
Abertura ontem CR$ 1.668,54 (dia 20/5) As cadernetas de Novembro· CRS 15.021,00
C V Apartir de hoje os poupança com Dezembro- CRS 18.759,00

Com. 1.640,45
combustíveis estão aniversáriopara hoje, Janeiro- CRS 32.882,001.640,47 8,75%mais caros. 21, terão um

IIMPRESSOI
Tor. 1.564,00 1.5%,00 Variação da URV rendimento de Fevereiro- CRS 42.8�9,00
Par. 1.620,00 1.640,00 entre 14 e 21 de maio. 45,5139%.

.

Mínimo fim- 64,79 URV's

A �Tjgor'i ;Tig�: ;::,ça
sua coleção de inverno, com
muitas cores e a presença do

personagem em todas as

peças. A tendência grunge,
com cores mais apagadas,
também tem espaço.
Pdgina 7

Seguro'
Investir.
·Vida
Nacional.
Após 10 anos,
você recebe
emvida tudo
o que investiu,
corrigido.
E ainda tem a

maior cobertura
do mercado.

_NYI.nl __ Y_IM

*lW'I.'�f4,. ,

E G U I o

As obras de pavimen
tação de 15. 800m2 de ruas
centrais de Jaraguá do Sul
entraram ontem em sua fase

, final 'com a colocação de
uma segunda camada de

PAVIMENTAÇÃO

Prefeitura está concluindo o asfal,,, .�,
..

.

"fi ... f

�i·f. t. -
lançada a custo�es!'ad,os:.

'1 Iem US$ 400 mil, n�
Piazera, quando ono sis�' ª
maviárioforimplantWtltM:lir. ..I�J
ruasjá estarão prontas.

.

. Página4.

asfalto. O secretário de ído em uma semana. Nesta
Obras, Viação e Serviços primeira etapa aprefeitura
Públicos, Afonso Piazera estáinvestindo US$ 126mil
Neto, disse que se o tempo dólares. Uma nova licita
continuar 150m todo o tra- ção para o pavimento de
balho deverá estar conclu- mais de 50 mil m2 já foi

Mdquinas e homens trabalham direto na pavimentação final de quase 16milm"

FONE (0473)78-3200

FAX (0473) 78-0304
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EDITORIAL 7

Esta é a hora
As intençõesdogovernodoEstadoem

relaçãoa Jaraguádo Sulsãoasmelhoresdo
mundo. Penaque fiquenisso.Numa análise
superficial pode-se julgar até onde chegam
asintençõeseondedeveriáminiciarasações.
O governo do Estado assinou convênios,
anunciouobras,garantiu(ganmtiu!)delega
cias,presídio,contomoviário,acessoàCeval,
acesso à Ferj, centro poliesportivo. Como
intenções, ótimo. Como ações, zero.
- Desse ângulo em diante, chega-se às
conclusões: enquanto Jaraguá do Sul es
perava, tendoumprefeitoparceiropolíti-

.

co do governo do Estado, outrosmunicí
pios (Blumenau, Gaspar, Pomerode,
Criciúma, Araranguá, por exemplo), a

maioria dirigidos por adversários políti-

cos do governo, tinham obras pedidas e

não pedidas realizadas. É só conferir no
noticiário do dia a dia dos jornais e tele
visões. Joinville, inclusive, com um pre
feitoparceiro do governo e até domesmo
partido do ex-governador Vilson

Kleinübing, está reclamando 12 obras

prometidas e não cumpridas.
,

Agora veni a eleição. Quem sabe, en
tão, haja um pouco mais de preocupa
ções. Finalmente considerados todos es
ses aspectos - negativospara o governo e

desesperançosos para todos nós -, quem
sabe estejana hora de não nos submeter
mos tanto aos caprichos de quem só vê,
como o governo do Estado viu até o mo

mento; suas vantagens e seus fms.

/ Porque o voto do jovem
*Carlos Albetto da Rocha

Num país enfermo, mas ávido como uma radiografia a mostrar

demoralizarasinstituiçõespúbli- .. os tumores. Nunca se imaginou
cas; numpaísem que se removem que personalidades até então

inquilinos antigos do crime orga- intocáveis fossem segregadas do
nizado; numpaís que estáaniqui- meio social; jamais se acreditou
lando a corrupção já agonizante, que cidadãos tão poderosos se

tudo isso gera uma sensação de quedassem inertes, dando contas

mudanças em todos os brasilei- de seusatos administrativosàNa-
ros. ção, Nunca se viu, como hoje,
Ist o VDID dtJS receio tão grande ao desvio do

dinheiropúblico. Enfim, nunca se
jIJ" viu afastar-se, aos poucos, o fan-

� ,.1 tasma da impunidade,pIJII.mI/liD! E o jovem, desvinculado total-
mente de . compromissos
eleitoreiros, e sem os vícios anti

gosde interessesantipatri6ticos, é
que está sendo chamado a exer

cer, pelaprimeiravez, o seudirei
to à cidadania.

É desse voto, exaurido de fal
sos conceitos e ideologias ultra
passadas, que o Brasil precisa. É
do vigor da juventude brasileira,
despontandopwaoamanhecerde
uma era promissora que a Nação

porque
agora se

conhece
todo o

tipo de
manobra
de que alguns politicos se utiliza
ram para chegar ao poder. Sabe
se damídia, sabe-se dosmecanis
mos espúrios à vitória nas urnas.

Nem na ditadura Vargas, com
todo o seu poder, nem nos gover
nos revolucionáriosaNação esta
va acostumada a essa investiga
ção nacional. Nunca se assistiu

pela imprensaoBrasilpordentro,

DpDís

reclama.
Com esse gesto simples, de

espírito de nacionalidade, é que
certamente fortaleceráaindamais
a democracia, através da renova
ção dos agentes políticos. Deve
rão escolher, sem dúvida, cida
dãos que pratiquem a política
como ciência, dentro dos postula
dos éticos e de dignidade.àPátria.
A liberdade é fruto da demo

cracia. E democracia nasce de
eleições livres. Por isso, osadoles
centes nãopoderão deixardeapro
veitar essa chance nacional, de,
em renovando a classe política,
pintar mais uma vez a nova cara

doBrasil.
Nosso país dará certo. A Justi

.ça Eleitoral conta com todos os

jovens de Jaraguá do Sul para
hoje, em frenteaprefeituramuni
cipal, fazer seu título e cantar o

hino da esperança.

*Juk Eleito,.al da 17-Zona

Eugênio\fICtorSchmöckel
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Confiraà História
"A História de nossa

gente nãopodeficar
só na saudade".
O Passado só, é impor
tante se o seu tempo
foi bem empregado

Barão de ltapocu
Há 72anos

- Em 1922, depois de muitas provi- clamado como normal, em que
dências da Justiça para maior tran- Bernardes disputava com Nilo

qüilidade, porque nem sempre eram Peçanha e o resultado era o seguinte:
tranqüilas as eleições, principalmen- Joinville - 240 para Bernardes e 20 I
te as umas perdidas no longínquo e para Peçanha; Jaraguá - 210 para
quase "impenetrável" interior deSan-

-

Bernardes e 49 para Peçanha; Bana-
taCatarina,oquenãoseriaocasode nal (Guaramirim) - 150 para

Jaraguá eRetorcida (atualNereu Ra- Bernardese 68 paraPeçanhaeHansa
mos) que eram servidas porferrovia, (Corupá) - 97 para Bernardes e 51
do ramal São Francisco - RioNegro. para Peçanha. E osRepublicanosfes-
Assim, o resultado do pleito era pro- tejavam alegremente.

Há 70anos
- Em 1924. já naquela época se pro
curava saber quem era quem no

ranking da economia. A receita total
dos 35 municípios atingia a 2.339:

725$770, sendo a média da contri
buição "per capita", de Rs. 3$02L

Quatro municípios possuiam receita
acima de 100:000$000, que eram

Joinville(eporconseguinteJaraguá,
como 2° distrito deste) incluído,
Blumenau, Florian6polis e ltajaí, se
guindo-se os demais municípios, em
ordem decrescente.

- Por ocasião da passagem da. data

que comemorava a descoberta do

Brasil, o dr. Governador do Estado -

Hercílio Pedro da Luz - perdoava o

resto da pena de 7 anos que ainda
tinhade cumprir, o réuAtilio 'Vicenzi,
que há anos assassinara, neste distri
to, Clemente Baratto.
- O dr. UlyssesCosta, Juiz de Direito
daComarca de Joinville era nomeado
Juiz da 3" Entrância para a Capital, e
era substituído pelo dr. Mileto
Tavares.

Há57anos
- Em 1937, odr. CariosCandiago..ex- tra pessoas que trabalhavam contra a

promotordaComarcade Jaraguá era construção do hospitallocal, dirigiu-
homenageado por amigos e admira- do setas embebidas de 6di� e inveja,
dores com um almoço. Na ocasião ora contra o regime e tratamento dos
falavam os drs. Mesquita, Plácido doentes, ora contra as dedicadas ir-
O!ymP!o e o sr. Artur Müller. O ex- mãs, ap6stolasdacaridadeou,ainda,
promotor recebia votos de felicidade contra apessoadomédico, pondo em
e êxito no cargo de juiz substituto de cheque a sua honra e duvidando de
Tubarão. soa capacidade, idoneidade e compe-
- A imprensa diwlgava uma carta tência para o exercício do cargo que
firmada pelo Pe. Honorato Piazera, então ocupava. PadreHonorato fazia
de Taubaté, dirigida ao Pe. Alberto umapeloaobomsenso,àgenerosida-
Jacobs. Eradesolidariedade.NaVila de c· solidariedade de toda a popula-
se estabelecera um movimento con- çio jaraguaense.

Há 10anos
,

- Em 1984, com a colaboração dos projetoesseque,àdespeitodosmuitos
Juizes de Direito, Promotores de Jus- esforçosdessasmesmasautoridadese
tiça e da Associação dos Advogados profissionais, auxiliados por entida-
de Jaraguádo Sul, acapa da edição nO desepólíticos locais, felizmente, neste
3286, de 5/5/84, trazia asbtopsehk- final deJiezembw de 1993, acabou /
tórica da Comarca de Jaraguá do por ser esplendorosa realidade, oca-
Sul, em que aquelas autoridades e sião em que todos, indistintamente se

profissionais apresentavam à opinião acham gratamente recompensados
pública, com rara felicidade e verda- <, numaluta queduroudois lustros, mas
deira inspiração, osmomentosdacri- que prova de forma insofismável de

ação e instalação, a circunscrição que vale a pena, quando o objetivo de
judiciária, as varas, o Forwn e o umaflnalidadecomum.quevirátrazer
projeto da elevação de entr�cia, beneficios para toda a região.

A comunidade cresce

.
e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.

DuasRodas
Industrial
ALTA TE 'NOLOGIA
EMMA;FRIAS.PRIMAS t[PARA ALIMENTOS

IFone (0473) 71-2277
Jaraguá do Sul· SC
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Dedardó \

6racilianoRamos,MárioAndrade,ClariceLispector,
Machado de Assis, Graça Aranha e outros são autores

cujas obras foram inseridas pelaAcafe na prova de Comu
nicação e Expressão do Vestibular de Inverno. Resta saber
em que escola alunos do 2° grau já ouviram falar sobre eles.

-

. É zero na cabeça.

Quem manda?
PresidenteltamarFranco (lern

bram dele?) questionou o minis:'
tro Rubens Ricupero sobre os

aluguéis: quer a conversão em

URVpelaregrasalarial-médiade
quatro meses. Proposta do mi
nistério é dividir, a partir de 1 ° de

maio, o valor em cruzeiros reais

pelo valor daURV do último dia
do mês do reajustemais recente.

Comoé?
LuisHenriquedaSilveira, pre

sidentenacionaldöPMDB, apóia
o plano econômico de Fernando

Henrique Cardoso, candidato a

presidente pelo PSDB. Orestes

Quércia, candidato a presidente
pelo PMDB, com apoio de Luis'

Henrique,mete opaunoplano de
Cardoso. É o samba do crioulo

doido, mesmo!

Erramos
Por ementa ao processo n°B 1

-0�6224/39,oTribunaldeCons
tas recomendou a aprovação de
contas do ex-prefeito de

Massaranduba, Davio Leu, rela
tivas ao exercício de 1992. Ao

contrário do que publicamos na

edição de 18/5 último.

Errado
Última edição da lista telefô

nica da região norte traz na capa
belissima foto da Soma,mostran
do um dosmomentos do Festival
de Dança de Joinville. Mas o

texto explicativo contém um erro

crasso: diz que o festival foi
criado em julho de,: 1993. Ele já
existe há 10 anos.

�

'Para ler-
Deuna "Folha de SãoPaulo":

dos três poderes da República, o
Legislativo (leia-se vereadores,
deputados e senadores) e o Ju
diciário foramos quemaiscaíram
no conceito da população brasi
leira nos últimos dois-meses. O

poder Executivo manteve-se es

tável. Resultado de pesquisa re

alizada pela Datafolha em todo o

pais nos dias 2' e 3 de maio. O

Legislativo e Judiciário, segun
do a pesquisa, pela tentativa de

- reajustar em seus próprios salá
riosem 10,94%.

Écerto
Aliás, o ilustre tem razão em

-

-

demonstrar preocupação no caso

dos aluguéis, especialmente os

residenciais. Cornoogovemonun-
ca teve nenhuma autoridade sobre
o setor, a máfia que se formou é

maioremais fortequeadosbichei
ros. Se não é assim, me mostrem
alguminquilino,comrazãoedocu
mentado que, depois de algum
entrevere, vive sossegadono imó
vel alugado.

Dúvida
Umaperguntaestáno ar: não se

discute o benefício da pavimenta
ção asfálticanocentro de Jaraguá,
mas se chover forte o que pode
acontecer? A tubulação, de anti

gamente, não foi trocada e o solo
está sendo impermeabilizado. Em
Joinville eBlumenau os alagamen
tos são constantes. Lá também se

fez isso.

