cresceu em Floripa e "virou"
cantora nos EUA, com produção

gringa,
Mas Santa Catarina acha que

chegou sua vez. Querurn lugar ao
sol, não só pelas praias. Quer

.

deixar de ser um ponto de

interrogaçãomusical. Nunca teve
músicas nas paradas nacionais, é
fato. Talvez porque o� grupos
locais tenham dedicado muito do
seu tempo à praga cover. Hoje a

.

coisa começa a inudar de figura.
De dois anos para cá, brotaram
bandas de garagem aqui e acolá,
em especial na capital Floripa.
Bandas queexistiamhã anos, mas
só chegavam aos ouvidos de

Bu-Bu-Bu-Bussunda
E a CPI acabou em pizza ou

não?
Nem puniu todo mundo que

devia, nem deixou de punir um
monte de gente. Como bem disse
o Chico Caruso, ficou mezzo

calabresa, mezzo mussarela... O

que acabou em pizza mesmo foi o

julgamento da 'mulher, que cortou
o pinto do marido e jogou pela
janela. Vocêsacompanharam essa

história?Amulher, revoltada com
o maridão que, segundo ela,
violentou, resolveu se vingar
cortando o mal pela raiz. Acabou
fugindo de carro e jogando "o
mal" pelajanela. A sortedomarido
castrado foi que a esposa
arrependida ligou para a polícia e

disseo local aonde tinha desovado
o "presunto" que, sorte grande,
caiu na neve. e ficou lá

conservadão, no freezer... Agora
imaginem a ação policial:

- "Atenção, iodas as unidades.
o elemento está cercado!"

- "Positivoeoperante,
vá até lá e prenda o

- "Hojenãovai
estou com dor

O'impo
foi detid

advogados de defesa conseguiram
convencerojúri comuma estranha
tese de "loucura temporária".
Vejam que precedente absurdo se

abriu no direito internacional! O
João Alves tambémpode alegar
loucura temporária para ter

desviado 50 milhões de dólares

amigosevizinhos,estãoganhando
popularidade.

Algumas delasjá dão a largada
com músicas de próprio punho.
Caso da novata Dazaranha, há

poucomais deumano nocircuito.
Com urnamédia de oito showspor

.

mês, o grupo leva a praias, bares
- e clubes uma espécie de "reggae
.
sinfônico", com arranjos de
violino segurando a base
melódica. Comometa, quer seguir
-quem sabeextrapolar -oexemplo
de grupos comooTubarão, omais
veteranotóu teimoso?) deFloripa.
Com quatro LPs e onze imos de
suor derramado no palco, o

Tubarão sobrevive com um

repertório no estilo Kid Abelha. É
o

.

mais "famoso" da região com

váriasmúsicas nas rádios eomaior
cachê da cidade - de US$ 1.000 a

US$ 1.500. No resto do País, é urn
ilustre desconhecido.

Muitagentetem trocadoo co

pelo repertório próprio. Caso
Stonkas y Kongas,

Ao "Pensador":
Vouser direta, mas nãovoubaixar
o nível
É por que a cor do cabelo
Não influi no raciocínio

Aquele amontoado de nada

Que você chama de música

gae formado em 91 com roteiro

recheadoportemas deBobMarley,
Gregory lsaacse SteelPulse. Desde
que fincou o pé em músicas
próprias, o Stonkas já emplacou
três de seus 20 reggaes nas rádios
locaisehojecobraosegundo cachê
mais alto da ilha, US$ 600. Até

março, estará nas lojas em urna

coletâneapelo seloRBS commais
10 bandas de Santa Catarina.
Outro caso típico é o do

Primavera N.D .. Quando surgiu,
seis anos atrás, tocava músicas

.que você certamente já tinha
ouvido emalguma rádionaversão
original. Com uma gaita n
umaidéianaeabeça, o
noblues e resolveu ara para

abalho pró io.

ocê não gosta de alguma loira
O problema é seu

a E se você não gostade nenhuma
O problema não é meu

Mas,vê se não apela,
Não fica inventando,
Eu não vou com sua cara

Nem por isso fico te caluniando...

