
Abertura ontem CR$1.87S,82(dia31/S) As cadernetas de Novembro- CR$ 15.021,00
C V Ministro da Fazenda, poupança com Dezembro- CR$ 18.759,00

Com.· 1.843,45 1.843,87-
RubensRicupero, diz aniversáriopara hoje, Janeiro- CR$ 32.882,00
que a inflaçiiD cairá dia 1 � terão um �

IIMPRESSOI
Tor. 1.790,00 1.830,00

.

para 4% ao ano com o rendimento de
-

Fevereiro- CRS 42.829,00 'Dabnaf-

. -� t:».

Par. 1.827,00 ,l.850,00 real Mínimo fixo - 64,79 URV's
.: .

47,1722%. . t •
'

. \0

Centenasprocuram cartôriopura fazer títu ��' "[(3
o CartórioEleitoralde I'

.

Chico

Atves/C.!',;.J. Ni do e�ido
M; �

.

Jaraguádo Sulestevelotado, : 'ega p Uj'
')?

ontem, durante.quase todo o ... I ltI �.
dia, quandomais de SOO pes- r' relntearaçao pa osoas procuraram regularizar l)'

;J!

seus títulos oupara a confec- ,1: It Jí
."

,

ção do documento pela pri- ,ex-pre}el O .HOne \ \ \

meiravez. Atédia 12demaio , AjuízaMariaRégin�Malhadasúltimo, a 1 ?ca Zon_aJ;leit9rª,l, �
::" .

. ,'. Lilna, decidiu pela extinção dos
que compreende Jaraguá do

- !.

Sul e Corupá já tinha ---

registrados quase 60mil elei
tores, destes pouco mais de
7.SOO inscritos emCorupá. O
trabalho realizado junto às
empresas também surtiu bons
resultadoscomquase900 elei- '

toresprovidenciaadotítulosno
local detrabalho. Página 4

ELEIÇÖES

Seguro
'Investir
Vida
Nacional.
Após 10 anos,
você- recebe
emvidatudo
o que inve�tiu,
corrigido.
E aindatem a

maior cobertura
·do mercado. '

INVESTI. ti VIDA

'lßílc.,�.rap,EGUIO

'� �'�
���A POSTAL �

1.7 ··,01.,,,<]. � ,CAO E CULTyRA
(:'FCR. DA EDUCA,.. ::TAI� II�S .,. 3 u A
,.) .,. .

.,' pM; SE�CR LPALAC,lO ..

FLOR:r.ANOPOI...:r._.�:>_'_-8801.0 ...970

J
\ �. i:

Filas imensas no Cartório Ekitora� ontem

processos que o ex-prefeito Ivo

Konell e sua mulher, Cecília T.

Konell,moviam contra omunicípio
-.

de Jaraguádo SuLAmbos reivindi-
cavam a reintegração ao trabalho

sob a alegação de estabilidade no

serviço público.
Página4

Caropreso diz que
a sua candidatura
está oficializada
o médico Vicente Caropreso

confirmou ontem sua candidatura

a deputado federal com apoio, se
gundo ele, dos diretórios do

PSDBdeBlumenaue Joinville, além
de PT e PDT de Jaraguá do Sul.

Ressaltou, porém, que ainda de

pende de recursos e de concilia

ções. profissionais.
PáginaJ

FONE (0473)78-3200

FAX (0473) 78-0304
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EDITORIAL

Eleitor sem empolgação
AcorridaaoCartórioEleitoraldeJaraguádo

Sul nos dois últimos dias estabelecidos para a
'

legalizaçãodo titulo de eleitor, infelizmentenão
está refletindo o que parece ser urna vontade
determinada da população em participar das
eleições de 3 de outubro. Jovensou adultos, em
boa parcela justificavam suas presenças nas

filas como urna obrigação para fugir de multas
consequentes. Amaioriamesmo pensa apenas
emvotarparapresidentedaRepública,menos
prezando e até mesmo repudiando algumas
candidaturas dentro da própria região - para

governador, expressivo número nem sabe de

quem se trata
'

Aqui em Jaraguá do Sul as candidaturas já
estãopraticemeateresolvidasmas,mesmo com
.citações frequentes porparteda imprensa, não
há qualquer empolgação ainda Infelizmente,
porque estas talvezsejammais importantes que
oprópriopresidenteasereleito. Então, épreciso
que os candidatos ponham suas propostas nas
ruas, que falem eque convençam, evitando que
urn desastre eleitoral aconteça por omissão
justificada

InteressePrivado eEscolhaPública
Quando da Independência dos

Estados Unidos, os autores dos
famosos Federalist Papers, espe
cialmenteMadison, futuro Presi
dente, assim como os demais re
datores da Constituição, temiam
o que hoje vulgarmente chama
mos de
Demo
cratismo.
Trata-se
da pato
logia de
mocráti
caque se

manifes-

I
ta pela demagogia de minorias
ativistas as quais, valendo-se de
seu talento com o uso abusivo de

promessas impossíveis.consegue
convencer a maioria da popula
ção do valor de suas receitas. Os
autores da Constituição tinham o

perigo em mente quando imagi
naram uma espécie de mecanis
mo de controle, inspirado em

Montesquieu, para evitar os abu
sos do governo. Cinqüenta anos

depois, Tocqueville iria analisar
essa ameaça permanente que o

populismo igualitarista impõe
sobre a liberdade individual e so
bre a pr6pria democracia. Todos
esses pensadores acreditavam
numa coisa - coisa que, para a

R{ãDde
'otivistos
tDIIV(I/Ite

• •

OmO/DIIO

J..O. Meira

mentalidade brasileira formada desregulamentação e consolida

pela educaçãojesuítica da Contra, ' ção da liberdade.' Um de seus

Reforma, é bastante árduo enten- corifeus, James Buchanan, que
der: os homens sãomotivados por nosvisitou recentemente, dedica
interesses. É o egoísmo funda- secomafincoaestudaressadificil
mental. Ele inspira a procura do problemática.
lucro, davantagem, dapromoção, Diante das questões que sur

do poder. O interesse privado in- gemcomarevisãoconstitucional,
vade a esfera do público e gera o devemos nos convencer que uma

'

sistema sßcio-político que conhe- Ordem institucional adequada
cemoscomopatrimonialista. Todo consiste em canalizar e conciliar
o esforço dos constitucionalistas os interesses conflitantes das di
americanos, ao reconhecer essa versas minorias que compõem a

realidade consistiu em inventar nação. O termo interesse não é
. sistemas institucionais que cana- uma palavra feia: é a pr6pria es

lizassem os interesses egoístas, sência da defesa que fazemos to
limitassem seus possíveis estra- dos nós, em sociedade, de nossos
gos edirigissem os conflitos entre direitos à vida, à liberdade, àpro
interesses opostos num sentido priedade e à nossa segurança .

vantajoso para o Bem público. Logicamente, a função precípua
Um sólido Estado deDireito, com do Estado é proteger esse ínteres
a soberania da lei abstrata, fixa se ecoibir omarginal que se rebe
rigidamente a distinção entre o la contra a ordem dos interesses
interesse particular, legítimo em

--

coletivos.
sua esfera privada, e o Interesse AvidapoIíticaemnadamaiscon
público - embeneficio do Bem _ do que nisso. E quando disso
Comum. Esse Bem Comum é o esIiverIoo; convencidos, não mais

que, precisamente, se chama a toJeraremosospolíticosque, com sua

Res Pública. retórica romântica, promessas utbpi-
Éesse, basicamente, opostulato cas e democratismo programático,

a partir do qual se lança a Escola fimm do Estado um modo de vida
americana da Escolha Pública ilíátopamasatisfàçãodeseuprq,rio
(Públic Choice) para suas suges- bemprivado. (AgêociaPlanalto)
tões no sentido de redução do *DiPIôíiJâíâeprot'êSSôiuniver-
poder do Estado, privatizações, sItátIo.