__ AUTOCENTER
* Pneus importados (Semi-novos)

_ * Pneus novos - Câmaras de ,ar
* Escapamentos * Balanceamento
* Geometria * Serviços de Suspensão
RiJa Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 -

Em frente a Loja Arte Laje �Fone (0473) 71-7398
Jaraguá do Sul- SC

ELEIÇOES

PMDB develançar canduuuo
-. ,

-
-
.'

- 'I

para a Câmara dosDeputados

DOAÇÃO

Apaepede terrenopara sua nova sede

J ara�á do Sul- o de

putado federal.Luís henrique
da Silveira

pode per
deroapoio
políticoque
sempre
teve das li- dNMItu
deran ças IIIIIIII'IltII
do PMDB

de Iaraguáeregião.Naquinta
feirapassada, odiretóriomuni
cipal, reunidosob apresidência
do ex-vereador Álvaro Rosá,
começou a-discutirapossibili
dade de lançar umnome à Câ

mara Federal. A princípio, a

escolha recaiu sobre o ex-de

putado e ex-prefeito Adernar

Duwe, numadobradinha com
o também ex-prefeito Ivo

Konell.
No PMDB de Jaraguá o

pensamento dominante é o

mesmo que já toma conta das

outras agremiaçõespolíticas da
cidade: recuperar a

representatividadequeomuni
cípio já teve nas esferas esta

dual e federal,hoje resumidaa
dois deputados - PauloBauere
UdoWagner, ambos do PPR
O PMDB, que já hipotecou

Jaraguá do Sul - O prefeito
Durval Vasel encaminhou à Câ-

-

mara de Vereadores projeto de
lei propondo a doação de terreno
à Associação de Pais e Amigos
dos _ Excepcionais, atendendo

desejo-manifestado pela direto
ria daApae que quer ampliar sua
estrutura fisica para poder aten- .

. der a crescente demanda de alu

nos, hoje em tomo de 120. Na
nova

-

área, a Apae pretende
edificar novas unidades com

aproveitamentode terapias como
hortas, criação de pequenos ani
mais e o cultivo de flores e

Duwepode ser o candidato a deputadofederal -

apoio à candidatura de Paulo ao comando dodiretório) acre
Afonso Vieira ao governo do ditanapossibilidadede eleger
Estado, segundo seu presiden- Konel e Duwe numa campa
te Álvaro Rosá (reconduzido nhabemtrabalhada

plantas ornamentais.
A preocupação, segundo a

. presidente da entidade Rosane
T. 1. Vailatti, deve-se ao cresci
mento da demanda de excepcio
nais desde 1970: dos primeiros
trinta alunos em 1970 a projeção
mostra que até o ano de 2.010
deverão ser, no mínimo, 400.
Na nova área, que deverá locali
zar-se em rua lateral à rua

Joinville, a Apae pretende, den
tro de suas possibilidades finan
ceiras, edificar um galpão para .

abrigar máquinas e equipamen
tos já existentes, destinados �

uma oficinade adaptação ampli
ada, para depois introduzir as

demais atividades.

Uniforme

Todas as construções serão

modulares, de um só piso, o que
facilitará sobremaneira a loco
moção dos excepcionais, espe
cialmente os que se utilizam de
cadeiras de rodas. O projeto de

construções, segundo a presi
dente da Apae, poderia ser inici
ado .tão logo se concretizasse.a

doação que depende da aprova
ção da Câmara de Vereadores.

"'ii) �
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A nooa sensação da
Chevrolet.

Um dosmaiores
SlIces50S daEuropa
o,

·

-torlUUCO com.
'

mo

1.0 dopcds com.
injeção eletrônica de
combustível que é um

dispositivo inteligente.

JaraguádoSul,n demaiode 1994

Tome Nota ASFALTO

_'__
'

__To_más_'deA_qUin-----t0 Se não chover, obras devem
o custo do voto

Sempre que se fala em eleição, sucessão governamental, voto,
/

pensá-se: tOrnara que possa votar num bom candidato e exista um
bom candidato para ser votado.

Parece serem todos os nossos problemas, angústias, dissabores,
obstáculos e pendências advindos dos maus políticos eleitos.

Esquecemos, por auto-preservação, sermos n6S;-'eleitores, os

responsáveis pela elevação de políticos bons e maus a'tls cargos
públicos eletivos.

Collor esteve lá por voto de mais de 35 milhões de brasileiros,
engodados pela sua conversa fiada. Lembro, 'só para registro, do
último debate e�e os presidenciáveis no primeiro turno, em 1989.
Brizola disse, nö, calor das discussões: "Não votem nessa gente
(Collor); eles querem enganar vocês".O povo temmemória curta e

já esqueceu. Pena. A história provou que Brizola estava certo.

Finalmente, quando o governador do Estado, o presidente da

República, o senadorxo deputado federal, o deputado estadual e o
prefeito ouovereador não funcionam comoopovoquer, aculpanão
é deles, mas do eleitor.
Lina revista "Veja"(páginasamarelas), da semanaem andamen

to, a seguinte dedução: "É fácil.levar o povo naconversa; g:ralmen
te, ele se deixa levar pelo coração, pela emoção e não pela razão.

Por isto, uma propaganda bem feita, um marketing�m fanta

siado, leva a maioria de roldão".
Entre um discurso técnico, bem colocado, verdadeiro e lógico, e

urnabememproadaconversapolítica, cheiasdemeneiose lantejoulas
ortográficas (o chamado "jogo depalavras"), opovovai na conversa
do político, mesmo que irreal.

Opovovotamal, porquejulgamal, escolhemal e interpretamal.
Pior disso tudo é que o arrependimento dura quatro anos, custa

bilhões de dólares emuita fome, desemprego, abandono e falcatru-
as.

, Piques & repiques
• ,O asfalto do centro começou e é bom.
* As vivandeiras das desgraças elogiam e falam meio às escon

didas.
* Preferiam que continuassem ruim como antes.
* Chegama reconheceromérito do asfalto, masnão sem colocar '

ás chamadas exceções.
, * Precisam, quem sabe, de mais inspiração.
*Aagonia dospartidosestápara sedefinir: asalianças esquisitas

vemaí.
* PSDB com PFL é o mesmo que acasalar jacaré com piranha.
* No fundo, como sempre, é questão só de conveniências das

, boas.
* O PFL é o partido profissional dó poder: perdendo ou ganhan

do, sempre ganha, pois negocia no futuro.
* Sem o calor do poder, o 'PFL é peso morto .

.",/
"'JlJlEIIDóllFEß...

estar prontas em sete dias
J aragu�dosuI-Numprazo

de sete dias sem chuvas as obras
de asfaltamento de IS.8oom2 de
ruas centrais
da cidade
deverão es

tar concluí
das. A infor

mação é do

secretário de

Obras, Via

ção e Serviços Públicos, Afonso
Piazera Neto. A primeira etapa de

pavimentaçãopara regularização do
uso de paralelepípedos, com uma

camada média de 4 centímetros, foi
concluída na quinta-feira à tarde.

. Desde ontem, a Momento En-

11"0"1110
I,ni
tIIII.l,
Vl/411111'

genharia passou a executar o tra

balho final com a colocação de

urna nova camada da mesma es

pessura. Esta etapa inicial compre
en�etrechos dasruasEmílioCarlos
Jourdan,Getúlio Vargas,Marechal
Floriano Peixoto e Presidente

Epitácio Pessoa, significando in
vestimentos da ordem de US$ 126

mil.
Aomesmo tempo aprefeiturajá

providencia nova licitação para
uma segunda etapa de pavimenta
ção asfáltica,num total de50milm2
a urn custo estimado de US$ 400

mil. Desta vez abrimgendo a parte
da Marechal Deodoro ·(João
Zapela àRio Branco) que não será

Dade 0IItem G cimult14finGI est4 sendo COlDclldtJ no trecho inieÜll

'--'--'0/.

.

,

, '

,,",,' "

-

EmmendörferCom.
de Veículos Ltda.

,

'

ConcessionáriaChevrolet
AV.,MaI.DeodorodaFonseca,567 -

89251-700 - Jaraguá êlosul-se
Fone (0473)PABX71-3655

FAX(0473)71-3764

/

Consórcio Corsa. Faça o seu agora.'

transformada em calçadão; Rio
Branco à ReinoldoRau. Domingos
da Nova, entre a Marechal
Deodoro e Procópio Gomes, Do
mingos da Nova até o Banco do

Brasil, continuação da Epitácio
Pessoa - entre a Pe. Pedro Franken
à Bernardo Grubba - Epitácio
Pessoa à Getúlio Vargas e Getúlio
Vargas entre a Bernardo Grubba e

Emílio Carlos Jourdan.

Segundo o secretário Piazera

Neto, este trabalho antecipa' a ÍIn
plantação do novo sistema viário

centra! da cidade (alguns alarga
mentos estão em fase de negocia
ção). "Quando isso ocorrer estas

ruas já estarão prontas", concluíu.
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PLANEJAMENTO

Cidades discutem linhas de desenvolvimento
/ ""

-

·lhando neste tipo de planejamen- Prefeitos da regido começam a demonstrarpreocupação em planejar o crescimento das cidades

J araguá do Sul- Técnicos

da secretaria estadual do Planeja
mento e Fazenda e da Associação
de Municí-

'piosdo Vale IJitlllllvo
do Itapocu;« .. ,/ .s:
além de pre- ""/1"'0
feitos da re- /I, '01,
gião, estive-

1.llo,.tllram reuni

dos quinta
feira última, durante todo o dia,
com prefeitos da região, para uma
exposição dos primeiros dados já
levantados pelo Plano Básico de

Desenvolvimento Regional, inici
ado no ano passado em convênio

com a Secretaria de Ações Estra
tégicas do governo federal. O tra

balho, que está sendo realizado

pelaprimeiravez,objetiva discipli
nar o desenvolvimento regional de
maneira sustentável, equilibrada e

integrada.
Segundo o engenheiro Fran

ciscoDuarte deOliveira, diretor de
Desenvolvimento Regional e Mu
nicipal da secretaria estadual de

Planejamento e Fazenda, poucos
estados brasileiros estão traba-

to. "Em resumo, trata-sé de um

estudo de cenário que nos dá a

realidade atual e nos indica cami

nhos para que os municípios se

desenvolvam da maneira desejada
daqui para diante", disse. Lem

brou que a gestão da coisa pública
exige, cada vezmais,muito prepa-
ro. "AUniãonãotemmaisdinheiro

para repassar aos municípios. Os
recursos do Estado tendem a dimi

nuircada vez mais. Então,
é

preci
so que tenhamos estes indicado
res que nos permitam planejar".
Segundo Oliveira, Santa Catarina

ainda é um estad�privilegiadopor
que não tem cidades metrópoles
com grandes bolsões de miséria.

"Ainda há tempo de se evitar isso".
O PlanoBásico deDesenvolvi

mento Regional engloba informa

ções dos sete municípios que in

tegram a Amvali sobre o clima,
recursos hídricos, geologia, tipos
de solos, vegetação, aspectos só

cio-econômicos, turismo, sanea

mento básico, sistemas viários,

transportes, receitas dos municí

pios, impostos, comunicações,
entre outras. Os números mos

tram, por exemplo, que o índice de
telefones domiciliares na região da
Amvali é bastante baixo (15,85%)
se comparado ao índice de Santa

Catarina (30%), umpercentual qua-

se 50% inferior.

No capítulo sobre moradias, o
Plano informa que, a partir de da

dos da Fibge Censo Demográfico/
Santa Catarina (J 980) e a Sinopse
Preliminardo CensoDemográfico/
Santa Catarina (1991), a Compa
nhia de Habitação do Estado de

Santa Catarina (Cohab) fez uma

estimativa do déficit habitacional

para a região da Amvali. Segundo
o levantamento, de três anos atrás,
são necessárias 3.184 novas uni-

.

dades de habitação. A maior defa

sagem ocorre em Jaraguá do Sul

(75%). O municípiode Schroeder,
mesmo com a menor população da

região, tem o maior déficit

habitacional.

No capítulo que se refere ao

item renda familiar, os números

apontam 4.436 famílias considera
das indigentes (IBGEIl990). Fo
ram consideradas as famílias cuja
renda familiar corresponde, nomá
ximo, ao custo de uma cesta básica
de alimentos que atenda aos requi
sitos nutricionais recomendados

pelo FAO/OMS/ONU,para afamí
lia como um todo. Em relação ao

total de famílias indigentes do Es
tado, o percentual da Amvali re

presenta 2,07%.
Em relação ao saneamento bá-

sico, todos osmunicípios são aten
didos por redes distribuidoras, da
Casan ou Samae, exceção de São

João do Itaperiu onde as obras

estão em execução. Entretanto,
nenhum deles possui um aterro

sanitário para deposição do lixo -

em Jaraguá a prefeitura negocia
áreas que serão desapropriadas
para esta finalidade. Todos os de

pósitos são considerados "lixões":
em Barra Velha, Guaramirim (que
também recebe o lixo de

Massaranduba), Schroeder e

Corupá, os detritos são deposita
dos a céu aberto. Em São João do

Itaperiu não há coleta. �

_,.... ,.
Proteja seu patrilnônio contra todo tipo de Ferrugen'

Portões - Grades ein Geral - Cercas ... -.Janelas - Parafusos

Rua João JanuárioAyroso, 2443 FONE: 72-8339
JaraguáEsquerdo
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vantados pelo Plano deDesen
volvimentoRegional serão, poS
teriormente, copilados e leva
dos à discussão em um s�un
do seminário quando � pro
postas serão novamente anal�
sadas e reunidas em um docu
mento final que será encami
nhado àSAE. Reunido em um

banco de dados, este trabalho
daráaosadministradorespúbli
cos (que terão as informações
constantemente atualizadas)
extremafacilidade naelabora
ção de projetos e outras ações
conforme as prioridades.