Quem não presta. por que não

prestá?
Já que não achou motivo
O cabelo é o que lhe resta

.

Só que agora péra um pouco, que
eu vou contar

Que a cor do meu cabelo, não
influi nó meu modo de pensar.i.

- Fonte: O Estado de São Paulo

Tópicos
o Besc (Banco do Estado de

SantaCatarina), fechou 93 com um

lucro líquido de CR$ 5,2 bilhões,
com um crescimento de 45,54% .

em relação a 92, e rentabilidade de

17,47% sobre o patrimônio líquido,
que é de CR$ 30,2 bilhões. Segua
do o presidente do Besc, Mércio
Felski, estes números não são mai
ores devido ao pagamento de US$

. 10 milhões em passivos trabalhis

tas, remanescentes dos planos
Bresser, Funaro, Verão e Collor.

Os depósitos à vista atingiram
CR$ i3,7 bilhões. Em rentabilida
de ( 11,47%) o BESC é superior ao
Nacional (15,27%), Bradesco
(13,73%), Unibanco (13,6%) e

Mercantil de SP (5,9%).
-�

Ö total de depósitos alcançou a

soma deCR$ 66,9 bilhões,comum
.

crescimento de 32,60% acima da

inflação em relação a 92. O Besc,
'e 560 mil clientes.

gou a casa dos 47%
_

o a média. do mer-
4,20%.

país prova
s. "Essa

ex-presidente
bram"?

....... � ..

onários comissionados do
tão recebendo dez folhas de

apel com espaço para a coleta de
35 assinaturas. É a contribuição co
brada para abaixo-assinado contra a
instalação de uma CPI sobre o go
vernador JoaquimRoriz. "Já vimos
esse filme".

••••••••••••

"A receita fez uma opção prefe
rencial pelos ricos. Vamos checar
tudo que é sinal exterior de rique
za". Osiris Lopes FO secretário da
Receita Federal, sobrea compra dos
camarotes, no· carnaval do Rio de
Janeiro, cujos preçosvariamdeUS$
4 mil e US$ 10 mil.
••••••••••••

Victor Fasano, modelo e ator, e
o seu sócio, Carlos Keller, estão
respondendo inquérito na PF por
porte ilegal de aves e primatas que
estão ameaçados de extinção.

Fasano e Keller possuem um

criadouro científico na cidade de

Pirassununga (SP). Eles tinham li

cença do Ibama para a criação de

aves, mas, sem o direito de

comercializá-las, por tratar-sé de
entidade pública.De uns anos para
cá, eles deixaram de enviar os rela
tórios ao Ibama, o que fere a legisla
ção.

CORREIO DO POVO - .Jaraguã do Sul, 2 de fevereiro de 1994·
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lê" Casa de alvenaria, com

82m2, terrenocom 450m2, Vila
Rau. \

eLf' Casa de madeira, com

90m2, terreno com 450m2,
Centro.
er Casa de madeirai com

60m2, terreno com 450m2 -

Fone' (0473) 71.1117 Ru. JOGO ..

Picoili, ,.. 104
• ""r"gu. do Sul - sc

Ilha da Figueira.
�i:t Casa mista, com 96m�,
.terreno com 374m2, Rio Mo
lha.
rJ!� Casa de alvenaria com

140m2, terreno com 420m2,
Vi'la Centenário.
ClT Terreno com 394,85m2,

Vila Amizade.
cl!' Terreno com 886m2, Água
Verde.

cir Apartamento com 250m2,
, Ed.Athenas, com 2 garagens.
r:ir Apartamento com 85m2;
Ed. Eldorado, com 2 quartos.

cP Classificados
CONCRETO MOIRÃO
Vende-se, tratar na rua Fran
cisco de Paula na chácara do

Lenzi, logo após Mercadinho
Alvorada.