-

EugênioVICtorSchmöckei
DiretorGeral
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Reminiscências
Esquinas Famosas de Jaraguâ (23)

A foto que ilustra esta reminis
cência é doarquivo do "CP", nodia
do 75° aniversário do CORREIO
DO POVO (10-05-1994) mostran
doamansãonoseuestadoatual. Fica
situadanarua4 (Pres. Epit. Pessoa,
1212, esquina com o acesso à nova

ponte, denominada "Maria Moser
Grubba" , sobre o rio Itapocú

ÉÁlidaquetetomaapalavrapara
infonnarqueaglebade terraque seu
paicomprouaquinão foida "Colônia
Jaraguá",entãoadministradaporD0-
mingosRõdrigues da Nova Júnior,
naqualidadedeprocuradordePecher
&Cia., sociedade fundadaemjulho
de 1893 etinhaduraçãoprevistaaté
julhodet903 (2° livrodoJaraguá,de
EmíliodaSilva,p.225,de 1975),mas
do preto velho conhecido por
Miguel, em operação realizada ein
1901, possivelmente escravo

alforriado,donodeumaáreade terra
quecomeçava,deumladodamargem
direita do Itapocu, nas terras de
Hermann Puschkeit, hoje dos her
deiros de João Batista Rudolf e a

largura tenninavanapropriedadede
Stefano Ballock, onde depois foi
construído o Salão "Pau do Meio",
longamente exploradoporHennann
Enkee,decumprimentoacabavano.
Jaraguá-Esqüerdo, tudomato fecha
do com muitas frondosas árvores.
Era terra <),uenãoacabavamais,que
depois foi cortada pela estrada de
ferro e para ela vendeumuitos dor
mentes pelas serrarias que possuía
em Itapocuzínho e Retorcida (hoje
Nereu Ramos), onde também pos
suíanegócio. Eraaindamuitocrian
ça,masouviufalardadoaçãoqueseu
pai fez à Sociedade Atiradores

"Jaraguá", em 06-03-1906"que lá
montaram Um galpão e "stand" de
tiro que, apesarda guerra de 14-18,
continuou suas atividades esporti
vas-sociais até a conclusão da séde,
construída, ao tempo de Reinoldo

Rau, na Rua 83 (Seme Mattar), no
atualbairroCzemiewicz, inaugura
da em 1931, hoje propriedade da
Gráfica Avenida. Os bailes eram
realizados nos salões de Hennann

Enke,noLorenzen,noBuhreoutros

, locaisquenão lembramais,masque
erammuitodivertidos,especiahnente
osbailes carnavalescos, com os fler- ,

tes damocidade de então.
Lembra donaÁlida que seupai

era dinâmico: a serraria de

Itapocuzínho, ficava bem próxima
deoutroengenhode serra,depropri
edadedeAmoldoLeonanloSchmitt,'
umpoucoacimadaatuallocalidade
(e quadro urbano isolado) de Santa
Luzia,paraquem vendeuo seuesta

belecimento,quemais tardefoi toca
do pelo genro de Schmitt, o recente
mente falecidoGermanoGascho.

,

Enquantopapailidavacomnegó
cios, plantaçõese investiaemativi

dadesirldustriais,mamãetoolavacon
ta do negócio e, nas horas de folga
costurava, além de cuidar dos filhos

que, como vocêpode ver, não foram
poucos.

Só depois demuito tempo, pros
perandoo casalcomaexportaçãode
tabaooemfolha,queBemardoadqui
riade toda a região, selecionando as
folhas de fiuno em suas classifica

ções,numgrandegalpão,enfardavao
produtoeeraenviadoparaSãoFran
cisco, com destino à Alemanha -

Hamburgo e para Montevidéu, foi
possível a mamãe manter uma em
pregada para lhe auxiliarnosmúlti
plos serviços.
A serrariadeRetorcida eonegó

cio ali estabelecido, durantemuitos
anos, namargemdireita do Itapocu,
eracuidadoporAlbertoMoser, nos
so parente e, depois pelo fiel amigo,
mais tarde empregado da ritma

Breithaupt & Cia., o já falecido sr.

Alberto Voigt.
Papai também tinha filial noNú

cleo "Barão do Rio Branco", que era
gerenciado por Carl Müller, depois
pelos velhos Sprung, pais de Erich,
casado com IngeburgGeifert, paren
tes por parte de suamulher.

Eraum trabalharquenão tennina
vanunca,mas todos pegavemjuntos
ecommuitoentusiasmo,eosnegócios
prosperavam por acreditarem no su

cesso daempreitada.
- Fria von Jaraguá - 061'94.
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Retrar1ca
(C.M.)

Ou dá ou desce
De Florianópolis ou de Brastlta, se verbas forem

liberadas - e depositadas, o que é mais importante -

para obras prioritárias em Jaraguá do Sul como os
-

projetos para a área de segurança pública, candidatos
majoritários, sejam do PFL ou do PPR terão apoio do
PTB local. Caso contrário, a decisão tomada há quase
um mês é a mesma: ninguém fará força de graça. Se

esta posição for mantida, Jaraguá vai dar um exemplo
de rebeldia salutar contra politicos vadios e irrespon

sáveis.

Entrando
Médico Vicente Caropreso

ensaia
-

candidatura a federal.
PSDB não tem nenhum candi

datoentre.JoinvilleeBlumenau.

Justifica? I
Como no ano passado,

quando o projeto foi rejeitado,
alguns vereadores continuam
contrários à proposta dê se dar

o nome de Olavo Marquardt à
ponte que ligará as ruas

Procópio Gomes de Oliveira e

Max Wilhelm. Alegam que o

homenageado não tem currí
culo suficiente.

Justifica? II
Se, de fato, esta é a razão,

deveriam rever nomes de ruas

(dezenas) e escolas.Para ver se
os currículos justificam as ho

menagens já feitas.

Mantido
Apoio da União Nova

Jaraguá aos deputados Udo

Wagner e Paulo Bauer, ambos
do PPR, está mantido. Palavra
do prefeito Durval Vasel, de
pois da convenção do PTB na

segunda-feiraemFlorianópolis.

Ferrovia
Deputado Munhoz (P�) es

pera convite oficialpara vir a

Jaraguá do Sul. Ver de perto a

questão da retirada dos trilhos
de áreas centrais, que serão

assentados em outro percurso. -

Dizem que o custo do projeto é

de-US$ 48 milhões.
-

Talvez
Jair Mussinato, recentemente

lançado candidato a deputado
estadual pelo PT, pode dispu
tar a eleição. Pormotivos ainda
não ditos.

Perigo
Polícia precisa ficar de olho

e coibir já! "Rachas" nas ruas
asfaltadas aumentaram de in

tensidade, pondo em risco vi
das alheias que alguns imbecis
costumam não respeitar.

Porquê
Passagem entre Blumenàu e

Jaraguá do Sul, ônibus direto
da Itapemirim, custa Cr$
3.186,31. PeÍaCatarinense, pin
ga-pinga via Indaial, Timbó,
Rio dos Cedros e Pomerode,
Cr$ 4.282,00. Alguém expli
ca?

Saindo
Ex-prefeito Adernar Duwe

deve desistir da candidatura a

deputado federal. Prefere apoi
ar Luiz Henrique da Silveira,
mesmo tendo recebido apoio
integral do diretório do PMDB
de Jaraguá.

Recesso
Câmara de Vereadores não

teve sessão segunda-feira - na

quinta-feira completaram-seas
reuniões demaio, o que provo
caria reuniãoextraordinária re
munerada. Amanhã é feriado

(Corpus Cristhi). Sessão, ago
ra, só dia 6 de junho.

privada têm sido infrutíferas.
Nos últimos sete meses três
convênios já foram assinados
com o Estado: um em novembro
de 93, que caducou com o final
do exercício em dezembro: o

segundo, no início do ano, sem

previsão de dotações
orçamentárias e o terceiro,mais
recentemente, que recebeu

parecer contrário do deputado
Sidnei Pacheco.

.