Em termos detransporte
paraoutras cidades, Schroeder
e Corupá não poss,uem cone

xões com cidades fora da re

gião nem com outros estados.
, Em São João do Itaperiu se

querexiste terminal rodoviário.
Na área de segurança pública
os números tambéin são

preocupantes.Háprojetós para
aumentar o efetivo da polícia
militar na região daAmvali (o
documento não revela dados

numéricos) mas há dificulda
desparaqueissoocorra Sobre

SAÚDE

Jaime de Borba/CP

Francisco Duarte de Oliveira

Postosdãoatendimentono
. interior aos agricultores

Guaramlrím - Com doisrné- '. ,'com -as necessidades 'da popu
dicos que atendem duas vezes, lação.
por semana nos postos de saú- "Hoje já temos anestesista
de das localidades deRioBran- com atendimento em tempo in
co, Corticeira e Guamiranga, a tegral e no setor de ortopedia
secretariade Saúde da-prefei- três médicos especializados
tura de Guaramirim tem que prestamatendimento às se

agilizado o sistema de consul- 'gundas, quartas e sextas-féi
tas, arim de viabilizar um aten- ras, no período da. tarde, além
dimento mais racionalizado no de um oftalmologista, às se

Hospital Santo Antônio. O di- gundas e quintas-feiras, entre

retor. do hospital, que também 8 e 11 horas", lembra Stringari.
acumul�o cargo de secretário: O hospital ainda mantém con

de Saúde, Antonio Vadin vênio com vários planos de

Stringari, diz que a estrutura do saúde: União Saúde, Bradesco,
Santo Antônio, em termos de Iochpe, Unimed e, Banco do

recursos humanos, já permite Brasil, além de atender normal
um atendimento condizente mente pelo SUS.

EMERGÊNCIA

Massaranduba vai terseu

pronto-socorro em junho
Massaranduba -Apartirdodia vimentar recursos sem os entraves

lOde junho 'a população de burocráticos que caracterizam a

Massaranduba poderá utilizar os aplicação de verbas públicas, O

serviços do pronto-socorro insta- SistemaÚnico de Saúde e aprefei
lado junto ao Hospital do Sagrado tura serão os gestores do FMS. A
Coração de Jesus. A informação é criação do Conselho Municipal da
da secretária de Saúde, Sonia Criançà e do Adolescente, está

Martini, acrescentando que o aten- agora em fase de composição da

diment0.emergencial·� entre as
.

diretoria, que terá cinco membros,
prioridades estabelecida!; pelo.pre- '.' Além disso, a secretaria traba
feitoOdenirDeretti,nunÍirabalhode lha em campanhas de vacinação
parceria com a dUeç(o do hospital. oontra o tétanc.especíalmenteem

Outramedida importante toma- comunidades interioranas, e con

dana éreadasaúde.foi acriaçãcdo tra a hepatite, em menores deum
Fundo Mtinicipà:l' de Sà(ldi, lei já ano. Segundo a secretária Sonia

aprovadapelaC&naradeVereado� Martini, "estamos vencendo re- -

res. OFundovaipermitir à secreta- sistências com resultad�s altamen
riamunicipal autonomia p_aramo- te �atisfat6rios".

� , .._ '*'��;�!Mo..,�:t';A;'o$-,,,,,,��,��::,;,, -����;kr�� "'"",_ "'<4'" ....' .-tic-»�-"'4:l:.��:>.:.:.;:-;-

Á sonho de construir
Iranslorma·se

idade

apolícia civil, as informações de polícia. EmJaraguádo Sul o
são caóticas. Em Corupá, por quadro reduzido, ainda é dos

exemplo, asegurançaresume- melhores: quatro delegados, 1

seaum escrivão de polícia. Em psicólogo, um médico legista
Guaramirim o trabalho é feito (transférido recentementepara
porumdelegado,doisescrivães Joinville), um perito
e três comissários. Em criminalístico, três escrivães,
Massaranduba, umcomissário três comissários e quatro es

e um investigador; em creventes. Não há polícia em

Schroeder, um escrivão; em São João do ltaperiu.Osmuni-
,
BarraVelha, um delegado, um . cipios deCorupá,Guaramirim
escrivão,cincocomissãrios,dois

.

e Jaraguá do Sul contam com

investigadores e um escreven- guarnições de bombeiros vo
te que atuam na delegacia da luntários.

Comarca, emais um comissá- Nova análise
rio designado para adelegacia Os dados preliminares le-

·A·
�_\'v.

\9- "�-

PROMOZONTA
Para concorrer aos 18 PRÊMIOS

você deverá trocar suas NOTAS FISCAIS
, por CUPONS'PROMOZONJA
1 CUPOM =,50 ORVs (em _H.F.)
A TROCA po;c!e!á ser; flita_'gualquer

uma clá. 131olas, doMO Zonta

Quanto mols cu�ons
Sorteios aos Sábados:

-TROCA 1°-18/06/94�o(e .r:: 29-16/07/94maiores serao suas '39 _ 13/08/94chances de GANHAR (pela lcterio Federal)

'fa PR'ÊMIOS
2 Blddétas
3 For,os elétricos'
3 KltS p'.anhelro
3 Caixas cl 20 112 de '

, Piso CerâmicO\.
3 (aixIs cl'água "ele SOO litros
3 Caluntos sanitários
1 CAS'A 1

_

ZONTA
Quem (JuNstroí

(J"Hfia )Veste /VoJl1e
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BALANÇA ELETRÔNICA
Compra-se, ou aluga-se. Con
tato fone: 72-3363, cl José ou
Ademir

PEDREIRO

Oferece-se, trabalho, contato
fone: 72-1784, cl Edgar

SECRETÁRIA
Precisa-se, que fale alemão,
com boa aparencia. Contato
fone: 72-3976, cl Hélio

AULA PARTICULAR
Química, física, matemática.
Contato fone: 71-6731, após
14:00hs

·ABANDONO
DE EMPREGO

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

solicita o comparecimento do sr. José
Luiz Pereira, portador da Cárteira de

Trabalhono63.043,série00005-SC,noprazo
de 24 (vinte e quatro) horas, à sua Divisão
de Recursos Humanos.
O não comparecimento neste prazo

caracterizará Abandono de Emprego,
conforme o artigo 482 da CLT, letra I.

JA�qlJA,
gfKE SHOP

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Melhor produtó
pelo melhor preço

RuaBemardoDornbusch, 570

Fone 72-3899
Bai"oBaependi

Jaraguá do Sul- sc

MARAN,E�· NI_� Bolsa
de Telefones

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 lEIDE

ALDGA
.Rua Walter Breithaup't, 92 - Jaraguá do Sul - se

(DefronteaoBeiraRioClubedeCam�j'-

Clínica Lavoro
- Cllnica Médica

- Assistência e Assessoria
em medicina e segurança do trabalho.

- Convênios com empresas
IPESe e Unimed.

Dr. Márcio Rar 'lOS de Oliveira
Rua João Butschardt, n° 84 - sala 5

Guaramlrim - SC

Cera para assoalho. desinfetante. pinho. eucalipto. alanalac,

querosene. óleo para assoalho. soda cáustica. cloro. álcool.

vela, ácido muríátíco. amacíante, água sanitária. detergente,
sabáo liquido. sabonete liquido. shampoo para automóveis.

desíngraxantes.para ehassí.Iímpa alunúnio para baú.'
Rua"25 de Julho, 662 • Bairro Vila Nova

'=

Fone/f'ax: (0473) 72-0271
Jaraguá do Sul· Santa catarina

MÁQUlNADEESCREVER
Vende-se,marcaOlivettiLinel
98. Contato fone: 72-2784

Comérciode
Frutas e Verduras

VENDEDORAS

Precisa-se, para vendas de

semi-jóias, folheadas a ouro

18k, cl 30% a 35% de comis
são. Contato fone: 72-1634

Frutas, VerJURJS e Gêneros
Ahmenlíci� em gerol. Atende
das7:OOàs22ffis, inclusive

.

cbningaseferiac:h.EmJolUJoo
proximo a JXXlte da A.:qi. Em
SchraJe..emfrente ooCoIlqio
Miguel Couto.

ÉGUAMESTIÇA.
Vende-se, idade 7 anos, ideal

para crianças. Contato fone:
71-4935 ou 71-5842

PÁRA-BRISAS E VIDROS
Vende-se, novos e usados, pl
automóveis. Contato fone: 72-
2218

VESTIDO DE PRENDA
. Vende-se ou aIuga-se, contato
fone: 72-1962 cl Fernanda

RESTAURANTE E LAN
CHONETE FRANK
Vende-se, ótimo ponto comer
ciaI, completo cl instalação
completa na rua Joinville, em
frente ao Líder Clube. Valor
US$ 30.000. Aceita-se carro

no negócio. Contato fone: 71-
4598, cl Frank

KOMBV79
Vende-se, corbeje,motornovo,
valor 1.089 URV's. Contato
fone: 72-0795

MEGA DRIVE

Vende-se, com 1 jogo e 2 con

troleS-,-valorUS$150,OO. Con
tato fone: 73"()496 cl Pablo

EXCELENTEOPORTUNI
DADE
Monte a suá própria empresa.
Ofer-ece-se produtos e equipa-
/.

mentos para montar loja de
baterias. Valor base: URV

2.500, estuda-seproposta. Tra
tar fone: 72-3274

Emfrenteao
Pasta Mime_

Aberto das
6:00 às 22:00hs
de segunda à sábado

Serve: café - lanches - almoço
com buffet - sábados ao meio-dia
frango assado.

'SCHIOCHE!
l�f)NJ� (f)Li7 :J)
7:1-0:125

Fábrica de Calha�
Industriais

eResidenciais

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina
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\ SALA COMERCIAL
Vende-se, c/40m2, o/banheiro
acabamento de 10, com frente

para ruaJoinville. ApenasUS$
15.000, aceita-se carro ou tele
foneno neg6cio. Contatofone:
11-1574 '.

TERRENO '-

Vende-se, c/500m2, cl casa
mista de 80m2• Valor T:JS$
4.500 ou troca-se por

J carro.Tratar ruaRicardoGörle,
462, em Schroeder cl Osmar
Herr

• COMPRA • VENDE
• TROCA • FINANCIA

Monza Barcelona (G) - pretomet., : 92

Escort 01l.8 (A) -pratameL. ,
93

Monza SLE l.8 (A) - cinza met. trio elet., : 88
Monza SLE l.8 (A) - verdemet, trio elet.. 88
KadettSLE 1.8 (O) -cinzagrafitetrioelet.i. 91
Chevetté st, l.6 S (A) - verde met,., 88

OpalaDiplomata(A) - begemeL. :.87
Fiai 147 (G) - bege ; 83

Passar(A)-vermelho 81
Corcel II (G) - bege , , 78

RuaAng.Io Rubin� 951 - Ba". do RIO Cetro Fon.
89261HJOO JARAGUÜJOSUL-SantaCatsrina (0473) 76·7014

Comércio' de peças de

Máquinàs .de Costura Ltda ..
. Q) Vendo de /lltÍqu!no -de Costuro novos e .

.

usadas com assIstência"técnIco .

especIalizado.
.

� Peros, oparelhos, 61eD e ogulhos.
. � lnsla/or6D de "p"relhos Het-tup.
: Q!> Revendedor dosm6qulnos de Repossor.
Rua .Ânge�o R........., 980

, .......a do -'0 Cê..-..-o
I Fone,/FB7IC C0473:J 76-279�
! . J...aguá do S..� - SC

::CUSSIFlCAD0S
CHEVET1�'79IMODELOI
80

Vende-se, valor 1.770 URV's.
Contato fone: 72-1023 ct
Alciomar

, «<3::::�;::.t9941�S "

.

V�de.se, valor USS 7.000,
c tato fone: 71-1955, 'cl
Vil r

MOTO SAARA 350/91
- Vende-se, com 20.000km.
ValorUSS 4.000, contato fone:
71-1955, c/Vilmar

A VERDADEIRA

BOLSADE
VALORES

Estão à vendllsps.stands parti a 8.
FEIRA DA MA�LHlfe�ra'B IFEIRA"

'

r

", .1f:lD(jSTI!IAI-.PA.- f'EQf!lfHA
EMPRESA. Aprovélte as candlçóes .,.

,�.feche�lPra HUmeihor negócio
doano. ,: ';- r ,

"FEiRA INDUSTRIAL DÀ PEQUENA
EMPRESA - nova mostra, trazendo
outros setores produtivos e novo
público•

I FEIRA INDUSTRIAL'DA
PEQUENA EMPRESA "

,

�. ':t �. ""';: {' .,"" •

..APOIO DO SEBRAE· viabilização
dtl partlclPJilção demicro e

.
. >

pequenas emRresas. Informe-sel
. A ESTRUTURA DEAPOIO EA

"

DIVULGAÇÃO QUEA FEIRA DA
MALHA TEM OFERECIDO V()C� TERÁ

NOVAMENTt; EM 1994.
NÃO PERCA TeMPOI

FECHE SEUMELHOR NEGÓCIO JÁI

.. GRANDES SHOWS - na

comemoração dos 118 anQs de
Jaraguá do Sul, o Parque de
Eventos terá shows de ULTRAJEA
RIGOR, RENATO BORGHETTI e
SULA MIRANDA, entre outros!

.

VENDASDESTANDS:
, CMC MARKETING &

COMUNICAÇÃO
FONE 72-1177

R. WalterMarquardt, 749
JARAGUÁ DO SUL· SC

FEIRA DA MALHA· 9 a 25 de Julho
I FEIRA INDUSTRIAL DA PEQUENA EMPRESA

15 a 25 de Julho

/

SU/�{Rdl�ROMoÇAO
� ,

',-
_
'. :.1" .,.

I .. , � �
-

. Temos os MelhoresPreços e� a Mâior
.

'Variedade ernMáquinas d·e' Coseur'a
,.

NÃOCOMPREANtESDÊNOS'CONSULTÁR
.,_ o" ,',�:ntrega.roossua �áqu·i��"em-..�oi�y,�.ll� ou Região . ,,,.'