, PARABRISAS'
Vende-se vidros e parabrisas,
novos e usados para automó
veis. Tratar em Nereu Ramos,
maJulioTissi, 232, com Jailson
pelo fone: 72-2218

LANCHONETE
Vêfido lanchonetecompletapor
CR$ 500.000,00. Aceito carro
no. negócio. Tratr ao lado do
Fórum

VIDEO CASSETE
Vende-se' video cassete

Panasonic, 4 cabeças. Tratar
pelo fone: 72-363.3

'

Apedido,
Vimos por meio deste, informar que não

procede o edital de protesto publicado em

22.01.94, contra o sr. AMILTON FRITZKE

(Mercearia Fritzke). Rua Pastor Schneider -

nesta.
/�,

PRECISO

Alugar uma casa com certa

urgência.Tratarfone: 71-3414.
Com Dona Valei

PRECISO
'Casa para alugar, tratar pelo
fone: 71-7754.Entre 11:30às
12:00hs

TERRENO
Vende-se terreno de 480m2 de

esquina, situado na rua Fran
cisco de Paula. Tratar na rua

'Jrmão Leandm Iõö. Com Ge-
túlio Marques

CHÁCARA
Vende-se ou troca. porcasaem
Enseada, 48 mórgos, com tan

que de peixe, luz, fica à dois

quilômetros do centro. Em

Corupá.

Seu classificado

Atenção
.

A.EJ. (7\ssociação dos Estudantes de Jaraguá do Sul), comu
nica aos seus associados e demais estudantes que o transporte
pará Joinville iniciará dia 07/02, com saída em doishorários: 5: 40
horas e 17: 20 horas, ambos comomesmo itinerário. Com saída de
fronte a Academia Olímpia passando pelo Kohlback, esquina da

Menegotti Weg 1, praça ao lado do Correio, descendo a avenida
Marechal, retomando pela Reinoldo Rau, CasasD' Água e centro

de Guaramirim, Posteriormente, será estudado no itinerário.
Adirecão

Vende-se
CG 88, em ótimo estado, cor
branca. Tratar com Dênis
fone: 71-1574FUSCA/74

Apenas por CR$ 650.000,0<'
Barbada. Tratar pelo fone: 72
3363 comAdríanaouAiciomar

CG/91
'Vende-seCGlToday,pretacom
10mil km, tratar na rua Goiás,
412. Vila LenziCARAVAN

Vende-seCaravanComodoro/
81. Tratar rua Frederico Tott,
664,bairroAmizade, comJair,
na parte da manhã

CHEVY/84

Vende-se, aceitonegociar. Tra
tarfone: 71-6843

Venha conhecer nossa loja. '

Loja 40. ala Nova. Portal de Jaraguá
,

F9ne� 71-0292

10 GOL 1.000
O IA II ASSEIBlE'IA
O SO AT� 01t-02-91t �'
O DISOUE COISÓRCIO �

�-�
�

�.-; . ..:.

ESCORAS
Vende-se escoras de madeira

•

(100). Tratar 72..:0480

gratuito tem endereço
certo.

Liguejá
71-5924
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Para ajudar no
crescimento das micro e

pequenas empresas de
Santa Catarina, o Governo
do Estado criou o Projeto
Crescer. O Besc faz parte
deste projeto, com linhas
de crédito sob medida

para o tamanho da sua

empresa. São
financiamentos
exclusivos, -com mais
facilidade e vantagens
para você. Escolha a

melhor opção. Maiores
informações, converse

com o gerente da sua

agência Besc.
• Financiamento de

Capital de Giro
• Financiamento de ICMS
• FINAME - Empréstimo
�ara aquisição de

equipamentos
BESC Santa Catarina

"ESTADO DE TRABALHO

IMPOSTO DE RENDA
Faça a sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física ou Jurídica,

com quem entende do assunto.

Organização Contábil "A COMERCIAL"
Hámeio século atendendo a Região da AMVALI

Ay. Marechal Deodoro da Fonseca,
. 122, fundos, centro.