Segundo o prefeito Durval

Vasel, uma nova tentativa está
sendo feita pelo deputado Udo
Wagner (PPR) junto ao

secretário estadual da Fazenda
e Planejamento, Luis Fernando
Verdini Salomão, no sentido de
se encontrar meios legais que
permitam, ainda este ano, uma

nova apreciação do projeto pela
Assembléia Legislativa, o que
dificilmente ocorrerá.

Recentemente, por absoluta
falta de segurança, marginais
de alta periculosidade, em

número de 12 do total de 32 que
estavam cumprindo penas,
foram transferidos para
presídios de Blumenau,
Florianópolis, Curitibanos e

Joinville.

Em abril do ano passado, a

construção da nova cadeia,
como do IML, Delegacia
Circunscricional, Casa do

.Albergado e Delegacia de
Polícia da Comarca foi promessa
pessoal do deputado e à época
secretário estadual de

Segurança Pública. Agora, em
seu parecer sobre o assunto,
Pacheco alegou que as obras
não são prioritárias para a

cidade. Hámais de um ano que
as tentativas feitas pelo poder
públicomunicipal e a iniciativa

�

SEGURANÇA

Projeto para construção da
nova cadeia está engavetado

Jaraguá doSul-O presiden
te doPTB de Jaraguá doSul, José
Benedito de Campos, confirmou
esta semana que

-

o partido não
dará apoio aberto às candidatu
ras majoritárias do PPR e PFL,
caso as obras reivindicadas pelo
município não sejam atendidas
de imediato. Porém, ressaltou que
"isso não impede que a deputada
Ângela Amin venha fazer sua

campanha na cidade e- o mesmo

em relação áo candidato do PFL,
Jorge Konder Bornhausen".

Segundo Campos, é preciso

PARA VALER

Jaraguá do Sul - O projeto
enviado à Assembléia Legislativa
pelo go
vernador
Antonio
Carlos
Konder Reis

prevendo a

Liberação de
t••• _s16CR$760.3ro.

OOO,OOparao
início de obras na área de

.segurança pública foi,
definitivamente, engavetado por
força de parecer do deputado
Sidnei Pacheco, relator do

processo epresidente da Comissão
de Finanças e Tributação da
Assembléia Legislativa. O
dinheiro seria utilizado nas

obras de construção da nova

cadeia pública, prédio
construído há 50 anos e hoje/

sem nenhuma condição de uso.

SEMAPOIO
'

.

PTBmantém decisão denão dar apoio

Erramos
NaMão o vereador LuizZonta, atu-

O II -Seminárie de aI presidente da Câmara deVe

Bananiculturà e o II Encontro readores de Jaraguádo Sul não

Estadual deBananicultores, de concorre li reeleição por impe
-7 a 12·de agosto, em Jaraguá dimento legal enãopor força
do Sul,já temmaterial publiéi:' _

de acordo entre a Ol1ião Nova
tário g�àntido.Siio &�mitdóla�

.

Jaraguá .como. pUQliéamos na

rest patrociqadQs pelo'BlrSç..; �çãö 29/194A'�ágiilàJ., .

,-

� •

Caropreso confirma sua candidatura

reconhecer que em alguns 'seto

res, como o da Educação, o Esta
do investiuexpressivas somas na

.

rede de ensino. "Por isso o com

promisso mantido com os depu
tados PauloBauer eUdoWagner
que, neste sentido,mostraram tra

balhó". Mas segundo o presiden
te doPTB, emoutras áreas, como
da segurança pública e do centro

poliesportivo, a palavra empe
nhada pelo governo não foi COOl- "

prida. Á. situação é definida por
Campos como "delicada"· em

Jaraguá o PTB está coligado com

o PPR para as eleições majoritá-
rias e em nível estadual com o

PFL. "Aqui, o partido de Jorge
Bornhausen é nosso adversário",
assinala José Campos.

Sem briga
Mas,mesmoassimgarante que

não haverá, por parte da cúpula
do partido e nem de simpatizan
tes qualquer animosidade duran
te a campanha. "O comporta
mento das lideranças dopartido
é absolutamente correto em rela

ção a Jaraguá do Sul", concluíu.

Jaraguá do Sul - O médico concorrer corno vice-governador, como profissional da medicina",
VicenteCaropresoconfmnouon- foi um de seus maiores

-

ressaltaCaropreso,queiguahnen
tem ao CORREIO DO POVO, incentivadores, incluindo o depu- te é respaldadopelo diretório "tu-

. sua disposição de disputar uma tado Marcelo Rego. "A minha cano" de Joinville.

vaga à Câmara Federal pelo candidatura está colocada, é ofi-
. O partido, entre Blumenàu e

PSDB .. Segundo Caropreso, 0- -cíal.temo apoio também do P'I'e Joinville, não tem candidato à

vice::'prefeitode!pumenau, Vilson - do POT de Jaraguá do Sul mas Câmara Federal e, por isso, teori-.
Souza, que desistiu de disputar .. aindadependedaspossibilidades ' camente a chance de ocupar uma ..

-

-uma v�g;��P_\ltildÓ_f�eéalpára �J�ap.ff1pis�. _�,��.,s,ituação '�-.,d,flt���� é.r�!., .,' . ,""�,,

•• - •
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f rfrULOS

i Movimento intenso para a Juíza nega a remtegração
� lari

lfIII

de
-,

1
de IvoKonell e suamulher

reeu anzaçao titu oS ManJ�arRea��AdMOaIhSUalda-SLAl'mja,uidZaa EstarSocial. Outros documentosl!.')
�_ comprovam sua condição de

JustiçadoTrabalho.julgoucomo secretáriomunicipal desde o dia
extintos os processos movidos lOde fevereiro daquele ano.

pelo ex-prefeito Ivo Konell e sua Uma ficha de registro
esposa, CecíliaT. Konell, contra apresentada por Konell não foi
a prefeitura municipal. Ambos considerada por ter autenticação _

exigiam reintegração aos seus diferente da efetuada pelo
empregos com o pagamento de Ministério do Trabalho e não
salários e demais verbas conter a data em que a mesma

consectárias, alegando que eram foi autenticada.
fimcionáriospúblicosmunicipais Em processo idêntico, sua

protegidos pelo direito da mulherCecí1iaT.Konell,alegava
estabilidade.desde fevereiro de ter sido admitida em 17 de
1983. fevereiro de 1983 como

A juiza, em suas sentenças, professora e que a partir demaio
reconheceu a incompetência dó de J988 passou a ocupar o cargo
Ministério do Trabalho para de diretora da EscolaMunicipal
examinar amatéria em razão do Albano Kanzler. Ainda segunda
vínculo entre as partes ser ela, em setembro de 1989 passou
estatutário e não de emprego - a exercer o cargo de secretária
decidindo pela extinção dos do Bem Estar Social, tendo sido

Chico Alwes

processos tendo em vista que os demitidaemabrilde 1993. Todas
pedidos tinham como as testemunhas, porém,
fundamento o contrato de

-' afirmaram que nunca tiveram
emprego quando, na verdade, conhecimento de que Cecília
ambos sempre exerceram car- Konell havia exercido a função
gos em "ßomissão. No caso do de professora e que, pelo
ex-prefeito, a alegação era a de contrário, era a responsável pela
que havia sido contratado em 15 escola. Em seu depoimento,
de fevereiro de 1983 como Cecília.Konelldisse quepassou a
economista, função que não exercer a função de.diretora da
existianaestruturaadministrativa escola em 10 de março de 1983,
da prefeitura à época. contrariando a data alegada na

Além disso, documentos petição inicial que era de 5 de
levantados durante o processo, outubro de 1988.
mostraram que desde o dia 9 de Documento contendo nomes

fevereiro de 1983 Ivo Konelljá de-professores contratadas pela
assinava documentos na prefeitura em 1983nãorelaciona
condição de secretário do Bem o nome damulherdo ex-prefeito.

Jaraguá do Sul - Números
computados pelo Cartório Eleitoral
de Jaraguá
do Sul mos-

e 46 28s vias. voto.