Rua Joinville, 1655 - Vila La/ou - Fone ((U73) 72-3522 - 7/-()832 - Jaraguá do Sul- SC

Afie final'Correio dó Povo • Fone (0473) 72-3363 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Berta Imóveis
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 Fone: 72-0510

ClASSlACADOSJara á dO,SuL�l de....aiode 1994

\

�
. / '

! PEDRAS: SÃO TOMIt - ARDóSIA
PEDRAS PARA REVES'ß�IENTOS EMGERAI.
Rua Silveira Júnior, s/n9 (próx. Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC I�C)NI�: 1:1-0027

'VENDE-SE
Central

Telefônica
MarcaMeta,ultramo
derna, pl 2 troncos
10 ramais. Contato

pelo fone 71-0091

Vende
Área de 3.700m2, próximo ao
centro, na ruaCanoinhas,late
rat da Antônio C. Ferreira.
Terreno central, no inicio da
rua Adélia Fischer área de
33.023,OOm2•
Lotes no Loteamento
Itapocuzinho.
Lotes no Loteamento Jardim,

'p ... •

•··········.;.·�·· .. ··� .. I SL ' " :" Ac_.���i,�'Il!f :• Vendé�se OÜ troca-se casade alvenana • 1_ '�<::::on.t:a.t:o. 1J,ivre I: com 120m2, localizada em excelente área: PíJp�!���S t. ," . Oferece aulasde: ;
• residencial. Rua Olívia Chiodini Pradi, 184.1. Cartazes-Painéis- I Karatê de contato - Kick-Boxing'�· "

-

• Fone pl contato; 71-0810, ou na rua • Out Doors-Des. Art. I Capoeira -Defesa Pessoal,
• Rua AntonioAyroso, 147 I b s OS•• Joinville, 4067, na Sul Eletro Frio. • (Fundos Weg I) 'I am OS O sex .

.Fone (fM73) 72-2089
.

I Aula� de 2· a 6· - Vários hOrário"s• Obs. -Troco por chácara, terreno ou carro... Jaragud dõ'Sul- sc I II Aulas extras sábados e dõmingos.......�....._•••••••-. '..... --.1, I Av_ Ge'túlio Vargas, 8471IfIJ---_-_.----_--- , ,I próximo ao CIP

CI ín icaVeterinária � !__ :::��:e::::,�:::::s.Clínicae Cirurgia de Pequenos Animais - Vacinas,
VIDA. �.Exames Laboratoriais - Tosa e Banho

MédicosVeterinários:
Anelise B. Lehmann - CRMV - SC 2-1125
Bettina Goseh - eRMV - SC 2-1398

Lanchonete

SucãoFrancisco.
Lotes no Loteamento Rausis
em Guaramirim.

Aluga
Sala comercial nos fundos da
Sirama, frente para praça An
gelo Piazera, 70,OOm2•
Salas comerciais, em cima da
Casa Sirama

Servimos 45 tipos de suco
. e variados lanches.
Atendemos de terça à do
mingo,das 12às22horas. ,

Visite-nos.
RuaEpitácioPessoa,229

'\
S6D"'_ 7(J� diferentesde
piwIs. 0Jl:.maes, LtIZIIIIIuIs,MlI8$tIS e
olrtlilil:i8ul BifetlP� truIo

'

�_Iomo "laIitl.
Dilll'illMatuJHlrlir_1'h,
�tlnftietlS

fORNOA LENHA
,

QUAUDADEE
ATENDIMENTO

,Belle Robb
Jeans e Confecções

em geral
Venha conferir
nossos preços.
Reinoldo Rau, 61
Fone: 71-2014'

- Divisórias - Forros - Pisos
- Papel deParede - Persianas - 80xpara banheiro

RuaBemardoDombusch;no486
sala2-VilaBaependí 72.2472

�

Outono
Inverno/94

Av. MarechalDeodoro, 491
(frente Coi. Slo LuIs)
Jaraguá do Sul
Fone: 72-0405

Depilação com cera vegetal -

Massagem terapêutica e estética
Forno de Bier - Termoterapla - erloterapia.
Tratamentos para emagrecimentos -

Tratamentos completos �ra comperose
manchas antisinais - Vacina anti acne -

mlcrolonoforeze - Decapagem biológica -

Limpeza e Hld�atação profunda.
'"

"'i�.ft'iít��'�ir��iit[il[�:�
.J.f':���.·CQ���5�j.:�l�fe,f:,fi.�··�*,,���!*��l�

K"'B
Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Turtíst��os, Anúncios de
Jornais e Revistas, Cartazes, Jornais de Empresas, Produçao de Audlo -Visual

COMUNICAÇÃO LTDA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4

FonelFax (0473) 72-1066

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARA� )

PANIFICADORA E CONFEITARIA...

PA08V1NBO
Usados

EscortXR3 -90-azul,completo 11.M>��0
.

:�6S�:::�=���::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i�:ggg:g�
Elba CS - 86 - branca , 2.200 + financ,
Belina L - 86 - azul.. 4.700,00
BelinaL 1.8-91-verdemet., 9.000,0O
MonzaSLE-84-branco ! 5.000,00
Corcelll-81-prata 3.000,00
Fusca-ê l-branco 2300,00
GoICL-91-branco , 8.000,0O
EscortXR3 - 85 -preto 5.500,00

TtI4tn 'NICIlÜI. reoiltulD.,_ 6tIM4 esltulD. .

V...deiMo ........ OK....N\* ... IIIIlIIl<.......... c-uJte__ ......

Auto Novo Veículos
Fone: 71-1574 RJUI Joinville, nO 2050

Joalheria8imara Ltda
Jóia$ - Belógios

Artigos para presentes - Óculos de sol
TuJ<o c<omrn. os mrn.eRlb <O�es .JP>�eços

CREDIÁRIOFACILITADO
Fone (0473) 72-3630

Rua Barão do Rio Branco, 170 - Jaraguá do Sul- SC

'1r(W�(ÇD@
E§Jß�ß lli}� [l,��& [l,1f@t:\ o

Divisão'de ccncreto.
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101
Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linhas

esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Rua Cei. Procópio Gomes, 89
Fone 71-0066

CORREIODO
POVO.
Ir 72-3363

!t
Pronta entrega
e encomendas.
consultora:

t])iane

:Jone: 72-2646

Pão Quente
Panlftcadora e Confeitaria
Abertodi-ariamente,

'inclusive
domingoseferiados.
Completa variedade

depaes,
cucas e tortas.

Rua Jorge Czemlewlcz, 71

Fone 72-0340

. Central de Negócios
Claudino

Compra - venda:
Terrenos, casas, carros,
motos, sítios, fazendas,
eletrodomésticos etc.

Tudo pelo menor preço.
Rua: Bernardo Dornbusch, 1067.

Fone: 71-0157
Tratar com Cilludino

MAXCAR
VEíCULOS
Compra - Vende
Troca - Financia
FONE 71-6133
Rua Barão do Rio

Branco, ao lado
do n° 388

Jaraguâ doSul -

Centro

-

Aberto diariame... te das 06:00 às 21 :OOhs,
inclusive domingos e feriados .

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 9"15 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

�
Fazemos sua le� inlantil,

�� venha conhecer nossos

�� artigos para lesta.

Av. Getúlio Varqàs - 25 ��T�,Hott Papep PapeloPia �-\ /Fone: 72-3596

@
Cooperafiva Mista

Agrícola ,j'uriti Ltda.
Arroz Parboilizado
"PRIMO" e "JURITI"

Rua 11 deNovembro;666
Fone(0473)79-1130-Telex(0474)223-JURI

MASSARANDUBA-SC

- '

Há 10 anos pedalando com você:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamento
MargotAdeliaGrubba Lehmann, Oficial do RegistroCivil do 10Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul"
Estado deSantà e8tarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus documentos pela lei,
afim de se habilÍtarem para se casar os seguintes:

Edital N° 19.385 de 16/65/1994
SÉRGIO RONALD FOD! E MIRIAN SCHWARZ

Ele, brasileiro, solteiro, indusfriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Joaquim
Francisco de Paula, 5.083, nesta cidade, filho de Antonio Fodi Filho e Noguerta Ehlert FÓdi.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguádo Sul, domiciliada e residente em Três Rios do

Norte, nesta cidade, filha de Mario Schwarz e Anita Krutsch Schwarz.

Edital N° 19.386 de 16/6511994

ONÉSIO KÓHN E GlCÉLIA APARECIDA MÜLLER
Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio daLuz
Vit6ria, nesta cidade, filho de Hugo Köhn e Anita Kickhöfel Köhn .

.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Rio Negro, Paraná, domiciliada e residente em Rio da Luz

Vit6ria, nesta cidade, filha de José Müller e Maria Hercilia Müller.
Edital N° 19.387 de 11/6511994

WALDINO,OUTZ E ROSELI JANETE DALLMANN

Ele, brasileiro, solteiro, avicultor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Grande

da Luz, nesta cidade, filho de Henrique Gutz eHelga Spredemann Gutz.
'<,

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Riô da Luz III,
nesta cidade, filha de Hilario Dãllmanne Florina Dalbnann.

Edital N° 19.388 de 16/6511994

Cópia recebida.do cartório de Schroeder, neste Estado
ROGÉRIO MALDANER E CARMEM TOMASELLI

. Ele, brasileiro, solteiro, contador, natural de Marechal Cândido Rondon, Paraná, domiciliado e residente
na ru.a Jorge Lacerda, 270, apto. 5.1, nesta cidade, filho de Adelmo Maldaner eMafalda MartaMaldaner.
Elà, brasileira, solteira, eng�eira florestal, natural de Schroeder, neste Estado, domiciliada e residente

na fÚIlMarechai Castelo Branco, 3.375,.em Schroeder, neste Estado, filha de Claudio Tomaselli e Paula
Tomaselli.

Molha, nesta cidade, filha de Nércio Alexandre da Silva Porto e Maria de Oliveira Porto.

Edital N° 19.390 de 12/65/1994

MARCELO PICCININI E ELIANE SCHONKE
Ele, brasileiro, solteiro, assistente administrativo, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

rua Jorge Buhr, 111, nesta cidade, filho de Alvino Piccinini e Gilma Martins Piccinini._
Ela__,_:_brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua}orge Buhr,
111, nesta cidade, filha de Harry Schünke e Herta Walz Schünke,

Edital N° 19.391 de 12/0'5/1994

MARCOS ANTÔNIO BAUNGROTZ E ruSSARA APARECIDA HENNING
Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Palotina, Paraná, domiciliadoe residentena rua Paraíba, 188,
em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Volmir Antonio Baungrotz e Idarlete da Silva Baungrotz.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Porto União, neste Estado, domiciliada e residente na rua

462, n? 12, em Francisco de Paula, nesta cidade, filha de José Pedro Henning e Laura Henning,
Edital N° 19.392 de 13/65/1994

ORLANDO DE CARVALHO E VALKIRIALÚCIAM'\:]ELLER
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente em Nereu

Ramos, nesta cidade, filho de Alfredo de Carvalho e Ercide de Carvalho.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em NereuRamos,
nesta cidade, filha de Ademar Mueller e Vanda Vanilda Mueller.

Edital N° 19.393 de 16/65/1994 .

ROGÉRIO JORDAN E IVONETE DE SOUZA

,.

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e-residente na rua Major Julio
Ferreira, nesta cidade, filho de Rudi Jordan e Alzira Adam Jordan.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deBarraVelha, neste estado, domiciliadae residentena ruaMajor'
JulloFerreira, nesta cidade, filha de Juvenal Adalcino de Souza e Maria Antonia de Souza.

Edital N° 19.394 de J6/O'5I1994
DARCISIO SCHAFASCHEK EMÀRGARIDA BERNS

Ele, brasileiro, solteiro, advogado, natural deMafra, rieste Estado, domiciliado e residente na rua Nossa
Senhora Aparecida, em Ilha da Figueira, nestacidade, filho de Alberto Schafaschek e Frida Schafaschek,

Edital N° 19;389 de 12/0511994 . Ela, brasileira, solteira, economista, natural deGuãramirim, neste Estado, domiciliada e resideatena rua'
. - SEBASTIÃO BASSANI E ROSEMÉRIA PORTO NGSSB SenhoraAparecida, em IlhadaFigueira, nestaeidade, filhadeBartolomeu Berns eCatarinaJlmckes
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadoeresidente em RibeirãoMolha, Bems,

nesta cidade, filho de Leandro Bassani e Clara Fodi Bassani. E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será publicado pela
Ela, brasileira, solteira, costureira, natutal de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente em Ribeirão imprensa e em Cartório; onde será afixado por IS (quinze) dias,

PORTAL DE
JARAGUÁ - Sala
c/22m2, toda deco

rada/mobiliada, em
ótima posição no

Portal - 10.000
URV's.

CENTRO - Apto.
grande/Ed, Jaraguá
- suíte, 2 qtos,
BWC, salas, demais
dependências e ga

- -45 mil

VILA LALAU - Terreno
cl 4.56,75m', edificado cl

prédioern alvenaria(2 pa
vimentos) medindo
140m' e uma casa dema
deira, sito a rua Ernesto
Lessmann nO 130 - Preço:
46.000 URVs.

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de
Agosto/no prédio do BESe_ Aptos/novos -

156m2 (suíte, 2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviço e garagem)
Preço: Entrada de 30%, mais finan. 20

JOINVILLE/CEN
TRO - Apto. c/202m'
- Ed. Presidente, frente
ao Colégio Santos An.
jos - Ao lado da Cate-

•
dral (possibilidade de
troca com imóvel em

Jaraguá)..

VILA LALAU -

Terrenocom645m'
- 8.500 URV's.

CENTRO. - Prédio cl 142m2, mais
casa mista cl 90m2, sito a rua

Procópio Gomes n? 1453, em
terreno cl 900m2• Preço: 110.000

URV's (em condições).

em alvenaria, e casa

mista, sito rua. João
Januário Ayroso, nO
1005. PreçalBarbada:
20.000'URV's.

reno (esquina) cl
frente de .29,5
metros para a rua

José Teodoro Ri-

casas, sendo urna em

alvenaria de 2 pavi
mentos, semi-acabada
- próximo a Faculdade

-Preço: 6O.000URVs.

em alvenaria c/

·130m' (faltando
acabamento) terre
noc/360m'�PreÇo:
18.000 URV's

(aceita proposta).