Fone: 71-1721 - Ao lado daVarig
,"

9
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- Registra o horário de todas as ligações efetuadas,
com data e templo 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 Qefeito 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 insiste em se insinuar de forma 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 prob.lemas e lhe proporcionar diversas

outras alternativas para uma utilização mais

inteligente do seu telefone chega ao mercado o

BIN� 875 PIUS,nasua3ageração.

..
'
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�

. '.

..

,

8
;g
<
o

-n.,
....
'"

w
w
'"

� � ��.. �w

Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 285
Fone: (0473) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72-2679

•

••••

1IIIm•••
J.J

..

·!···,g-z··.···,···z··;···'··'··rg.··J·
..

·,···,
..

·j··":1';':-;;.
Para sua Segurança e Privacidade

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

- 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 confirmação do número, oferecendo segurança e reduzindo o tempo de
'ocupação de linhas.

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

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

Outras Utilidades
- Memorizâ'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 ligou, éom data e horário;
- Registra<:> horário de todas as ligações recebidas, com data e tempo de

" conversação;

FONETEC - Bolsa de Telefones

CENTRONova Brasilia
Rua José Emmendoerfer
- Apto. no Ed. Dennis cl 2
qtos, 2 salas edemaisdep.
- US$ 13 mil e assumir

CI)F (4 anos).

CENTRO- Rua João
Dowbrawa 493 - sobrado
cl I 63,OOm'-US$ 20.000.

CENTRO - Ótima casa

em alvenaria cl 150,OOm'.
alrásdolNSSesupermer
cadoJ';"guá-US$35mil.

CENTRO - Ed. Carvalho - Apto grande:
suíte mais BWC, 2 quartos, 3 salas, B\VC
social, copa, cozinha, área serviço, B\VC
empregada, garagem 193,00m2• US$

65.000,00

FIGUEIRA
Lotes cl diversos
tamanhos e pre
ços.

VILA LENZI - Excelen
te lote de esquina na subi
da pl quartel da PM, próx,
creche Gertrudes Kanzler
- US$6.5mil.

CENTRO - Terreno cl

13mtsde frentep/ruaNey
Franco(Clube Baependi),
US$19mil.

CENTRO - Casa em al

venariac/160,OOm2,nama
Exp. Antonio C. Ferreira.
- US$35mil.

CZENIERWICZ - Rua

Paraná, casa em alvenaria
semi-acabada (projeto de

160,00m') em terreno GI

461.00m' -lJS$ 23.000.

CENTRO - Terreno cl 770,00m2 contendo
salas comerciai s e um apto grande (1 o andar)
-- próx. ao Correio - Rua Pe. Pedro Franken n?

139. US$ 220 mil.

AMIZADE - Três Rios
do Norte - Lote cl

800.00m' à 40.00m da rua
Roberto Ziemann - US$
8.000.

RUA JOINVI'LLE -

Casa alvenaria sobre ter

reno cl 500,00m' - próx ..

DGWEG - US$ 55 mil.

AMIZADE - Lote cl

450.00m' na rua Tifa
Schubert (Clube dos Via
jantes) US$ 2.300.

VILA NOVA - Rua
Olivio D. Brugnago, nO
655 (rua do Supermerca
doBrerthaupt).US$25mil
maisCEF.

VILA RAU - Próxima a
.

FERJ, em terreno de es·

quina todo murado na rua
Jorge Buhr.

VILALALAU -Casaem
alvenaria na rua Bernardo
Dornbusch cl 200,OOm'
em terreno cl 500,OOm2 �

US$ 42.000.

CENTRO - Ótimo terreno cl 5.000,00m'
entre as ruas Procópio G. de Oliveira e Walter

Hansen - US$ 200 mil.

RUAJOINVILLE-Ter
reno cl 16.00Om'. fazen
do frente em 28 metros

para rua Joinville - US$
250mil.

FIGUEIRA -Próximoao

colégio Holando Gonçal
ves - 3.800,OOm'. US$!
16.ÓOO.