Também até àquela data, a -

178 Zona Eleitoral, que
compreende os municípios de

Jaraguá do Sul e Corupá, já
tinha 59.942 eleitores, sendo
7.551 cadastrados em Corupá.
O trabalho realizado em

Segunda-feira e ontem,
último dia previsto para o eleitor
regularizar sua situação perante
a JustiçaEleitoral, omovimento
no cartório foi intenso, ao

- contrário de sábado e domingo
quando, apesar do serviço de

plantão, apenas 74 eleitores

providenciaram o documento -

destes apenas nove menores

de 18 anos. A procura começou
a crescer em maio e ate dia 12 números levantados mostram

que até dia 16 último 896
eleitores haviam regularizado
seus títulos ou providenciado
sua confecção.

tram que de
I abril até odia

11·ZIIII.
,.,6••11
11.,11.'
./1111111'(11 empresas da cidade, evitando

o deslocamento dos eleitores
até o Cartório Eleitoral também

W 12 último
3.914 novos

títulos já
haviam sido

providencia-

I
dos, entre novos, transferências,
revisões e 2"8 vias. Deste total
1.374 (números oficiais do TRE)

I foram confeccionados em abril,
I� assim distribuídos: 4� 1 novos,
�I 781 transferências, 66 revisões

deu bons resultados. Os

último, conforme dados oficiais
liberados pelo Tribunal

Regional Eleitoral, outros 2�540
eleitores já estavam aptos ao

I

-I�ii

Ontem, mais de 500 eleitoresprocuraram a justiça eleitoral em Jaraguâ do Sul
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Gente Nossa I
I
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I
I PARTicipe do PRoqRAMA "EXPRESSO BRASIL", E CONCORRA A UMA I
I . (01) TV A CORES I
I NA pROMOÇÃo STUDIO FM E LOJAS KOERICH. I
I RESpoNdA: I
I OUANTAS LOjAS KOERICH TEM EM JARAGUÁ do Sul? I
I DEposiTE ESTE CUpoM NAS LojAs KOERICH ou NA STUDIO FM E BOA I
I �� I

:: UA MúsiCA PREfERidA: :
I fERECE À: I
I EU NÚME E ENdEREÇO: I
I I
I I
Sorteio dia 20106 ao vivo pela STUDIO FM
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•• r Secretaria vai
efestajunina no sabado . mudarconteúdo

com reciclagem

ARTE

Misto defeira
Jaraguá do Sul- "Brincando

na Praça" será uma das princi
pais atrações da Feira de Arte e

Artesanato que acontece sábado,
4, na praça Ângelo Piazera. O

projeto estará aberto a todas as

crianças que desejarem partici-

par e terá atividades de desenho,
pintura com tinta guache e jogos
de mesa como xadrez, dominó e

vareta, além de números artísti
cos e exposição de um artista

. plástico. A psicóloga Janete

Piske, uma das organizadoras da

Estado de Santa Càtarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá
doSul

Secretaria de Finanças
Edital de Lançamento N° 08/94

A Prefeitura Municipal de Jaragoá do Sul, divulga através do

presente edital os lançamentos referentes a pavimentação à asfalto da Rua

02 - Av. Pres . .Getúlio Vargas de acordo com o Edital de Custos n" 08/94 de

02 de Maio de 1.994, sendo que os confrontantes ficam lançados de acordo

com a relação abaixo:
Nome

1 Admin. de Bens Hertel Ltda.
2 Ema Colin Mahfud e Filhos
3 Pref Munic. de Jaraguá do Sul
'4 Banco Meridional 59,95 590.987,10
5 Dante Schiochet 154,15 1.519.610,70
6 Comunidade Evangélica Luterana 229,76 2.264.974,08
7 Marcos Dalpra ' 110,23 �. 1.086.647,34
8 - Julio Mafezolli 61,44

'.
605.675,52

9 Kuki Confecções Ltda. 46,93 462.635,94
10 Ismael M. Fellipe 12,80 126.182,40
11 lrena Hinsching Soelter 101,97 1.005.220,26
12 Admin. de Bens Hertel Ltda. 81,49 803.328,42
13 Administradora Hancar 110,93 1.093.547,94

A cobrança será efetuada, para cada propriedade, de acordo com o�
Artigos 244 a 259, do Código' Tributário Municipal, instituido pela LeI

Complementar na 001/93.
. Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 1994.

D"",tIl VtlUl.
Prel_ MIl1Iicipal

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de Jaraguá
doSul

Área (na»
226,67
115,20

Valör(CRS)
2.628.832,86
1.135.641,60

Secretaria de Finanças
Edital de Lançamento N° 11/94

A Prefeltu� Municipal de Jaraguá do Sul, divulga através do

presente edital os lançamentos referentes a pa:vunentação à a!falto da Rua

03 - Mal. Floriano Peixoto de acordo com o Edital de Custos n 11/94 de 02

de Maio de 1.994, sendo que os confrontantes. ficam lançados de acordo com

a relação abaixo:
Nome Área (na» Valor (CRS)
Banco Meridional 68,88 679.019,04

Emani e Eraldo Doubrawa 39,90 393.334,20
86,52 852.914,16Jorge Meier

Charles e Aurora Harnach 66,57 656.247,06

Edson C. SchulzlMoacir Bertoli 65,10 641.755,80

Justino P. Liina 63,00 621.054,00

Alex Bahr 50,14 494.280,12

Telesc 86,00 847.788,00

Banco do Brasil. 165,06 1.627.161,48

Admin. de Bens Jaraguá 87,78 865.335,24

Tereza e Maria Emmendórfer 165,48 1.631.301,84

d 118,80 1.171.130,40Bra esco

d L· d S 74,55 734.913,9013 Fernan o UIZ e ouza
893 627 70

14 Marcos Dalpra 90,65. ,

A cobrança será efetuada, para cada propri��de; �e ��rdo com o�
Artigos 244 a 259, do Código Tributário Munícipal, insíímido pela LeI

Complementar n" 001193.
.

Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 1994.
D"",tIl V_I

Prefeito lI-Irulicipal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Feira, que também tem o apoio
da secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer, diz que o objetivo é

oportunizar o trabalho livre das
crianças "permitindo que elas
desenvolvam a criatividade" .

Oficinas
Futuramente, oprojetodeverá

serampliado.coma realizaçãode
oficinas das quais participarão
grupos de teatro, de dança e ou-

trasmanifestações artísticas.Na
Feira de Arte e Artesanato de
sábado haverá, também, urna

verdadeira festa junina com pi
poca, quentão, pinhão, danças
típicas,' com apresentações do'
Colégio Estadual José Duarte

Magalhães, Escola Municipal
Rodolpho Dornbusch e Jardim
de Infância Marieta Satler
Rubini.

Estado de Santa Catariria

Prefeitura Municipal de
Jaraguâ do Sul

Secretaria de Finanças
Edital de Lançamento N° 10/94
APrefeituraMwdcipalde .iaraguádo� divulgaatravés dopresenteedital

os lançamentos referentes a pàvimentação à asfalto da Rua 29 CeI. EmilftrCarlos
Jourdan de acordo com oEdital deCustos nO 10/94 de 02 deMaio de 1.994, sendo
que os ccnfrontantes ficam lançados de acordo com a relação abaixo:

Nome Área (m') Valor (CR$)
1 Geraldo Wemighaus 76,43 753.446,94
2 Dulcio T. Lenzi 233,89 2.305.687,62
3 Kuki Confecções Ltda. 58,47 576.397,26
4 Osmar Zimmennann 41,77' 411.768,66
5 Osmar J. Vailatti 46,78 461.157,24
6 AltevirA Fogaça 55,55 547.611,90
7 Administradora Hancar 172,50 1.700.505,00
8 João M. Azevedo 92,30 909.893,40
9 Supermercado Sesi 106,92 1.054.017,36
10 Kohlbach S.A 106,71 1.051.947,18
11 Com. Iod Breithaupt S.A 402,21 3.964.986,18
A,cobrança será efetuada, para cada propriedade, de acordo com os Artigos 244 a

259, doCódigoTributárioMunicipal, instituidopelaLei ComplementarnOOO 1/93.

Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 1994.
DIlnai Vasel

PrefeitoMunicipal

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMIIIfÜ:iptIl de
J",tIgIlá do SId

Secretaria de Finanças
Edital de Lançamento N° 09/94

A Prefeitura Municipal de Jarap' do Sul, diVulga
através do presenteedital os lançamentos referentes apavimen
tação à aSfaltoda Rua04 - Pres. Epitácio Pessoa de acordo com
o Edital de Custos na 9(94 de 02 de maio de 1.994, sendo que
os confrontantes ficam lançados de acordo com a relação abai
xo:

1
2
3

4
-5--
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nome
Marcos Dalpra
Met. Erwino Menegotti Ltda
SigolfSchunke
José Hermelo Marchi

Sérgio L. S. Schwartz
Celso CremerlRuy S. Eggen
Duas Rodas Admin. de Bens
Dabliuvê Admin. Uda
Lindolfo L. Braun

Egon João da Silva
Egon João da Silva
Walte J. Wille e outros

Edejalma P. P. Lima/Antonio PJIdi
A1ftedo Leitholdt
Norberto Knaesel
Edebarbi Adníin. de Bens Ltda

Área(m') Valor(CR$)
145,07 L430.100,�
85,33 841.183,14
90,88 895.895,04
192,43 1.�4,94
128,43 1.266.cm,94
52,48

'.

517.347,84
1'79,20 1.�53,6l
188,59 1.8S9.m,22
99 84 984.222,72
24Úl 2445.�
120,32 1.186.114,.56
118,19 1.165.117,02

106,67 1.051.551.86
101,55 l.OOI.(J)9,ro
44 16 435.329,28
6Ú9 677.146,02

Jaraguá do Sul - Definir a
reformulaçãonosconteúdosmí
nimos da educação artística e

prepararos professores não ha
bilitados na áreapara adotarem
e trabalharem com estes con

teúdos são os objetivos princi-
.

pais do Encontro de Professo
res de Educação Artística do

Projeto de Formação Básica de .

Adultos. O trabalho está sendo
desenvolvido pela coordenado
ra do Projeto de Formação de

Adultos, Ilair Tomaselli, e pela
orientadora deEducaçãoArtís
tica da secretaria de Educação,
Mara Rúbia Umlauf.
A idéia básica é estabelecer

objetivos e padrões para que
estes sejam trabalhados pelos
professores em sala de aula,
abordando os pontos fundamen
tais como história da arte, for
mas de expressão e movimen- .

tos artísticos. "O que queremos
é despertar em nossos alunos o

prazer, o gosto pela arte nas

diferentes formas de expressão
comoo desenho, a fala, amúsi
ca, apintura, o teatro eadança.
por exemplo", diz Mara Rúbia.

17
18
19
20 '

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Edilson Scbadeck 117,97 1.162.948,26
Iod. Com. BemudoMeyer lJda 102,40.· 1.009.459,20
Theo Mayer 66,35 654.078,30
Edificio Jaraguá 121,60 1.198.732,80
comwúdade Evangélica Luterana225,71 2.225.049,18
Vicente Caropreso 103,47 1.020.007,26
GeraldoWemighaus 121,60 1.198.732,80
Aff.a50 Buhr 12,53 715.000,74
Geraldo Wemighaus 82,13 809.637,54
João M. Azevedo 106,67 1.051.552,86
Sind. Trab. Iod Conslr. Mobiliári096,85 954.747,30
José E. Zapata Montano 100,27 988.461,66
Ivo Kaofinann

- 76,80 757.094,40
Aldo Salai 60,16 593.057,28
EdeliriaA Bruch 69,55 685.623,90
Egon João da Silva 92,16 908.513,28
Lindolfo L. Braun 148,05 . 1.459.476,90
Werner Voigt 145,49 1.434.240,42
Posto Cidade Ltda. 144,21 1.421.622,18
TELESC 225,00 2.218.050,00
Corpo de Bombeiros 169,00 1.666.002,00
CELESC .304,00 2.996,832,00

Acobrança será efetuada, para cada propriedade, de acordo
com os Artigos 244 a 259, do Código Tributário Municipal,
ínstituido pela Lei €omplementar nO 001193.

Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 1994
D"",at Vasel

PrefeitoMunicipal
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FORMAÇÃO

Pequenos empresários aprendem a administrar
J araguá do Sul - A Associa-

,

ção dos Pequenos Empresrunos
do Vale do Itapocu, em parceria
com a Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul, Es
cola Técnica Tupy, de Joinville,
Fetj 'e Senai, promove entre os dia
21 de ju
nho a 15
de de
.zembro,
na Acíjs,

,

umcurso

destina
do a pe-

PsqtHllltJs
ptJdsm
aUIIISII/a/

capacidade
quenes
empresários. Segundoopresidente
da Apevi, Antonio Normário

Bona, o curso está voltado para a

gestão empresarial, "para os as

pectos de administração das em

presas, já quemuitos, mesmo do-
. minando as técnicas de produção
ainda desconhecem soluções ad
ministrativas que podem, em,

múito, agilizar sobremaneira os

negócios em áreas como aplica
ção de dinheiro, contabilidade,

CARTÃO

análises de balanços, entre ou

tras."
O curso já existe há dois anos em
Joinville e, segundo seus coorde
nado),", Carlos.Eduardo Friedrich,
daETI, está formando agora sua

quarta turma. "Podemos observar
o empresário resolvendo proble
mas de suaempresa no curso" , diz
ele. As aulas serão ministradas

semanalmente, entre terças e sex
ta-feiras e os custos terão subsídio
de 40% pelo Sebrae.
As vagas estão limitadas para 30

participantes, das 19 às 22h45 na

Acíjs, com aulas ministrada por
oito prefessores da Escola Técni
ca Tupy e outros sete de Jaraguá
do Sul; Ne próximo dia 8, às 9

horas, os objetivos desta iniciati- ,

va serão apresentados para es pe
quenos empresários que deseja
rem participar quando, então, se
rão abertas as matriculas. Segun
doopresidente daApevi, Antonio
Bona, existem cerca de 1.000 pe
quenas empresas em atividades
no Vale 60 Itapocu.

Chico AtvesICP

Antonio Bona (E) e Carlos Friedrich ,.;;_

FEIRA

Nacional Visa ampliamercado local Pequenas empresas vão t�r
mostrapara exporprodutos.Jàraguá do Sul - o cartão

Nacional Visa, que já ternmais
de quatro mil usuários' em
Jaráguá do sul, começa aampli
.ar oleque de vantagens ofereci
das à suaclientela; credenciando
váriosestabelecimentos comer
ciais da cidade que, a partir de
agora, darão ainda mais

tranquilidade na hora das com

pras. O Nacional Visa, inclusi
ve, não exige a condição de cli
ente correntista do BancoNaci
onal, podendo ser utilizado por
qualquer pessoa.

Segundoogerenredenegóci
'os,JúlioEdgarBachrnann (agên-

cia de Blumenau), o cartão ofe
rece duas modalidades: o

Classic, aceitoem todoo territó
rionacional,que acada 37 dóla
res gastos dá 1%de descontona
anuidade e o Gold (internacio
nal) onde o desconto de 1% so

bre a anuidade se dá a cada 88
dólares gastos. Além disso, o
cartão, nas duas modalidades,
oferece gratuidadepelo período
de seis meses. Findo

�
o prazo,

caso o cliente não o desejemais
basta dar a baixa do cadastro
sem nenhum tipo de ônus e nem
pagamento de nenhuma parcela

, de anuidade.