Rua

Procópio Gomes/Ed.
Resid.Maguilú-Apto.
2 qtos, 2° andar, cl ga
ragem - Preço: 7.500

URV'sefmane.juntoa
CEF (16 anos

_

úlima

prest.CRS I79.000,00)

'PIÇARRASI TANQUES DE CAMA
RÃo � Projeto pronto c/6 lagoas, de água
salgada ou doce, em 17 hectares de terra

plana, próx. ao mar" cl frente p/ BR-IOl.
Benfeitorias em alvenaria, plantações de
maracujá, etc. Preço: 200.000 URV's.

com

390m', rua Santos
Dumont. Preço:
8.000 URV's.

MARISOL - Casa em al
venaria cl 250m', 4 qtos,
demaisdep. todamurada
clcercaemalumínio-Rua
Gennano Marquard� 170

-49.oooURV's.(Ilmcon
díções)

reno c/ aprox,
3.600m', próximo
aoColég1oHolende
Gonçalves - Preço:
16.000 URV's.

VIEIRAS· Rua 601

OaraguálSchroeder), ter
reno de 540m' esquina
com rua 470, edificado

. com prédio em alvenaria
(2 pavimentos). cl 3 salas
"comerciais e 3 aptos. Pre

ço: 144milURVs.

CENTRO - Rua

Felipe Schmidt n? 49

(próxima a Assoe. Co

mercial) terreno cl

688m', com casa em

alvenaria de 150m' -

Preço: 60.000URV's.

Excelente prédio (esquina), cl 2 pisos,
300m2, na rua João Planinschek c/ a

-rua Venâncio da Silva Porto (próximo
a Weg r, ao lado do Floriani). Preço/'

barbada: 52.000 URYs

CENTRO - Frente pl 2
.

ruas: José Erinnendoerfer
e.José Menegotti, terreno
c/ aprox, l.�QOm',
edificado comcasa ern al
venaria com 145m' - Pré

ço: 90 ..000 URV's. (A
combinar)

VILA LALAU - NORTE - Lote c/
.

800m',situadoa40
metros da rua

Roberto Ziemann -

6.000

Terreno

. AMIZADE-Apto.
c/ 3 qtos. - 7.800
URV's de entrada, e
assumir financia
mento na CEF - 20
anos (use
FGTS).,,I I

reno c/350m2, pró
ximo Colégio
HolandoGonçalves
no Lot. Waldemar
Schimitz

.

- Preço:
7.500 URV's.

CENTRO· Ed. Gardenia
. Rua Barão do Rio Bran
co. Apartamento cl 4

quailos(1 sulte),3bailhei·
ros, 2 salas, sacada, área
de serviço egaragem. Pre-:

ço: 30.000 URVs.

quina fazendo fren
te em 31,50m pata
ma José Teodoro
Ribeiro - Área c/
579m2 - 15.000

CEj'iTRO • Rua José
E'mmendoerf.. - Excelen
te lote cl 450fn2. (15x30),
próximo aoAtelierdMnd.
de Quadres-S Américas
Preço: 8.000 URV's.

<t:
w
II:
O

Rua Cei, Procópio Gomes de Oliveira, 285 '�:"'::':':,':: ",- + - (0473) 72·2679 e 72·3139 '
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* 08/09/49 JULIOHUPKA
EDITAL

Patricia Tavares da CunhaMelloGomes, Tabeliã, eOficial de Titulos da Comarcade JIIIIIgIIá do
Sul, Estado de Santa Catarina, na fonna da Lei, etc.

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

AlIrIo SavioDalsoc:hlo - Rua Arduino Pradi, 815 - NESTA
Ademir Zuelow - Rua Joinville, 4180 - NESTA
Confte. Antrhax Ltda - Rod. BR 280 nO 5249 - NESTA
Cóm.Mat Constr. Vieira Ltda - Rua Francisco Rusca. sinO - NEStA
Ind. Estopa Fagundes Ltda - Rua Rio Alma, sinO - Rio CerroI - NESTA
Ind. Com. RoupasMac-Mor Ltda - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - NESTA
JalrJosé Greuel- Rua Lot. SIoLuiz, 1413 - NESTA
Litoral Norte Confec. Ltda - Rod. BR 280 nO 5249 - NESTA
Marcelluslnd. e Com. de Malhas Lt -Rua602, 151 -NESTA

.

Modelação Betonl Ltda - Rua 433 nO 74 - NESTA
Mauro Dunzer - Rua Guilherme Weege, .36 - NESTA
Norberto JoioMaestri - Rua BotImepa..182 - NESTA
OvadirGarcia Fernandes - Estr. BraçoRibeirio Cavalo - NESTA
Silvio LuIz Foriin - Rua Bernardo Dornbusch. 281 - NESTA
Trfs Rios Confee.. Ltda - RuaRoberto Ziemann. 3720 - NESTA

WEMImp1e_ntosAlrleölãs Ltda -Av. PedroLudovic:o. 3711-NESTA
E, como os ditos devedores nie foram encontrados ou se recusaram aaceitar a devida intimaçIIo; faz

porintermédiodopresenteeditai,paraqueosmesmoscompareçamnesteCartórionaRuaArthurMll1ler,
78, no prazo da Lei, a ãm de liquidar o seu débito, ou entAo dar razlIo porque nie o faz, sob 8 pena de
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KElJIIIIIgIIá do Sul, 19 demaio de 1994.
Patricia Tavares da Cunha'Mello Gomes

Tabelil

. Exemplo de trabalho e dedicação. Pai dedicado e corajoso, marcaste a
� 12/05/94 tuapassagem em nosso meio. Lider comunitário, deRioNovo. Dedicou-

se a· construção da Igreja de Guarajuva: A Sociedade Rio Novo e mats
marcante foi seu trabalho naRota dasCachoeiras. A construção da Escola Walter Unger na Tifa
dosMilhões, entre outras. Tua participação no Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá, foi
decisiva.Aliássemprefoi homemprestativo e atencioso, companheiro leale deprimeirahora. Como
Corupaense Julio, só posso dizer obrigado, que Deus em sua tnftnita bondade lhe dê o descanso
eterno. Fos-tes nafrente parafazer nossa trilha, porque aqui em nosso meio.fizes-te e muito bem

feito, ficou para a história a tua passagem em nosso meio. Sonhas-tes ser Vereador e morreu

VEREADOR. As boas árvores caem de pé. Teusfilhos, teus amigos lembrarão de ti. Lembrar é o

móispuro sentimento, éo amor que jamaismorreu; É a tristeza ao lado do sofrimento; É a dor de
não esquecer quem conosco conviveu.

Ernesto FelipeBlunk
Presidente do PFL

Juízo de Direito da
2a Varada
Comarca de

. Jaraguá doSul
Edital de Praça

A doutora HildemarMeneguzzi
de Carvalho, juíza de direito da
28 Vara da Comarca.de Jaraguá
do Sul,Estado deSantaCatarina,
na forma da lei, etc...
Faz sàber (em resumo, art. 687
do CPC), o seguinte: - Venda em
1· Praça: Dia 1°/08/94,às 14:30
horas. Venda em 28 Praça: - Dia

16/08/94, às 14:30 horas, por
quem mais der e maior lance
oferecer. - Local: � Edifício do
Forwn desta Comarca. Execu

ção N° 2.719/87 - Requerente
Lourival Rothenberger e reque
rido Leonardt SeIl. - Bem à ser

preceado: Um terreno situado
nesta cidade, contendo a área de
694,60m2,localizadono ladopar
da Rua - 109 - Acre, distante
25,00ms., da casa n" 130, fa
zendo frente em 28,OOms., com
a Rua Acre, travessão dos fun
dos em 28,OOms., com terras de
WaldemiroKrutzch,estremapelo
lado direito em 23,5Oms., com
Servidão de Passagem e do lado

esquerdo em 26,OOms., com ter

ras deWaldemiro Krutzsch. Re

gistrado sob n? R-1.16.792, fi
cha 01, Livro N° 2-RG de pro
priedade dorequerido. Avaliado
em CRS 23.052.736,93. - Nos
autos não consta qualquer ônus
ou recurso pendente. - Fica atra
vés do presente intimados o re

querido e sua esposa Iraci L.

Sell, caso não sejam encontra

dos pelo Sr. Oficial de Justiça. -

Dado e passado nesta cidade de
Jaraguá do Sul, aos 13 dias do
mês de maio do ano demil nove
centos e noventa e quatro. - Eu

Cláudia Jenichen, Escrivã Judi
cial, o subscrevi.

HildemarMeneguu.i de
Carvalho

Juiza deDireito

Vendas

Apartamento - Edif. Maguilú - c/ 79m' + garagem - USS
8.000 + financiamento.
Casa de alvenaria c/ 114m' + terreno c/ 4OOm'� Rua

Hemique Geffert. Prõx, Weg II - USS 15.000 + fínanci
amento.
CasaMista - c/ 7Om' + terreno c/ 63Om' - Nereu Ramos
- USS7.ooo.
Casa de madeira c/ 7Om' + terreno c/ 1.000m' - Rua
Antonio Sehmitt - USS 7.500.
Casa de alvenaria c/ 111m' + terreno c/·3.517m' -rRio
Molba - USS 22.000.
Casa demadeira c/ 80m' + terreno c/ 45Om' - RuaWalter

Marquardt - USS 20.000.
Casa de alvenaria c/ 130m' + terreno c/ 45Om' - Rua nO
634 Ana Paula II - USS 25.000.
Casa de alvenaria semi-acabada c/ 107m'+ terreno cl
47Om' - Rua Germano Marquardt - USS 13.000.
Casa de alvenaria c/ 250m' - 2 pisos + terreno c/ 45Om'
- Ilba da Figueira - US$ 60.000 + fmaneiamento.
Casa dealvenaria el2 pisos de 200m' - Rua José Teodoro
Ribeiro - US$ 28.000.
Casa de alvenaria cf. 130m' + terreno cl45Om' - Rua Joio
Mareatto - USS 35.000.
Casa dealvenaria cl 250m' + terreno cl 1.400m' - Centro
- USS 80.000:
Casa de alvenaria c/ 130m' + terreno c/ 1.520m' - Centro
- URV- 80.000.
Casa de alvenaria c/ 98m' + terreno cl 600m' - Rua Ilha
da Figueira - CR$ 151.000.000,00.
Terreno c/ 450m' - Próx. Colégio Alberto Bauer - CRS

6.000.000,00.
Terreno c/ 500m' - Rua Jorge Czerniewicz - USS 9.000.
Terreno c/ 600m' - Loteamento Papp - USS 6.000.
Terreno c/ 147.000m2 - Rua 3 Rios do Norte - USS
16.000.
Terreno c/ 368m' - Rua Joinville - USS 9.500.

Terrenoc/397m2 - c/meia 'guademadeiracf7Om'-URV
9.000 - Rua Jaragu' Esquerdo.
Terreno cf 48.000m' - Rua Rio Molha - US$ 13.000
Terreno c/ 48.000m' - RuaWalterMarquardt - Defronte
Loni-Mar - USS 2,20.000.
Chácarac/20.614,5Om'-EslradaGaribaldi - USS 15.000.
Chácara c/ 1.000.000m' - Rua Rio Molba - USS 40.000.

Galpão c/ 450m2 + terreno eI 900m' - Rua Roberto
Ziemenn- USS 65.000.

Locaçio
Sala comercial - c/ 45m' - Rua José Teodoro Ribeiro -

Der. Colégio. .

Sala comercial - c/ 24m' - Jaraguá Esquerdo. ,

Sala comercial - c/ 45m' - Rua 25 de Julho, 577 - Vila
Nova

lua 15 d. Julho, 117
VII. Nova - Jaraluõ do S"I - sc

·••ft••• 71-01 •• / '71-4147

"-
�.

-_.-

Terreno 25x30 - Pr6x. Escola Alberto Bauer
Terreno 3.000m2 - Centro

Terreno esquina c/630m2 - Ilha da Figueira
Terreno 450m2 - Pr6x. Posto Behling
Terreno 564m2 - Rua José Emmendorfer
Terreno 15x30 pr6x. da Escola Alberto Bauer,
2 terrenos - Loteamento Dico

=.,

Terreno 15x30; próx. Escola Alberto Bauer
Terreno 650m2 esquina ruaLeopoldo Janssen com
Venâncio S. Porto

.

2 lotes em Barra Velha ao lado da lagoa, US$
3.000

Imobiliária

Casa de alvenaria 130m2 com terreno 1.520m2,
centro

Casa de alvenaria cl 104m2 - Próx. Ponte Grubba
Casa de alvenaria cl 180m2 - Ilha da Figueira
Casa de madeira - Rua Otto Schneider
Casa de alvenaria cl 237m2, c/ terreno 2700m2
Sobrado alvenaria - Barra Velha

Casa mista - Piçarras (Centro)
Casa de alvenaria conjunto residencial Weg.
Casa com 120m2 - Terreno 14�30 rua Jorge
Czemiewcz
Casa de alvenaria 70m2, terreno 400m2Rua Lou
renço Kanzler - 80m2• - Vila Lenzi

Apartamentos
Apto. 2 quartos - Edifício Florença
Apto. 3 quartos - Edifício Carvalho

Apto. 2 quartos - Edificio Jàraguá
Apto. 4 quartos - No Centro -

Apto. 239m2• Rua José Emmendorfer
• Oportunidade

Casa mista, com calçamento pr6x.
Marcolla

.

Terrenos
Terreno 15x30 - Ilha da Figueira
Terreno 980m2 - Centro

Casas

COMPRA - VENDE
ALUGA'" ADMINISTRA

Fofte: 71-8009
.

RUG Leopoldo .IGftUon 61-
.IG'Gluá cio SUl - SC

(FiAGI cJG ruG cJG (GlxG econômlcG)
CReCI4760
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Jara2uádoSul,21 dem.�iode 1994

'CHA'-É
IMOBILIARIA
R. Relnoldo �au, 61
Fone (0473) 71-1_
Jaragué dO Sul· SC .

/

". 'it"
...

kill

VSZSZSZSZSZSZSZSJ

lt\�.fS
Rua 310 dos Im.grant.,

. (proxlmo i FERJ)
Vendas, II Apenas dois 'apartamentos por andar

'II Churrasqueiras ,< ,'e,.
, I

iii�llo de Festas

II Sãllo de Jogos
iii Playground
II Todos os apartamentos com garagem

'

iii·Totalmente residencial
I!) Apartamentos de 98 m2

.