JOÃO PESSOA - Ótima
área comercial � galpão
antigo doClube JoãoPes
soa - US$ 20 mil.

VILALALAU-Casaem

alvenaria, na rua Ernesto
Lessmann, cl 3 qtos, 2

salas, 2 banheiros e de
mais dependêncies- USS
i8mil

AMIZADE - Apto cl 3

qtos no Residencial Ami
zade - US$ 8.5QO mais
CEF.

BAIRRO JARDIM
FRANCISCO - (Lot.
.Dalmar) próx. rua

.

Joinville (após Weg 11).
Construção em alvenaria
cl 236,00m'. própria pl
confééção. US$ 47 mil.

GUARAMIRIM - Apto novo central cl

150,00m' cl suíte, 2 quartos e demais

dependências. - (Em cima do BESC) - US$
15mil (entrada) e saldo de US$ 25 mil em 12

meses.

SCHROEDER - Sítio cl

27.00Om2, com ótima casa
nova em alvenaria

(160,00m' suite mais 2

quartos) - US$ 36 mil.

SCHROEDER- Terreno
cl I 100m' na rua Mal.
Castelo Branco frente a

Agrop. Sardagna - US$
2lmil.

SCHROEDER - Terreno

c/1125.00m',nama Mal .

Castelo Branco, frente ao
Colégio - US$ 18.000.
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Associação Caminhos da Neve

apresentou o projeto de viabilida
de de um teleférico naSerra doRio
do Rastro.

O teleférico unirá dois pontos
da serra, sendoumnomunicípiode
Lauro Müller e outro em BomJar
dim da Serra. A distância entre os

dois pontos é de aproximadamente
2,8 kms, apresentando mais que o

.

dobro entre os dois pontos do Pão
de Açúcar no Rio de Janeiro ..

A intenção da apresentação é
sensibilizar a iniciativa privada a

participar juntamente com os mu
nicípios envolvidos, para obten

çãode linhasde crédito,já que 70010
do equipamento necessário é im

portado. O desenvolvimento des
ta iniciativa favorecerá sensivel
mente o turismo naquela região.

Expositores catarínenses recebem apoio para participarda Feban

Feira Baiana deNegócioslBahia
O Sebrae - SC vai apoiar a par

ticipação de expositores
catarinenses na Feira Baiana de

NegócioslFeban que acontecerá
no Centro de Convenções da

Bahia, em Salvador, de 15 a 20 de

março. •
-

.

O evento vai proporcionar
aos pequenos empresários e os

interessados em montar seu pró
prio negócio a oportunidade de

mostrar seus produtos, seus

inventos e idéias. Serão oito feiras
em urna SÓ, transformando aFeban
em urn grande ponto de encontro

para negócios, reunindo desde

fabricantes de máquinas e equipa
mentos até empresas comerciais
ou prestadoras de serviços que
buscam expansão através de fran
quias, distribuição ou representa
ção.

Durante a Feban acontecerá a

Feira do Empreendedor, reunindo
fabricantes de máquinas com o

objetivo de formar uma rede de

negociação entre potenciais em

preendedores e fabricantes, pos
sibilitando a chance para O início
de novas atividades produtivas.
Ao mesmo tempo acontecerá o

Salão de Desenvolvimento Muni

cipal, onde serão apresentadas as

necessidades de -

compras de

insumos, máquinas, produtos e

equipamentos das administrações
municipais. O salão tem o objetivo
de criar oportunidades para acor

dos operacionais de fortalecimen
to dos pequenos fornecedores.

A Feban ainda prevê a realiza

ção da Feira da Pequena Franquia
que vai proporcionar a interação

I Anotações
Sacolão

JaraguádoSul- Um dosprogarmasdemaiorsucesso desenvol
vidopela secretaria de Agricultura eMeioAmbiente em 1993, está

sofrendo algumas alterações neste início de ano.

Agora o sacolão das quartas-feiras está sendo realizado na

FERJ e não mais na localidade de Vila NovaíI'ifa Bleese.