"Com uma moeda estável•
como .esperamos seja o real, a

pessoa pode fazer suas compras
ganhando prazos de até 35 dias
mesmo pagando à vista, observa
Bachmann. Em Jaraguá do Sul,
até sexta-feira passada, oito esta
belecimentos j á estavam

conveniadoscomoNacionalVisa:
Comércio e Indústria Breithaupt
(depertamentode calçados, con
fecções, tecidos e brinquedos),
Farmácia Vida e Saúde, Super
mercado.Iaraguá, SajorMateriais
de ·Construção, Churrascaria

Pavanello,ÖBoticário,LöjasDarp
ePanificadora Rio Branco.

Jaraguá do Sul- Pelomenos '

metade dos estandes oferecidos

pela 18 Feira da Pequena Empre
sa,marcada paraoperíodo de 15

a 25 de julho em Jaraguá do Sul

jáestão comercializados.As ven
das são feitas pela secretaria de

Indústria, Comércio e Turismo

que organiza o evento juntamen
te com a Associação das Peque
nasEmpresas doVale do Itapocu
(Apevi). Com um total de 50

estandes, a feira reunirá exposi
tores de vários segmentos da in
dústria local.

Nestaprimeiraedição a Seico
e a Apevi visam reforçar a pos i-

-

ção da pequena empresa na eco
nomia regional, além de estabe
lecer contatos denegócios, o que
deverá ser facilitado eni função
da' realização da 88 Feira da
Malhaedas atrações comemora
tivas ao aniversário da cidade,

,

que trará muitos representantes
fornecedores, estreitando as re

lações comerciais e incentivando
'ocooperativismo. O Sebrae San
ta Catarina também dá seu apoio
à'feira.

!: II MalhasOalmar
"e... a pronta entrega: Meia malha,'
moletinho,moleton liso e camu..çado
totalmente mercerizada, labricados
com a,melhor tecRologia

11AÇll-NC)S tJIIA. lTISIrl'A.
I'OSTO .,E VENDAS JUNTO A FAlUUCA, '

IlUA JOINVILLE 1346
LOJAS .,ALMAI1- AV. GE'rÚLIO VAI1GAS, 128

.JAllAC.IJA I)f' sm, - SC�

l4'f)NI� 7 I - I (;(;(;
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Gente & Informações
"

Concurso Garota CORREIODOPOVO
Sucesso absolutofoi o primeiro concurso Garota CORREIO DO POVO,

que aconteceu sexta-feira passada na boateMarrakech. Luciane Schwalbe, 17
anos, estudante e modelo foi eleita a J aGarota CORREIO DO POVO, s-endo
premiada com uma viagempara o Rio de Janeiro com acompanhante. Alair:
Gilmara Francener, J8 anos, modelo, foi aprimeiraprincesa ganhando jóias
e Giseie Francenerficou como segunda princesa, também recebendo vários

prêmios.

Garota CORREIODO POVO, Luciane Schwalbe

Todo mundo

aproveitando
a grande
promoção
de outono GeTÚLIO VARGAS,

A mesa julgadorafoi compostaporDarion Anacletto, criador daprimeira
revista em quadrinhos de Santa Catarina, Denis W. Hohl, empresário e

colunista do CORREIO, Abane Karsten, modelo e empresária, Carmen
Kienen, sócia-gerente da Dico Empreendimentos Imobiliários, IlisabetPradi,
Miss Jaraguál94, Cláudia CardosoMolina, representante da Varig de
Jaraguá do Sul, Roque Po.IJo Júnior, advogado, Tania Rozza, proprietária da
loja Fraw Work eMarisa Sherer, proprietária do Galpão Saúde.

Mais de 1.500pessoasprestigiaram o concurso Um click no desfile das onze candidatas

\ As três vencedoras: Alair (E), Luciane e Giseie

Pisos
Revestimentos
Carpetes e FQrraçöes
Residenciais eComerciais

I

I
.111

Iii

Box Blindex
-

Divisórias
Forros
Toldos Decorativos

DECORAÇÕES JARAGUÁSinônimo de Estilo e BomGosto para seu Larou Escritório

Revendedor Exclusivo: Pisos de Madeira TREVO PISO
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LI".IM

Conhecidaspor suas idéi

aspolíticas e trabalho àfrente
da Universidade de Brasília,
Cristovam Buarque não é um

neófito do mercado editorial;
temnove livrospublicados (três
defioção)por várias editoras.
Seu romance "OsDeusesSub

terrêneosíporém, éoprimeiro
a sair pela Record: Assim o

escritoreo criticoFábioLucas

apresento-o livro: "Os Deuses
Subte"ineos assinala o in

gresso definitivo de Cristovam
Buarque na esfera da ficção
pós-moderna. Unindo recursos
deficção oientifica ao desenho
depersonagens de intensamo
tivação intelectual e politica,
Buarque soube urdiruma rede
de intrigas dentro das quais
ecoam as contradiçãesdomun-

,

docontemporâneo.Criaheróis
cibernéticosaoexploraramen
te humana em conexõo com

uma complexa matriz

tnformattzada, cuja memória
central provém dos deuses".
Duarte dedica seu livro aopo
eta Mário Quintana, recente
mente falecido. a ventIII na
Livraria e Papelluia GraJiJiel
fones: 72 -'0137/ 72 - 0972).

conseguiu atravessar as

agruras sem fazer de conta

que não tinha nada a ver
com isso, agora poderá usu
fruir o melhor que a vida

pode oferecer-lhe.

bom entendimento entre as

partes, e é disto que você

podeaproveitar-se. Não dei
xese enredarpelas palavras
não ditas. É melhor expres- ,

sar os seus pensamentos.

G�MEOS - 21/5 a 20/6 - Nada
de movimentos saltitantes,
pulando .de oportunidade em
oportunidade.Chegou a hora
de uma decisão contundente.

Dasdotipoquevocênãosabe
tomar.

LEÃO - 22" a 2218 - Ainda

que Ómundo e as pesso
as teimem em mostrar o
lado obscuro das coisas,
você conseguirá encon

trar a luz nas sombras.

I;;�;i·ç. õesestão abertasapartirdestemês �'T_':"''''V_�_____
.. REDE GLOBO

A

Inscrições
Poderão participar do concur

so estudantes das redes munici

pais, estaduais e particulares de

ensino, e pessoas da comunidade,
sendo divididas nas categorias A,
B, C e D, pré, primeira a quarta
séries, quintá e oitava, segundo
grau e livre, respectivamente. As
inscrições estão abertas até o dia
24 próximo, e podem ser feitas na

própria secretaria.
'

Serão julgados os critérios de

interpretação, entonação, seguran
ça e criatividade. As premiações
vão do 10 ao 50 lugar, com prêmios
em dinheiro e medalha.

Mafores informações pelo te
lefone 71-0988, ramal 280, com
Sadio Concurso visa integrar escola-comunidade

secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer, juntamente com
a Fundação Cultural de Jaraguá do
Sul,promovemno dia 18dejulhoo
concurso de Declamação. O obje
tivo deste concurso visa desen
volver o gosto pela poesia, des
pertar novos valores na arte de

interpretar, estimulare incentivaro
gosto pela leitura e resgatar a

integração aluno-comunidade.

AUDIÊNCIA

Faustãoélíderno domingoà tarde
o programa "Domingão do

Faustão", da Globo, apresentado
aos domingos à tarde, juntamente'
com o programa Silvio Santos, é
líder em audiência neste dia. A
médiade pontoschegaamarcar 32
em SãoPaulo. No SBT, a liderança
é do "Topa Tudo por Dinheiro",
com 30pontos. Os dois programas
tem em comum, a distribuição de

prêmios no game-shows.

Novoprograma
Está previsto para estrear na

Globo, mais um programa que irá

premiar os vencedores de provas.
O noyo programa da Xuxa, que
ainda não tem nome definido, está
testando diariamente games.

Uma das brincadeiras seria
colocar um grupo de crianças sen
tadas, com os pés lambuzados de
mel, Uma cabra lambia os pés das

crianças. Ganharia quem conse

guisse aguentar o mimo sem rir.
Várias reuniões foram realizadas

na semana passada, e o principal
ponto que foi discutido, são os

jogos originalmente programados
para rechear o programa.