�lmOblll'lrl'l
..

•

Loteamento Juventus
Lotes com entra::ia + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
.

. Pane (0473) 71-1500 ,

.

, RUA REINOlOO RAU, 61 - JARAGuA 00 SLL, SC ' .

E
Terreno

Rua: 493 - Bertha L.

Kassner, prós. eS"1, c!
1.�6SIll' .

Construçlo
e Vendas:

.

-.

(.I
( .

COIISTRU'rOIIA.8ICGII�
JARAGUA

R. Cei. BernardoGrutiba, 246
Fones (0473) 72-0014 e 71-8347

Jaragué do ser- SC

Casa de alvenaria

Rua: Carlos Nies. 3211.
Vila Nina, cl 13I1,llIlm'.

ter. 4711,()I)m'

Sobrado

Rua: Julius Vcrech, n?
50, cl 23Il,(Hlm'. ter.

399,Illlm'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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L,ar .Imovels

Vendas
1 apartamentó cl 253,00m2 na rua Joinville.
Terreno na ruaMaxNicolau Schmidt cl 500,00m2.
Apto c/160,OOm2 no Edificio Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
C�caraemScbroeder,com42morgos,terrenotodoplaino,comáguaeluz.
Terrenoc' áreade 441 :00m2na ruaPastor LorenzHahn na 5 1. Guaramirim.
°Casa mista c/90,OOm' na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.

o Cása'de alvenaria c/l00,00m2 na rua santA Catarina, 368.
Ca,sa de alvenaria cl 350,OOß12 com terreno, na rua João Planinscheck

esquinapua a rua Venâncio da Silva Porto.
, Casa de alvenaria, rui rua 25 de Julho, com 20()m2. (Vila Nova).
Terreno com 4.700,OOm· e casa de alvenariacommuitas fiutas e palmitos .

Av. Mal. Deodoro, 141

Terreno com área de 350,00m2. Nl, lo1eamento Jardim Francisco.

Casa de alvenaria c/300,00m2, na rua Richardt Piske, com 3 ar condicio

nados, hidro massagem, aquecimento solar, 'alarme,
Locaçlo

Apto na rua Roberto Seidel (Corupá), com 3 dormitórios.e demais depen
dências.

Apto na rua Albino Zanghelini. (Nereu).
Casa demadeirana rua25 de Julho 1413. (VilaNova). Cöm3 dormitórioS
e demais dependências com garagem,
Casa de madeira rua Chile, 171. (Pröx, Hospital Jaraguá)

.

Sala comercial

.---------------.
•

-
•

• CRECI N° 1596 •
• •
•

Sul
•

'. Ba....a I
• 'I...õvels •
• •

I Fone: (0473) 72-2734 I
• VENDE I

TERRENOS
• Chácaras I I Terreno em Piçarras a beira rio c/4.185m" (Ancoradou- Ir:r Casa de madeira com 90m2, terreno I Terreno cl 6O.()0()m2, cl casa de madeira de 60m2 e mais • ro)

com 652,50m2 (15x43,50) - Situada na rua •
um galpAo cl 80m2, Barra do Rio Cerro, pr6x. Botafogo. • Terreno na Rua Amazonas

.

c/l.720m", pröx Parafusos

Brusque -lateral da rua 25 de Julho. Vila •
Preço US$ 14.000

•

I
Ewald.

INova. Terreno cl 1 0.45Om2 cl casa de madeira de 60m2 e de um Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.500m2•

r:rCasa de madeira c/ 80m2, terreno C/. I galpAocl 9Qm2, tem água p/l;i9óas, no Rio Cerro II, próx. I Pr6x. trevo PostoMarcolla'
.

I Recreativa Choco Leite. Preço US$ 18 -:500 I Terreno cl 535,80m2 Loteamento Júlio Rodrigues, Lote450m2 - Situada na rua: Santilha Rengel -

•
Terrenos

• n009
Ilha da Figueira. , Terreno cl 376m2, (14 x 27) na Barra, rua Frida Piske

I Terreno c/420m" Rua Luiz Kienen

Ir:rCasa de madeira c/ 60m2, terreno c/ I Kruger. Preço US$ 6.000 • Lote nO 869 Loteamento AnaPaula II
450m2 - Rua próximo ao SalãoVitória-ilha • Terreno cl 396rTr, (16 x 25) lateral ruaWalter Marquardt. • Lote nO 014 - Loteamento Julio Rodrigues
da Figueira. I Preço US$ 5.300 • Terreno esquinanaRuakeinoldoRauclcasadealvenaria
r:rCasadealvenariaQnacabada), c/106m2, I

Terreno cl 84()m2, ( 21 x 40) ruaWalterMarquardt. Aceita I I
CASAS

Iterreno c/319m2 (16,30 x 19,50) - Situada I
terreno na praia. Preço US$ 16.000 - 5()OÁ! entrada + 6

I
Casa de alv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann,

na rua 588 - próximo ao Vieirense - Vila
presta� mensais cl 480m2 c/ terreno de 900m2

• rerreno cl 36.000m2 (81 x 444), rua Horácio Rubini, • Casadealvenariaéí60m'-LoteamentoLiodoroRodriguesLalau. • distante 500mts da Malwee. Preço 106.000 URVs -

•

I
Casa de alvenaria c/235m2 c/ terreno de 1.200m2• Rua

Ir:rCasa mista com 120m2, terreno com
•

sendo 40.000 de entrada e saldo em 10 meses, • Waldomire Schmidt, nO 222 - (Jaraguá Esquerdo).
462m2 (14x33) - Situada na rua Campo Terreno cl 84QO,2 (21 x 40), na Barra, próximo ao Campo .

Casamistac/90m"-Rua591-Semnome, 70, terrenode

Alegre - próximo ao Bar do Mano -Ilha da • Botafogo. Preço US$ 4.300 em 2 vezes. I 450m" -Jaraguá Esquerdo
Figueira. I Terrenocl 11.427m2, com uma casa de madeira e galpAo, I

I
CasaalvenariaemconStruçioc/l44m"(aceitacarro)Rua

Ir:rCasa mista c/ 120m2, terreno c/ 325m2 •
na Barra ruaPastorSchneider, distante400ms da Malwee. • 312 - Angelo Menel

(13x25) - Situada na rua Friedrich •
Preço US$ 45.000 - 50% + 2 vezes

• Casa mista - Loteamento Ana Paula II
Terreno cl 391m2 (14,50 x 27), Loteamento Água Verde, APARTAMENTOS

Sonnenhold - Vila Lalau I lote n° 27. Preço US$ 8.000 com 50% de entrada e mais I Apto. Edifício Jaraguác/70m'c/2 qtos., (1 °andar), apto

I�Apartamento c/85m2 contendo2 dormi- I 6 prestações. I I 3.

tórios e demais dependências - Ed. I Terreno dois cl 525m2 (15X35) cada um, rua Pastor I Apto. c/250m', 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.

Eldorado. •
Schneider, na Barra, distante 400ms da Malwee. Preço

I Apto. 120m", Edifício Karine
6.500 URVs cada um e em duas vezes. Apto. c/116m", 2 quartos, depend. empregada, 2 banhei-r:rApartamento c/86m2,Contendo2dormi- • Terrenocl72Óm2 (15x48), na Barra, ruaPastorSchneider. • I ros, sala e garagem. Edifício ßass4° andar. Itóriosedemaisdependências-Ed. Maguilú. I Preço US$ 15.000 - Aceita carro até 50% do valor do I Apto. c/ 156m2 - Edifício Sehiochet, 6° andar (parte

r:rApartamento c/ 134m2, contendo 3 dor- .

• terreno. • financiado)
mitóriosédemaisdependências-Ed.Argos. Terreno cl 434m2 (14 x 31) Rua JoAo Planichek. Preço LOTES FINANCIADOS

r:rTerreno c/450m2 (15x30) - Situado na I US$11.ooo •

I
Loteamento Ana Paula IV.

Irua Lourenço Kanzler - Nova Brasflia. I Terrenoc/69.000m2f105x660), RioCerro II, própriopara I Loteamento São Cristóvio II.

r:rTerrenoc/354m2-SituadoemSchroeder • pastagem, lagoas, sitio, distante. 300 metros do asfalto. • . co1-l00MÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe

perto do asfalto. • Preço US$ 17.000 • A)
Terreno cl 525m2 (15x35), na Barra do Rio cerre, e mais

I
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.

Ir:rTerreno c/ 394,85m2 - Situado na rua I material para construir casa de madeira de 3O,OOm2• I Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).
495, Próximo ao Doering. Vila Amizade .. I Preço 1.190 URVs - Aceita carro. • CHACARANA CIDADE

• Terreno cl 468m2 (18x26), ria rua Walfer Marquardt: I Arborizado, CI áreade 14.700m2, aS km docentro c/boa

I Preço 30.000 URVs. I I
água em excelente estado e casa de caseiro

ITerreno cl 450,OOm2, rua Pastor Schneider, Barra do Rio TERRENO COMERCIAL
• Cerro. Preço 5.500 URVs em duas vezes. • Av. Mal. Deodoro da' Fonseca c/l.382 m"

I Aluga. • Av. Mál. Deodoro da Fonseca c/95Qm".

I - Terreno com 4,ooom2 na rua Bertha Weege - Barra do ,I
•

Rio Cem� •
•

- Casa de alvenaria, no Rio da Luz. Preço 65 URV's.
•

I Tratar". R. Ängelo Rublni, 1223· SaIlJ 9 • Barra do Rio Cerro I
•

Fone (0473) 12·2734 CREC/1589· J •
._------_._.__ ._�

/
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MODA

Micros epequenos querem Tigor T. Tigre lança a sua

definiro« impostos e taxas c���;������e���:�rno
frentar o frio e continuar na A tendência grunge, com co

moda, a Tigor T. Tigre está res mais apagadas, também tem

lançando a coleção Inverno/94. o seu espaço dentro da coleção.
A ordem, nesta coleção, foi abu- Os tecidos usados vão desde a

sar do colorido e da presença do meia malha penteada até o

personagem em todas as peças. moleton pesado penteado, dan
Voltada exclusivamente para do opções. A variedade de mo
meninos da faixa etária de 2 a lOdelos (14 no total) é outro ponto
anos, a coleção usou como mo- forte da marca Tigor T. Tigre
tivos estampas coloridas e o xa- que tem conjuntos, blusões, cal
drez misturado ao listrado hori- ças, camisetas manga longa e

zontal, dando um toque arrojado jaquetas.

,
'

ACERtO
<.

,

Depois que o .governo e

empresáriosfizeramuma tréguanas
discussões sobre a cobrança do
ICMS no Estado, agora é a vez das

um incremento brusco na despesa
eosmicroempresários têmde arcar
com aumentos excessivos da noite

para o dia", diz o consultor do

Sebrae-Se,Gilson Faust. Segundo
ele, o estabelecimento de faixas

especificas de tributação vai faci
litar a organização de custos den
tro da empresa. A proposta está
sendo estudada pela Secretaria da
Fazenda e ainda vai passar pela
Assembléia Legislativa. Enquan
to isso, os microempresários têm

de seguir as atuais regras de co

brança do imposto. Para eles não

hámudanças com a nova lei recém

os micro e pequenos empresários aprovada pelos parlamentares. O

gastam emmédia 30% de seu tem- ICMS�ntinua a ser apuradomen
po s6 com serviços burocráticos salmente comprazo até odia 20 do

enquanto deveriam estar preocu- mês seguinte para pagar, sem cor

pados exclusivamente com a pro- reção monetária.

dução, Os impostos, principalrnen-. ,Quem vai enfrentar; mudanças .

te o ICMS, sempre estiveram na na forma de cobrança do imposto
pauta de discussão da micro e da são as pequenas empresas que

pequena empresa. Os não estão enquadradas na catego
microempresários reclamam dos ria de microempresa. De acordo

impostos elevados e reivindicam a com a Medida Provisória 57/94,
cobrança do ICMS através de fai- que alterou a legislação sobre Q

xas de tributação compatíveis com ICMS, a apuração e recolhimento

o crescimento da empresa. A in- do imposto continuam sendo fei

tenção
é administrarmelhorocapi- tos mensalmente e não a cada dez

tal de giro, sem diminuir amargem dias conforme previa o projeto ori
de lucro.

_
ginal do Governo. A novidade está

"Em alguns casos o ICMS gera na indexação dos tributos que pas-

micro e pequenas empresas reivin
dicar duas questões antigas: a

- burocracia na hora de acertar os

impostos
e as altas
taxas pú
blicas.

Segundo
estatísti
cas do
Sistema

Sebrae,

, ,lIttl"t,

." ••,6.

TARIFAS

sa a ser feita em UFR a partir do
vigésimo quinto dia do mês gera
do, com apuração até o dia 30. O
recolhimento pode ser feito' até o

dia 10semmulta. Foi justamente a
nova indexação que não agradou a

maioria dos empresários. Segundo
técnicos do Sebrae-SC, a indexação
a partir do vigésimo quinto dia do
mês gerador e não no sexto dia do
mês seguinte, como previa a lei

anterior,vaimexercomocapitalde
giro e pode até provocar perda de

competitividade nas pequenas

empresas.
O deputado estadual Antonio

Ceron, relator do projeto na As
sembléia Legislativa, diz que as

novas medidas são necessárias

porque vão inibir dificuldades fi
nanceiras nos cofres do Estado.

Ele argumesta que esta foi a única

proposta de concreto entre gover
no e empresários porque, apesar
da antecipação da indexação, con
templa um pedido antigo dos em

presários: a exclusão da base de
cálculo do imposto nas vendas a

prazo. Agora o imposto não incide
mais sobre o que for parcelado. As
novas regras devem ficar valendo
até a entrada em vigor do real.

Depois disso, o imposto está sujei
to a novas alterações.