Segundo o secretário Ingo Paulo Robl, a mudança de local e

para dar. maior espaço e comodidade aos que frequentam o

sacolão. Outra alteração,pelomenosmomentânea, é adesativação
do sacolão na Vila Lenzt.

Naquele local o programa vinha sendo efetuado nó salão

.

União e até o novo local seja escolhido, os moradores daquela
região ficarão sem o sacolão.

Assim o novo calendário no momento obedece a seguinte
ordem:

Quartas-feiras: na FERJ (Faculdade)
Quintas-feiras: nó loteamento Souza (comunidade São Roque)
Sextas-feiras: Ilha da Figuera (comunidade Evangélica)
Sábados: Jardim Ana Paula II (ao lado do Posto de Saúde)
O Sacolão funciona no horário das 8:00 às 15:00 horas .

.

IPTU

'7
Rio do Sul - A secretaria da Fazenda de Rio do Sul, continua

/ a entrega dos carnês do [pru referente a 1994.

Segundo Francisco Fernandes Filho, secratário da Fazenda,
dos 16.100 camês.fáforam entregues até a presente data aproxi
madamente 7.500, sendo que 1.418 de isentos conforme determino
a lei constitucional e também a lei municipal que isenta assalari

ados com uma propriedade que não ultrapasse a 400 Uh\!.

Quem pagar a vista o H'T'U, até 10 de fevereiro, terá desconto

de 30%.

Quem optar pelo pagamento a prazo, a IQparcela vence

também dia IOdo mesmo mês. A Unidade Fiscal de fevereiro é

de

entre as pequenas empresas que
desejam expandir sua marca, pro
dutos ou serviços. O objetivo é

promover o desenvolvimento de

pequenas franquias, autentica
mentebrasileiras, compatíveiscom
a realidade dos pequenos empre
endedores. Paralelo a todos estes

eventos também estará acontecen
do o Salão do Inventor, com a

mostra dosmais variados inventos,
concebidos a partir das técnicas
mais simples até aquelas que en

volvem elevada tecnologia. Esta
será a chance para os inventores
nacionais demonstrarem e

comercializarem seus produtos.
Ainda durate a Feban será realiza
do o Pregão de Oportunidades,
espaço para a oferta de produtos e
serviços nos mais diversos ramos,
gerando novas Oportunidades de

negócios.
A Feira Baiana de Negócios é

umarealizaçãodoSistemaSebrae,
através do Sebrae - BA, governo
da Bahia/secretaria da Indústria,
ComércioeTurismo eSudic/Supe
rintendência do Desenvolvimento
Industrial e Comercial. Os peque
nos empresários e empreendedo
res catarinenses interessados em

participar do evento devem entrar

em contato com a coordenação de
Feiras e Eventos do Sebrae - SC
atravésdo telefone(0482) 24 - 9022
ou pelo fax (0482) 2� - 9805. O
Sebrae prestará apoio técnico aos

empresários e facilitará a ida dos
interessados com a parceria no

custo de participação.
Teleférico

O Sebrae atravésde seuprojeto
Presto, juntamente com a Santur e

A GENTE
.Â.

SE VE NA FEIRA)

FEIRA BAIANA
,

DE NEGOCIOS
Uma Feira Que ValePor Oito

SALÃO DO INVENTOR t FEIRA DO EMPREENDEDOR' t
PREGÃO DE OPORTUNIDADES t FEIRA DA PEQUENA
FRANQUIA, t· VITRINE DO ARTESANATO BAIANO t

. SALÃO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL t 'FEIRA
DO RECRUTAMENTO TÉCNICO/UNIVERSITÁRIO t FEBAN •

I

CRS 6.647,00. \

\ Táxi
Rio d\SufI - A unidade ta.;;;;;;;:ka dos táxis de Rios do Sul

passou, apartirOde jOdefevereiro, acustarCRS 200,00(Duzelllos
cruzeiros reais).

C,ORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 2 �� feverejr9 de 1994 .