Mas os diretores poderão mu
dar radicalmente o piloto do novo

programa. A definição acontece,
ainda esta semana.

.

LlBRA-23I9a22110-Por ter

passado por infinitas difi
culdades

,
você pode ter

deixado de acreditar que
um milagre pode aconte

cer. E corre perigo agora
denão acreditar noquepode
acontecer. Fique esperto.

ESCORPIÄO-23/10a21/11-
Mesmo não acreditando

nestas, as facilidades che

gam até você, e pode vis
lumbrar uma ponta de oti
mismo e boa vontade. Se

conseguir estabilizar estas
qualidades você levará

vantagem.

SAGITARIO - 22111 a 21/12-
Mesmo que nada tenha

mudado, que as circuns
tâncias continuem dificeis,
você podeencará-Ias duma
outrá forma completamen
te diferente. É omundo sub
jetivo que muda.

ARlES - 21/3 à 2014 - Se TOURO-21/4a20/5-Háum

AQUARIO - 21/1 a 19/2 - Há

grandese pequenas conquis
tas que pode efetuar agora.
Pode começarcom as gran
des, seguidas das peque
nas, ou vice-versa. De qual
quer forma, as conquistas
dependem do seu esforço e

da colaboração de outrem.

06:30 - Teleeutso - 2· Grau

07:00 -' Bom Dia Brasil

07:30- Bom Dia Santa Catarina

08:00- TVCoIosso

11:45 - Jornal do Almoço
12:30 - Globo Esporte
12:45 - Rede Regional de

Noticias

13:15 - Jornal Hoje
13:30 - Video Show

14:00 - Rainha da Sucata

15:15 - Filme- ·0 grande amor de
nossas vidas

17:00 - Os Trapalhões
17:30 - Escofinha do Profes-

CÂNCER - 21/6 a21" - Atitu
des tomadas com carinho po
dem ser mais poderosas
que todo, o esforço da

agressiVidade. Seja dedica
do e cuide de todasascoisas
e pessoas que valoriza.

CAPRICORNIO - 22112 a 20/1
- As pessoas certas já exis
tem. Só resta você confiar
nelas neste tempo onde a

confiança parece ser o dom
mais precioso quetodomun
do se abstém de utilizar: Um

passo à frente do drama, é
s6 isto que é necessário.

sor Raimundo

18:00 • - Tropicaliente
18:50 - A Viagem
19:45 - RBS Noticias

20:00 - Jornal Nacional

20:30 - Fera Ferida

21:30 - ·As aventuras do

Superman·
22:30 - Minis$érie - ·Memorial de

MariaMoura·

23:00 - Jornal da Globo

23:30 - Jornal da RBS

00:00- Filme - "Virtude Selvagem"

REDE BANDEIRANTES

06:45 - Mistérios da Fé

q7:oo - Reilidade Rural

07:30 - Despertar da Fé

08:00 - Dia a Dia

10:30 - Cozinha Maíavilhosa da

Ofélia

11:00 - Flash - Ediçlo da manhA

12:00 - Acontece

12:30 - Esporte Total
13:15 - Filme - ·Hany Tracy, Caçada

até a morte·

15:15'- Programa Silvia Poppovic
17:15 - Supermarket
17:45 - Faixa Especill do Esporte
18:30 - Jornal da BarrIga Verde
19:15, Jornal Bandeilantes

20:00 - National Geographie
20:30 - Faixa Nobre do Esporte
21:30 -' Filme - ·Encontro com a

M611a·

23:30 - Jornal da Noite

00:00 - Flash

.� nIooomunlNde. -'ode

,..ponublll.......orn.

VIRGEM - 2318 a 2219 - As

pessoas são o infemo, as
pessoas são o céu. E alnda
há as pessoas que são o céu
e o inferno junto. Sempre ha
verá possibilidade de encon

trar utilidade para tudo.

PEIXES - 20/2 a 2013 - Nunca
o fogo da alma esteve tão

presente como agora. É como
se você finalmente compre-

.

endesse que a vida precisa
ser conquistada e que tem

força necessária para fazê
lo. Siga em frente apesar de
tudo e de todos.
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ALUGA-SERESIDtNCIA

Valor do aluguel 450 URV's.
Contato fone: 71-6133, com

Claudino.

CASADEALVENARIA

Vende-se,com300m2,com3 ar
condicionados sem uso, para
bólica, aquecimento solar, aca
bamento em gesso, madeira à
vista. Sobrado, 4 banheiros,
sendo 1 com acabamento em

ouro velho, 4 quartos, suíte

mesaninho, churrasqueira,
hidromassagen, ajardinada.
próximo ao Hospital do morro,
aceita-se casa de menor no

negócio, preço a combinar.
Contaofone: 72-2873.

SALACOMERCIAL
Vende-se.com 1OOm2,compos
sibilidade de erguer mais um

andar, com 6mil tijolos 8 furos,
maisumacasade72m2no lugar.
Preço15.000URV's.Localidade
JaraguáEsquerdo, contato fone:
.72-2873.

�
BICIClETA

MONTAINBIKE

Vende-se, com 3 marchas, pre
ço a combinar. Contato fone:
72-2555.

I PARA-BRISAS

Vende-se, vidros novos e usa

dos pl automóveis, Tratar em
Nereu Ramos, ao lado do cam

po Estrela, contato, fone: 72-
2218.

TELÃOPARATV20"
Vende-se, estado de zero, valor
100URV's.Amplitude2x2.Con
tatofone: 72-2873.

SENHoRÉS
Dois senhores se oferecempara
trabalhar de jardineiro, capinar
ou roçar. Contatos na ruaAfon
so Bartel 330 nos fundos da
casa 326 no bairro Baependi.
Falar com José,

PEDREIRO

/ Oferece-se, trabalho, contato
fone: 72-1784, clEdgar

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

CORREIO DO POVO
mgr«I'rr;t,

LOGUSCL - 1.8/93

Vende-se, com 12.000Km, na
garantia. Valor 14.800 URV's.
Contatofone: 72-0405.

MOTORX-I25

Vende-se, ano 82. Preço a com

binar. Contatos comMárcio no
fone 71-8335.

JEEP

Vende-se, com tração nas qua
tro rodas,motor bala, totalmen
te reformado pneus fronteira.
Tratarfone:72-3499comVilmar.

Helle Hobbe
Jaans aConfacçõasem garaI.
VallhacoDl.1rnossospraços.

Reinoldo Rau, 61
Fone: 71-2014

.-----+--------------_._'-..

..A.cademia I

<::oot:at:o �ivre :
Oferece aulas de: :

Karatê de Contato - Kick-Boxing - I

Capoeira - Defesa Pessoal- I

Musculação - Condicionamento físico - :
ambos os sexos. I

Aulas de 28 a 6a - Vários horários ':
Aulas extras sábados e domingos. I
� Apresentando este recorte vocé I

� terá a 18semana de aulasgrátis. :
._------_._---------�.
I

SCRII CHE'. Fábricade Calhas
Industriais

eResidenciais

l�f)NI� (f.)L17:J)
7:1-0:125

CASAPEQUENA
Procura-se, para alugar, conta
tofone:73-0129.

SÍTIOEMCORUPÁ
Vende-se, 66 morgos, tanque
parapeixe, pastagem, etc. Acei
ta-se carro ou casa no negócio.
Tratar rua Berta Weege, 741,
Barra do Rio Cerro. Valor CR$
12.000.000,00.

MONZASU84

Vende-se, aalcool, US$ 5 mil.

VESTIDODEVELUDO Troca-se por Santana, Voyage
Vende-se, na cor dourado, ou Parati, Contato fone: 71-

manequin 38, por apenas 20
.

. .

6869.

URV"s. Contatofone: 71-4309.
----------

CASAS
er Casa demadeira com 100m2, terre
no cf 1.200m2• Situado na Estrada Rio
Molha _ Rio Molha.
erCasa de alvenaria cf 186,94m2, ter
reno cf 523,26m2• Situada na rua An
tonio Carlos Ferreira _ Centro.
erCasa de alvenaria com 115,50�,
terreno cf 510m2• Situada na rua Max
'Eugênio.R. Ziermann - Bairro Amiza- c

de.