Bancospreparamaumentos como real
As trezemaiores instituições

bancárias do país (de varejo)
que arrecadam US$ 140 mi
lhõesmensais com tarifas, pla
nejam.arrecadar US$ 350 mi

lhões, o que significa um au

mentode 150%nacobrançade

tarifas de serviços para com

pensar as perdas que serão

geradas pela inflação depois da
implantação do real. Estes ban
cos, juntos, possuem 6.400

agências que empregam 235

mil funcionários e elevarão a

arrecadação aumentando as ta

rifas de 20% para50%. Vários

serviços que hoje são presta
dos gratuitamente, os bancos

desejam cobrar e já estão ne

gociando a autorização com o

Banco Central há vários dias. Grife exclusivapara os garotos de 2 a 10 anos

li l�l'ÇA-Nf)S, IJIIA ,TISI'I'A
l'OS'I'O UltVENDAS .fUN1'O A FÁlUUCA,

lUlA .fOIN,TILLI� 1:140
, LO.JAS UALMAÍl - AV. GETÍJLIO VAIlGAS, 128

.JAIIA(.IJÃ 1)(' Sill... - ·S(�
I�C'NI� 71-1 '-«-6-

,

- .:t .,.

-

....m à pronta entrega: Meia malha,
molelinHa,moleton liso e camurçado
totalmente mercerizádo, labricados
com a ...lhor,t..c·"..lo.gia

-

,
.

�
- .

'

.

,.� -" :

II Malhas 'Dallllar
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Gente & Informações

.: . \:�::,- - i::,'
_

A ga#j'ha Tamara K. E. Nagel, -qúl
'completoulz aninhos no dia 17passado,

é a aniversariante do mês.
Ela éfilha dos amigos Celso Nagel e Dalva,

que lhes desejãm muitas feli�idades.

/ aproveitando
a grande "

promoção
deoutono

VFSIlNDOVOCÊDECORPOl:NmRo
GetÚLIO VARGAS, 55

Aos oitenta e cinco anos

LucianaMenel, canditadaaoGarotaSãoLuiz.Morena cheia degraça! de idade, faleceu nesta.cida
de, às 2 horas da tarde de

segunda-feira, dia 16-05-94,
noHospital São Jósé, depois
de algum sofrimento. Com

petente profissional, era ca
sado com Hermine Meyer,
de quemera viúvo; deixando
2 filhos, duas filhas, .uma
nora e um genro, netos e

bisnetos. Pela sua atuação
em nosso meio, mereceu ser

o DESTAQUE DA SEMA
NA do jornal "Mensageiro
de Jaraguá - Jaraguá Bote";
n? 35, sob otítulo Erich Karl
Paulo Hoeft O

CHARUTEIRO DO
BUTZKE. Aos distintos fa
miliares os pêsames desta
follia.(E.V.S.)

Outra bela

'gata é Edinéia
Adriana
Braatz: Ela
esteve 110final
de semana

passado
desfilando ao
título de Garo
'taAbdon
Batista.

�

:"a
-

* Divisórias

, �. .��
* Forroe

Decorações Jaraguá Ltda. Comerciais

Revendedor Exclusivo:' ,Pisos' de· Madeira TREVO PISO

* Box Blindez * Pisos

RuaCei.Proc.Gomes deÓliveirä,382
Fon�nFax(0473)71-0055

.Taraguá doSul- SC

FALECIMEN�OS /

OSWALDO HEUSI
Faleceu dia 13 do corren

te, em Curitiba-PR, o nosso
muito conhecido Oswaldo

Heusi, competentegerentedo
então Banco Inco, influente
político local, rotariano e ex
governador de R.I. do Dis
trito 465.0 extinto era casa

do com IrmaWunderlich, 3
filhas, genros e netos. Há
muitos anos residia na Cida
de Sorriso, deixando, contu
do um largo circulo de ami
zades aqui e excelente vida
social e esportiva, tendo sido
integrantedo "Ás deOuro"B.
C., filiado ao Clube Atlético
Baependí.

ERICHHOEFT

* Revestimentos .

* Resldênclals e r

J

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



" JUVENTUDE CORREIODOPOvo-9JaraguádoSul,21 demaiode 1994

HOT LINE
Denis W. Hohl

,

\

c:mH.0TIt
CORREIODOPOVO

Para cómemorar os 75 anos

do jornal, acontece na próxima
sexta-feira, dia 27 de maio, o
concursoGarotaCORREIODO
POVO, na Marrakech. As

candidatas, recebem entremui
tos outros prêmios, a chance de
faturar urna viagem com acom

panhante aoRio de Janeiro. Pe
gue seuconvite eparticipedesta
festa feita pra você leitor! Até
lá!

Agenda
Hoje, sábado, 21 de maio,

acontece na Marrakech o con

curso Garota São Luís, a partir
das 23:00hs. E no Baependi, o
tradicionalbailedoEspíritoSan
to. Que é sucesso garantido de

público, hámuitos anos.

Asfaltamento
Está ficando com outro as-

"

pecto, o centro da cidade, com o

asfaltamento. Já estavaem tem

po da administração municipal
"semexer" e começar arealizar
as promessas de campanha.
Caso contrário, faltará "tempo"
para completar a imensa lista. ParticipandodoGarotaSãoLuis,hojenaMarrakech:DeiseStiúrelin e Elen FIo,

Latifundiários, intêr-

eReformaAgrária) não tem urn mil proprietários rurais ficam E por falar... Mau humor
controle dessas áreas. Essas in-: com 164millÍões de hectares, o Em futebol, ao contrário do É incrível como podem exis-
formações constamno "dossiê" que representa em média, 33,5 que afirma o senso comum, a tir pessoas que permanecem
do campo: "números do caos", . mil hectares por proprietário, profissão de jogador de futebol grande parte do dia-a-dia Com

preparado pelomovimento dos ;que são praticamente, metade n�o é das mais rendosas, pelo mauhurnor dominante, expres-
'

trabalhadores rurais sem terra das tetras agricultáveis do país. menos, para amaioria dos atle- são facial"aman-ada",nervosis-
c Segundo orelatório, apenas 49-. ,-É.mna-vergonhá! : tas brasileiros, . Essa-é-uma das mo excessivo, e'maldade nos' ., <,. v .

"Campeões conclusões que se pode extrair' pensamentos. Com toda essa,

·No,último,ßnal desemana,o de�ar:ecentetesedemestrado, ,carga,negmva"torna-se nQfD181' " ",

, ',e BrasiLjnteiro ficou. "'grudado". concluída na UNESP (Univer-. a insatisfaçã() generalizadacom
na telinha pra ver o Vasco e o ,sidadeEstadual de São Paulo), ; avida.eatéssrgemdoeaçasque '

Palmeirasconquistaremoscam- Pelo-trabalho realizado pelo alÚlgem"o corpo e o espírito.
peonatos do- Rio e São Paulo, prof Walter Gama, vê-se. que

'

F' ",
'

'to" T
,00,nsiderados esmais iWinnrtan_ 510/ d

.

d d 'fu'te'bol'" açamos uma au
.
-ana ise: -

�.... .... "�'r"" l'Oc',osJoga ores.ae. 'S' .. ,

est d
.

'?'.
,. .:> ", era 'que es ou sen O,'asSlffi.

.tes do país. Já nesta-semana, dopaIs;embolsammensalmen-·
'

.íniciaram .os treinamentos da teede 1 a 2,sal�os,rnínimos. Há .' Somente com uma auto-critica
, seleção ..brasileira para a Copa apenas 3% que são privilegia- consciente, chegaremos a con-

,

' doMundo. Vamos ao tetra, Bra-. dos com uma renda superior a seqüente, felicidade. Faça isso
sill 10 salários mínimos. ' por você mesmo!

, nacionais

Hoje, 36milhões dehectares
de terras no Brasil péltencem a

empresas estrangeiras. Este
montante correspondea 9,7%
do solobrasileiro,eo Incra (Ins..
titulo Nacional de .Colonização

,

,

"

. revista
b ., a pri'rne1ra

. �,.,Anema T" . od 'da noFOI lan:--:- "

CD-Room, p� UZI" ..

mu'ti�ídid �"!
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.'

. .Trata-seda »:
, '"

'" AmencaÚltina .

" bstltwdoBrQSl e , .. I '.riIJ1)ele su
.

h�'�" Com e a, or-I: 'leitores,Interau y"". .', 'tador, e os

la tela do compu trole do micro,
pe ... "

. rrando con ' daoderão, ' aCID
as : damúsica,comenta

. p. . amelodla ,.

,

ateOUVlT, "

no texto. .', Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestaçãode Serviços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,
1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71..1788
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o presidente daNantucket
Software, LanyHetmendinger,
está lançando o guia Clipper
Avançado, que irá ajudá-lo a

desenvolver aplicações rápi
das e eficientes em Citpper. O
guia contém várias lições e

exemplosprofissionais depro
gramaçãa de aplicações. Para
muitas pessoas, o Clipper de
verá afetar a-demanda de sua

empresa, sendo assim dezenas
de dicas, sugestões e idéias
resultam em programas efica
zes. ClipperAvançado ajuda a
colocar os seus conhecimen
tos do Clipper em ação.

Os tópicos incluem:
* O pré-processador do

.Clippet
* Variáveis e Escopo Léxico
* Programação Modular,
Amiys e Blocos de Código
* .Comandos definidos pelo
usuário (UDC) e objetos
predefinidos.
Além do guia; há' também o

disquete CUpper Avançado,
que contém 12programas ex

clusivo especialmente para
aperfeiçoar sua programação.
em Clipper:

.

(Livffaria ePapelaria Graflpel
,

- Jar�guá do Sul- fone 71 -

1899) l-
I

/

UBRA - 2319 a 22/10 -_. Atue
com habilidade em

-

casa,
evitando atritosiou atjtudes
agress.ivas, que só servem

para baixar o astral e des
gastar você.

ÁRlES-21/3a20/4 -Aneces
sidade de repouso está sen-

.

do acentuada' pEilo aspecto
tenso de Marte cem Nawno,
que aconselha � a·,dar
maior atenção a��eus Omi
tes f1siços e pslq�iCos. "

VAR1EDR�t
CAVALGADA

Oprazer demontar ummangalarg«
C avalgar 'é um� arte? Ou

cavalgar é lazer'? Ou os dois

juntos?
Com certeza, o pessoal da

Associação Brasileira dos Cria
dores de Cavalos Mangalarga -

Núcleo de Santa Catarina - não

estava nem um pouco preocu
pado com isso na cavalgada re
alizada sábadopassadopelo lito- É deP'flltnino file se tDrce optpÜIO
ral norte, partindo dePraia Gran
de, em São Francisco do Sul,
pára a fazenda do Salésio
Medeiros.
Na verdade, o interesso do

, grupo de 25 cavaleiros era mes
mo o de apreciar as paisagens
paradisíacas da região e, confir

mar, mais uma vez, a raça das

montarias. Belos animais, sem

dúvida, 'peifeit�ente integra
dos às dificuldades das trilhas e

às manobras dos, digamos, "pi
lotos" de primeira viagem que
também curtiram intensamente
o prazer de conduzirem este

verdadeiro fórmula um entre os
�

cavalos. Parte dI) grupo reunido para:aflJtografUl

ISOPE

Os programas mais vistos pelos telespectadores
Em pesquisa realizada entre os

dias 28/3 a 3/4pelo Ibope,mostran
do os programas mais vistos pelos
telespectadores na Globo, SBT,
Bandeirantes,CNTíGazeta eMan
chete, apontou a novela global
"Fera Ferida", como a preferência
damaioria, com 52%.

O programa "Topa Tudo por
Dinheiro", apresentado aos do

mingos por Silvio Santos no SBT,
é a preferência dos brasileiros da

emissora, com 31%. Os sorteios da
'Tele Sena chegaram a 27% naQRi
mão' dos entrevistados. Os filmes
da "Sessão Especial", apresenta
dos pela Bandeirantes sornaram

12% das respostas. Na segunda
colocação da emissora, oCampeo
nato Paulista de profissionais e os

Aspirantes empataram em 9%.
A Manchete, que sé pode ser,

vista pelos jaraguaenses com an

tena parabólica, apresenta como

- . .

eleva seu astral e acentua
SUá religio.sidade neturaí.
Você anda mais senslvel a
tuso o que passa à 'sua vol
ta.

G�MEOS-2�/5a2016-Afaste
os pensamentos melan
canc61icos e Sintonize seus

canais em tudo o que é posi
tivo, para não. entrar em um

circulo vicioso.

CANCER � 2116 a 21n - Hoje
amanhã, a Lua transita pelo
seú signo,' recarregando sua

baterias e fazendo com qae
você se sinta com vontade de

impulsio.nar questões parti
calares.

seu principalprograma, "A Gran
de Jogada", com 9%. O programa
"Mesa Redonda", apresentado
aos domingos, na emissora

paranaense CNT/Gazeta, chegou
a 4% da preferência. Logo 'em se

guida vem "Çlodovil Abre o Jogo"
e "Hollywood 93", ambos com 3%.

Aproxima pesquisa queolbope
irárealizar, será entreosdias2-3 a29
deste mês, apontando ás preferên
cias dos telespectadores.

LEÃO -2217a2218- Durante
este finar de semana, a I:..uá
vai estar transitando pelo
seu setor mlstieo,

_

fortale
cendo sua fé e tornando
mais fáceis as suas

mentalizações.

'TV'-

,

TOURO - 21/4 a 20/5 - O Sol

ESCORPlÄO - 23/1 g a 21/11 -

A Ll:Ia enviá, ,ótimas vibra
ções ao seu Solnatal, fa
zendo com que. estes dias

sejam favoráveis às via
gens e tudo o que distan
cie, você da rotlna-

-

.

SAGITÁRIO-22111 a21112- A
posição. lumar acentua sua

necessidade de se isolar e
tornar ás horas dedicadas
à reflexão e à auto-análise

preciosas para reequilibrár
interíormente.

CAPRIC6RNIO-22112a20/1-
Continue. mantendo uma

atitude diplomática em

casa e não seja rude, para
evitar mal-entendidos e

ressentimentos dispensá
veis.

AQUÁRiO - 21/1 a 19/2 - Seu PEIXES -20/2 a20/3 -O mo

senso prático está sendo .