\' , l. ::f1. '.�.;;_,'.�;: '-.���_��. �,_ �:�.. ; .� � :
'., .;·'..:.·_:__ __j!N:...::!"":::....::,........=-;;".:,,;,:;;_...:..;,_� """"'=""-'-�""'"'""� _
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L Esportivas
Tabela

Fina/mente o Juventusjogará suaprimeira partida dentro do João
Marcatto. O adversário é o Concórdia que não apresentou nenhu-
11/0 contratação de peso para esta temporada. Começamos bem!

Cantratação
Carlos Alberto, meia esquerda, foi o mais recente contratado pelo
Juventus. E/e veio do Apucarana/PR, e defenderá o "Juve" até o

final do ano. Passive/mente estefoi o último reforço até o início do

campeonato.
-Rápidas---------------
* Um contrato milionário poderá ser fechado no Corinthians
ainda esta semana. ZéElias, 17, quefoi reveladoporMárioSérgio
está valendo ÚS$ 1,5 milhão, e quem se interessou nogaroto,foi
o PSV Eindhoven, da Holanda. Mais um jogador de grande
potencial deixa o Brasilpara encantar-os europeus!
*O campeonato carioca começou com muitos gols. O bi-campeão
Vasco' ganhou de 2xO do Volta Redonda e o Botafogo meteu 6 no

ltaperuna. O Mengão só empatou C011/ o Bangu, e o Fluminense

jogará hojecontra oAmericano, nas Laranjeiras, apresentando 'os

,

o jogadores contratados. Trasmissão ao vivo pela TVBandeirantes.
,,* Doisgrandesjogos serão apresentados hojenaRedeBandeiran
tes. O primeiro, às 17:30 horas, valendo o "caneco" da Copa
Européia entre Milão e Parma. Outro jogo é amistoso, Rússia e

Mhico jogarão no começo da madrugada (1.�00 h. horário de

Bras{/ia), nos Estados.Unidos.
r

'WIZARD

RÁPIDO E EFICIENTE
..

Inglês - Esp-anhol- Italiano:'Alemão - Francês

Solicite já, uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

] Juventusenfrenta o-Concórdia no J'. ,M.

Tabela do catarinense
. jáprogramada

Blumenau - N0 conselho ,pattidas restantes da rodada será
arbitral da 1 a divisão' do futebol no domingo.

ele veio do ApucaranalPR e ficará
até o final do ano no Juventus, A
massa juventina poderá assistir o

"Moleque Travesso" na primeira
rodada do estadual. Nos dois últi
mos anos, o Juventus estreava no

campeonato, jogando no campo
do adversário, agora estréia no

próximo dia 20 contra oConcórdia
no João Marcatto.

catarinense, realizado dia 28, em
Blumenau, foi decidido a tabela

para esta temporada. Serão 522

jogos que disputarão' os 14 clubes
até a grande final.

Dia 19 deste mês, Blumenau e
Chapecoense farão a partida inau
gural do campeonato e, as cinco

_ Este ano, ao contrário dos ante
riores, a maioria dos jogos serão

° realizados no domingo, facilitando
a torcida a se deslocarem até o

campo do adversário

Foi contratado segunda-feira,
CarlosAlberto,meia esquerda, 28,

-
Blumenau

_

x
_ Figueirense

Caçadorense_ x
_

MarcílioDias
Atlético

_

x
_

Criciúma

Joaçaba_ x
_ Chapecoense

, Araranguá_ x
_

Concórdia

6"rodada-09Al3-quarta-feira
Figueirense _ x

_

Tubarão
Internacional� x

_

Atlético
Joinville x- Juventus
MarcílioDiás x Concórdia
Blumenau

_

x
_ Caçadorense

Chapecoense _ x
_

Crieiúma

Joaçaba_ x
_ Araranguá

7"rodada-13Al3-domingo
Tubarão

_

x
_

Joinville

Chapecoense_ x
_

Internacional
JUI'entus x Atlético
MarcílioDias

_

x_::_ Joaçaba
Concórdia x Blumenau

Figueirense_ x
_ Caçadorense

Criciúma
_

x
_ Araranguá

8"rodada-lMl3-quarta-feira
Caçadorense_ x

_

Tubarão

Araranguá_ x
_

Internacional
Juvenlus

_

x
_ Chapecoense

Atlético x Joinville
Criciúma

_

x
_

Mareílio Dias
Blumenau

_

x
_ Joaçaba

Concórdia
_

x
_ Figueirense

9"rodada-2003-domingo
Tubarão x 'Atlético
Internacional x Marcílio Dias

Araranguá -=- x_ Juventus
• Joinville

_

x
_ Chapecoense

Blumenau
_

x
_

Criciúma

Joaçaba_ x
_ Figueirense

Caçadorense _ x
_

Concórdia

Turno
1"rodada-19Al2-sábado
Blumenau

_

x
_ Chapecoense

2OI-domingo
Tubarão

_

x
_

Criciúma

Joaçaba_ x
_

Internacional
Juventus x Concórdia

t<-
-

Caçadorense _ x
_

Joinville
Atlético

_

x
_ Figueirense

Araranguá_ x
_

Mareílio Dias

2"rodada-24I02-quarta-feira
Tubarão

_

x
_

Internacional
Marcílio Dias x Blumenau
Criciúma

_

x
_

JUI'entus
Joinville

_

x
_ Joaçaba

Concórdia x Atlético

Chapecoense _ x
_ Caçadorense

Figueirense_ x
_ Araranguá

3"rodada-27Al2-domingo
Marcílio Dias x Tubarão

Internacional x Criciúma
, Joaçaba_ x

_

Júventus

Joinville
_

x
_

Concórdia

Caçadorense_ x
_

Atlético

Chapecoense _ x
_ Figueirense

Blumenau
_

x
_ Araranguá

4"rodada-02Al3-quarta-feira
Tubarão

_

x
_

Blumenau
Juventus

_

x
_

Internacional

Figueirense_ x
_

Marcllio Dias
Criciúma

_

x
_

Joinville
Atlético

_

x
_ Joaçaba

Concórdia
_

x
_ Chapecoonse

Araranguá x Caçadorense
5"rodada-06I03-domingo
Juventus

_

x
_

Tubarão
Internacional x Joinville

10"rodada-27Al3-domingo
Concórdia x Tubarão
Internacional x Blumenau
Mareílio Dias x Juventus
Joinville

_

x
_ Araranguá

Chapecoense _ x
_

Atlético

Figueirense _ x
_

Criciúma

Joaçaba_ x
_ Caçadorense

n"rodada-OJI04-domingo
Tubarão

_

x
_ Joaçaba

Caçadorense_ x
_

Internacional
Juventus

_ x:..._ Figueirense
Blumenau x Joinville
Atlético x MarcílioDias

Araranguá_ x
_ Chapecoense

Criciúma x Concórdia

l2"rodada-lOO4-domingo
Tubarão

_

x
_ Chapecoense

Figueirense_ x� Internacional
Juventus

_

x
_

Blumenau
Marcílio Dias

_

x
_

Joinville
Atlético

_

x
_ Araranguá

Criciúma
_

x
_ Caçadorense

Concórdia
_

x
_ Joaçaba

13"rodada-17104-dOmingo
Araranguá_ x

_

Tubarão

Intemacional_ x_ Concórdia

Caçadorense_ x
_

Juventils
Ioinville

_

x
_ Figueirense

Blumenau x Atlético

Chspecoense_ x
_

Marcílio Dias

Joaçaba�x
_

Criciúma

OBS:noretumoinverte-seomandodecampo
easrodadasserãonasseguintesdatas:20/04;
27/04; 01105; 04/05; 08/05; 11105; 15;05;
18;05;22/05�29/05;05/06; 12106;19/06.

�TEMPORADA DE OFERTAS�
I : 3 i] 3 í i : f�! I J ;; •
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