-. mento é cOlitraditór,io, p'ois
forçado pela Lua, qwe torna por um lado Marte tensibna
este sábado ideal para você - s�u planeta Netuno, porém
colocar suas coisas em por outro. o. Sol envia bcas
ordem. vibrações, ajudando você a

dar a volta por cima.

REDE-' OLOBO'
H ii

06:45 • ProI.ssor e Educaçio
07:30 - 0es.Ih0s
08:00 - TV Colosso
11:45- Jornal do Almoço
12'30·� Globo Esporte
12:45- Rede Regional de

Noticias
13:15- JomalHoje .1
13:40 - Esporte Espetacular
15:15- Melrose
16:00 - Filme - "Fábrica de

Loucuras"
18:00 - , Sonho Meu
18:50- AVi�em--
19:45- RBS NOtiÇi,as
'20:00 - Jornal Nacional
20:40· Fera Ferida
21 :�o - Eseolinha do Professor

Raimundo
22:30· Filme - ''Vingança Infemal'_'
00:30· Filme - "Setembro"
02:06· Filme - "No�e das

Brincadeiras Mortais"
04:00 - Filme - "Nunca deixei de te

Amar"
Am.nh'

Educaçloem Revisia
Santa Missa
Globo Ciência
Globo Ecologia
'PequenasEmpresas&

, Grandes Negócios
Globo Rural
RBS Comunidade
Modelo Empresarial
Catarinense
Louco por Voeê
Seaquest . Misdo
Submarina
Bartados no Baile
Filme - "A Madastra"
Domingio do Faustllo
Fantástico
Filme - "o. Recesso da
Fortuna"
Placar EletrOnieo
Filme - "Movidos pelo
Ódio"

06:10·
06:30·
07:30 -

08:05·
08:30 -

09:00 -

09:55·
10,40-

11:40-
12:05·

13:00-
13:15-
15:45-
20:00 -

22:05 -

00:00 -

00:3,5-

REDE. BANDEIRANTES
Hoje

Programa Educativo
Igreja da Graça
Mistérios da Fe
Programa Carlos Apolinário
Imagens do Japio
Futebol Dente de Le�e
Acontece
Esporte Total
Meeting Intemacional de
Atletismo

18:00 - Esporte
19:00 - Jornal Barriga Verde
19:30· Jomal Bandeirantes
20:00 .. Liga Mundial de VOlei'-

Brasil x USA
21 :30 - Moto Action
21:35 -' Se'm Fronteiras
22:30 - Filmes de curtametragem
00:30 - Free Jazz in Coneert
0':30- Valle Tudo

Am.nh'
05:45 - Programa Educativo
06:15· Igreja da-Graça
07:45, Cada dia
08:00· - AnunciamosJesus
09:00 - TV Mappin -

10:00 - Clube Irmllo Camioneiro
10:30 - Show do Esporte
21:45- Jornal de Domingo

l'E;diçllo
22:00 - Domingo Dez
23:00 - Jomal de Domingo

2'-Ediçllo-
23:15- Filme - "Amores de

'Apache"
·A.etll�1lu nIocomunlcBdu slollefN'
potISBbI/dIIde"""__

,05:00-
05:30-
'07:30-
08:45 -

10:00-
11:00-
�2:00-
12:30-
14:00-

G.

VIRGEM -'23/8 a 2219 - Est�
.

dias serão ótimos �ra você
estarcom seus amigOs, curtir
a vida em grupo e se mostrar

, mais participante nas ques
tões relativas ao seu bairro.
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Casos de Polícia
UdoLeal'

Constrôipara os outros, destr6i o dele
O Ivo Ricardo Roveder, pedreiro autônomo. morador no

Loteamento Verbinen, Estrada Nova. é um profissional dedicado
ao seu trabalho. mas. em casa. o seu comportamento se inverte.

Bempor isto. sua esposa.DonaDionlstaFerreira deBritoRoveder,
queixou-se ao comissário deplantão daDPCl, e compleas razões.
Ao chegar do trabalho. o Ivo Roveder ameaça sua esposa•.

maltrata seusfilhos, promove um quebra-quebrageral. destruindo
o pouco que tem.

DonaDionisia vai mais além: diz que o Ivo. depois de surrá-la,
ainda exige que ela vápara a cama com ele. como se nada tivesse

acontecido. Mas. agoraDonaDionisia está disposta a separar-se
do Ivo. pois não segura mais essa barra. _

OlhaDonaDionistalÉ bom que a Sra. procure ajustiça. pois.
juntamente com seusfilhos; vocês tem direitosque talvez. asra, não
saiba. Tem direito a casa. tem direito a pensão-mensal para
sustento das crianças; tem pleno direito de viver em paz sem ser

maltratadapor um ignorante quedesconhece osseusdeveresdepai
de/amília.

-

O Barbeirão bateu e saiu defininho
Sonimar Zanella Wündertich, rua Guilherme Warchenhagems

,

641. deixou seu carro estacionadopormomentosno estacionamen
to doEdiftcto VilaNova. mas. aovoltar00 veiculo viu que omesmo'
havia sido batidopor outro. Seu veículo é um Gol. branco. placas
QS-4856. ano 87.
Colhendo informações. descobriu o Sonimar que o carro que

danificou o seu foi um Chevete sem placas. de propriedades de
DortvalStrelow, da ruaHredericaí/asel, 483.A batidadeve tersido
causada numa manobrafeita do condutor do Chevete.

Mas. opior é que ofaltoso. que deveria ter consciência de seus
atos. não deu aminimapara a ocorrência e resolveu se arrancar

do local, pois, achava que ninguém havia visto o fato.
Agora o Dorival Strelow, que é o dono do carro, vai ter que s,e .

explicarmuito direitinho e ainda arcar com os estragos causados
no Gol do Sonimar.

Êta guardinha violento
Dona Maria Célia Salvador, moradora das proximidades da

Ponte do Itapooá, no km 80 da BR'-101. município de Araquari,
informou naDPC.!que seu irmãoHélio FernandesMachado, que
se encontra internado no Hospital Jaraguâ, foi agredido pelo
guarda do referido hospital, na madrugada de sábado passado,
quando saia de seu quarto. Ela acrescenta que seu irmão está

internado por problemas de nervos. mas garante que ele não é

violento.
.

A vitima do "valente I! guarda do nosocômio sofreu lesões no

OUVido; no rosto. no peito, em uma dasmãos e num pé..
Nota-se, pelo ocorrido que quemprecisa ser internado, mas. na

cadeia, é esse guarda-violento.
Observa-se ainda que, num caso desses, talvez caiba a quem o

contratou a culpa, por haver confiado os serviços a uma pessoa
que, ao que parece, não tem condições de desempenhar a sua

missão. Porque, afinal, hospital é para curar doentes e não pará
surrá-los, ma�hàcá-Ios e quase matá-los.

I

SEMV[TIMAS

Fogo destrói casa de
madeiranaVilaLenzi
J araguádoSul-Aproxima

damente uma hora, foi o tempo que
o fogo levou para destruir uma

casa antiga de "madeira, na rua

Victor Rosemberg, proximidades
doviadu-

to, naVila Residência
Lenzi, no
dia19úl
timo. De
acordo

estava
vaziae
àvenda

A c'as�foi tottdmente destruidapelofogo, que. durou uma hora

utensílios que estavam dentro da
casa. Os bombeiros suspeitam que
as causas do fogo tenha sido cau-

sado pormendigos, que de acordo
com os vizinhos, dormiam diaria

mente no local,

com o

Corpo de
. _

Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, a casa estava à venda e

ninguém a habitava. Os Voluntá

rios, segundo Osmar Batschaur,
soldado, foram avisados pelos vi
zinhos da casa em chamas, por
volta das 2 horas da madrugada,
sendo impossível resgatar alguns

TRAGÉDIA
-

.

Pedreiro tem
Homemestuprouematou', I�".

sua car,elra

duasmeninasemJoinville su"upiada
Joinville - A polícia deJoinvi.Jle

prendeu dia 19 passado, o homem
que estuprou e matou duas meno
res no bairro Iririú,em Joinville,dia
18.
Antônio Procópio de Borba,

28, carpinteiro desempregado, le
vou suas duas primas, Jussara, 8
e Juliana, '7 , da Silva, para omeio
do mato, por volta das 21 horas,
na rodovia Santos Dumond,
exigindo que elas cometessem O

ato sexual, vindo a 'estrangulá-Ias
com lima mangueira de chuveiro

após à meia noite, alegando à po
Iícia que sentiu medo, pois as

primaspoderiam contar à família o

que aconteceu.

De acordo com o delegado do
10 DP, respondendo pelo 40 Dis
trito, Gilberto Servis Silva, Antô
nio pegou as duas meninas na

escola municipal Maria Amim
Ghamem, por volta das 18 horas.
"Ele disse para as meninas que
queria pagar sorvetes à elas", co
mentou.

O delegado acredita que o cri
me foi planejado, pois o homicida

. estava de porte da arma do crime,
a mangueira, mas no depoimento
do assassino, ele alegou que tudo
"foi natural, sem plano", informou
Gilberto,

Jaraguá do Sul - O pedreiro
Nelson'Pereira, foi assaltado no

dia J 7 passado. Segundo consta

no boletim de ocorrências da DP,
um elemento com estatura alta,
moreno, cabelos pretos encaraco
lados, trajando uma calça jeans e

umacamisabranca, ltacou-o quan
do transitava na antiga rodoviá
ria, fugindo logo em seguida.
Nelson Pereira ainda tentou perse
guir o ladrão, mas não conseguiu
alcançá-lo. Foram roubados sua

CarteiradeIdentidade, CPF, Título
deEleitoreCR$76milemdinheiro,
Pereira disse que tem Condições
dê reconhecer o assaltante.
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As atIeku do handebolfeminino do Sigma, que conquistaram o troféu na modalUltuJe

r ,

São Luísganha título de
.

.

campeão-geral do IAJS

PROMOÇÃO BREITHAUP.T�,

J araguá doSul- o Colégio
Sãö Luis conquistou quatro dos
nove trófeus até agora em disputa
dos 3 o Joguinhos Abertos de

Jaraguá do"Sul, sagrando-se cam

peão geral por antecipação.
O Centro Educacional Sigma

ficou com <lois troféus e o Colégio
Di vina

em primeiro e Duarte' Magalhães
em segundo: No basquete femini
no o Sãol.uíseoDivinaprovidên
cia, primeiro e segundo respecti
vamente. No masculino, também
deu São Luis, ficando oMarista na

segunda colocação.'
O vôlei masculino apresentou

oMarista emprimeiro e o SãoLuís
em segundo. A final do vôlei femi
nino foi entreDivina e Sigma, onde
as meninas do Divina levaram a

melhor, ganhando o caneco.

O Sigmaconquistouoprimeiro
lugar também no handebolmascu
lino. O segundo lugar ficou com
o Duarte Magalhães. O xadrez

teve Ivo Baher Júnior do São Luís

em primeiro e Alysson Sthinghen
do Roland Dorbusch em segundo.
Rosane Hruska e Dione Winter,
ambas do Duarte Magalhães,
ficaram em primeiro e segundo,

Provi
dê nc i a,
Duarte

mag a
lhães e o

ObjslíYD
DllDIlfOdD:
iIJlegrDfDD
dDSD/UIIDSMarista,

conquistaram um cada. OMarista,
juntamente com o Marista/
Juvenato e o Champagnat foram
representados por alunos que p,,

tudam no São Luís.
A primeira modalidade a co

nhecer seu campeão, foi o

handebol feminino, com o Sigma

VOCÊ CONCORRE A·
,,·30· PRÊMI.OS DE

, .,.,

ENCHER CAMI·NHAOO

.

..;:

respectivamente, nó 'xâdrez íeWb
nino.

,Tumulto
A final mais tumultuada, foi a

do futebol de salão, disputada
entre São Luís e Holando
Marcelino Gonçalves. O Colégio
São Luís venceu por 5 a 2, ficando
com o troféu. A violência dentro
da quadra, revoltou a torcida do

Homago que, na entrega das me
dalhas aos atletas do São Luis,
vaiaram a comissão técnica e os

atletas.
A modalidade de tênis de mesa

será disputada a partir de hoje e o

atletismo começa nesta segunda
feira.

. De acordo com a Fundação
Municipal de Esportes, o objetivo
rnaior foi alcançado, a integração
dos estudantes e o bom nível de
todas as disputas.

__ � ....._,.....;._. <..:r."....,........·'�-
}

JaTaguádóS'1ií;Z,ldtmiaiodeJ994 : �
."

. :

REPETECO

Time é o mesmo que
enfrentou o Atlético

Jaraguá doSul-Abel deSouza
escalará o mesmo time que enfren
tou o Atlético, domingo passado,
frente o Araranguá, amanhã. Ale
xandre no gol, na zaga Lin, Nei
Alcir e Júnior, no meio Carlos

Alberto, Amauri e Agnelo e na

frente Ricardo, Alaor e Índio.
Mesmo depois de ser derrota

do em Chapec6, pele marcador de
4 a 3, e Juventus continua líder do
Estadual com 28 pontes, seguido
peloCriciúma tambémcomêê.mas
com um jogo a menos, contra o

Araranguá. A Federação
Catarinense ainda não marcou a

data deste jogo,

Coletivos
O treinador Abel;deixou claro

nos' treinamentos de quinta e sex

ta-feira, que pretende ir para cima
do Araranguá, buscando o resul
tado positivo, Pediu mais veloci
dade ao meio-campo e, um apro
veitamento de 100% nas

finalizações. À defesa também.foi
exigida ao máximo. "Nas últimas

partidas, temos tomado gols por
- falta:de atenção .. Ém Chapecó, foi
amesma.coisa, falhamos em pelo
menos doisgols", afuma.
·0 jogo entre Juventus e

Araranguá começa âs '16 horas
deste domingo. ",'

� ':'
� :

Jogadores suaram a camisa nos treinos para o jogo de amanhã

COMPROU
EXIJAOS
CUPONS· .Início e Término

25/04 à 16/07/94
Certo Aut. nll 01/09/004/94-57
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