CHEVETTE179

Vende-se, valor CR$

2.750.000,00.Contatofone: 72-
1023 comAlciomar.

VENDE-SE
Central

Telefônica
Marca Meta, ultra

moderna, p/2 troncos
10 ramais. Contato pelo

fone 71 - 0091.

Jaraguá do Sul.

Fone' (0473) 71.2117
Rua João

..

Picolli. n° 104
, Jaragua do Sul - SC

APARTAMENTOS

erApartamento cf 150m2, cf armários
nos dormitórios,banheiro e cozinha -

Ed. Joverlli _ Perto da Weg I.
rIrApartamento cf154m2- Ed. Jaraguá
- Rua Preso Epitácio Pessoa, 111.

TERRENOS
=Terreno cf450rrt2 (15x30) - Rua 681
-lote n° 15 - Loteamento Versalles.
crTerreno.cf 1.425m2 (30�47,50). Si-

tuado na rua Domingos da Nova _

Centro.
crTerrenod450m2 - próximo aoArroz
Urbano - Jaraguá Esquerdo.

CHÁCARA
er Chácara com 200 morgos
(500.000rW). Com casa de 112m2,
ranchos, 3lagoas, com bananal. Situ
ada depois da Serraria Alkine - Nereu
Ramos.
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CLASSIFICADOS'
FACA DE SEU ANÚNCIO

UM MEIO DE MULT'IPL,ICAR
SEUS NEGÓCIOS'.

SUI>}{/ld)JjiloMoÇ'Ao
Temos os Melhores Preços e aMaior
Variedade em Máquinas de Costura

'NÃOCOMPREANTESDENOSCONSULTAR
-Entregamos suaMáquina em Joinville ou Região

Rua Joinville, 2655 - Vila La/au - Fone (047.1) 72-3522 - 7/-0H32 - Jaraguá do Sul- SC

,PORTAL DE
JARAGUÁ • Sala

c/22m2, toda deco

radalmobiliada, em
ótima posição nó
Portal > 10.000
URVs.

JOINVILLEICEN
TRO - Apto. c/202m'
-Ed.Presidente, frente
aoColégio Santos An
jos - Ao lado da Cate
dral (possibilidade de
troca com imóvel em

Jaraguá).

VILA LENZl - Fundos
daWegl-RuaPe.AIberto
Jaeobs, nO 55/85, esq. cl
RuaPrOLAniOnioAyroso
- Prédio claprox. 6�',
edificadoem ler. claprox.
7ÔOm'. Preço 60.000

GUARAMIRIM - CENT�O - Rua 28 de

Agosto/no prédio do BESC_ Aptos/novos
.

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

FIGUEIRA
Loteamento City Figuei
ra (Bruns) - ótima casa

em alvenaria; cl aprox,
130m', edificada em ter

reno de esquina, toda
murada. Preço: 23.000

Loteamento Borba -

Ter. c/aprox. 900m2, c/
casa em alvenaria 'de
aprox.llOm',sitoarua
Avelino Floriano de
Borba, nO 172. Preço:
15.000 URV's.

CENTRO - Próximo ao Ed,
lsabela e ao Restaurante Capilé na

rua Procópio Gomes, n" 1453,
terreno cl 900m2, -cl casa mista de
90m2• Preço: 110.000 URV's (em

condições),

RUA JOINVILLE/
ADÉLlA FISCHER -

Apto. cl aprox, 220,OOm',
...maisgaragem, ao lado'

.�
daRecreativaMariso�em

cima do "Waller Veícu

tos". Preço�50.000URVs,

CENTRO· Apto.
grandelEci ]araguá
- suíte, 2 qtos,
BWC, salas, demais
dependências e ga

- 45 mil

"..A LALAUIPROX.
.dARlSOL-Casaemal
venaria cl 250m2, 4 qtos,
demaisdep. todamurada
clcercaemaIwnínio-RiIa
GennanoMarquardtPO
-49.000URVs, (EÍncon-
<lições)

em alvenaria cl
130m' (faltando
acabamento) terre
noc/360m'-Preço:
18.000 URV's

800m', situad_o a 40
metros da rua

Roberto Ziemann -

6.000

FIGUEIRA· Ter
reno cl aprox.
·3.600m', próximo
aoColégioHolando
Gonçalves - Preço:
16.000 URV's.

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

plana, prõx ao mar, cl frente pl BR-10I.
Benfeitorias em alvenaria, plantações de
maracujá, etc. Preço: 200.000 URV's.

�

reno c/350m2, pró-.
.ximo Colégio
.IHolandoGonçalves.
-i
no Lot. Waldernar

-ARMAÇÃO/PRAIA.
.

GRANDE-Frentep/mar
- 600 metros após Res
taurante do Baino, exce
lente casa em alvenaria cl

aprox, 240m', em ter. cl

aprex. 9.0j)m'. Preço:
150.000 URV's.

VILA LALAU -

Terreno com

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

Felipe Schmidt.n? 49

(próxima a Assoe. Co
mercial) terreno cl

688m2" com casa. em

alvenaria de 150m' -

Preço: 60.000 URV's.

CENTRO-Ed.O;�
- Rua Barão do Rio Bran
co. Apartamento c/ 4

quartos(l suíte),3banhei
ros, 2 salas; sacada, ár..
deserviçoegaragem. Pre
ço: 30.000 URV's. /.

CENTRO/�OVA BRASÍLIA :

Excelente prédio (esquina), c/2 pisos,
300m', na rua João Planinschek cl a
rua Venâncio da Silva Porto (próximo
a Weg J, ao lado do Floriam). Preço/

barbada: 52.000 URV's

CENTRO - Frente pl 2
ruas: José Emmendoerfer
e.José Menegotti, terreno
cl aprox. 1.200m',
edificado com casá em al
venaria com145m'- Pre

ço: 90.000 URV's. (A
combinar)

quina fazendo fren
.te em 31,50m para
rua José Teodoro
Ribeiro - Área cl
579m2 - 15.000

CENTRO - Rua José
Emmendoerfer-Excelen
te lotecl4SQrn'..(15x 30),
próximoaoAtelierdalnd.
de Quadros 3 Américas �

Pieço:<8.000 uRY's.
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CORREIODoPOvo-l1

Casos de Polícia.
UdoLeál

MoacirMüller procura confusão
R.O.473/94 - Tentativa de agressão. - O

comunicante, Claudemir Jung, da Estrada Santa

Luzia, encontrava-se na frente da Marrakech aguar
dando a chegada de um ônibus de excursão, juntamen
te com outras pessoas.
Eis que senão quando, aparece oMoacirMüller, na

rua Marechal Deodoro, que se encontrava num

Chevette cinza. OMoacir deixou o carro epartiupara
cima do Claudemir, na tentativa de agredi-lo, mas a

turma do "deixa disso ". conseguiu conter a fúria do
Moacir. Dai, o Claudemir seguiu direto para a Dele

gacia, pela Getúlio Vargas, porém entre o Breithaupt
e a estação ferroviária, aparece o Moacir e tenta

atropelar o Claudemir.

É, parece que o Moacir não tá muito bom da cuca,

não!

Bronâi, uma "barra" paraMaristeta
R.O.474/94 - Abandono do lar.
O Erondt Oliveira Barbosa, da Estrada Nova, pin

tor autónomo, morava em Curitiba quando sua esposa
Maristela Oliveira Barbosa, em 14 de abril último,
resolveu deixá-lo, levando consigo.osfi lhos do. casal.

Investigando daqui e dali, o Erondi acabou saben

do que aMaristela havia vindo para Jaraguá do Sul,
.

localizando-a em Três Rios do Norte. Ai, o Erondi se

bandeou também para Jaraguá a fim de-legalizar 4. _.

situação com a Martstela.
-

Pois é!Não está muito fácilparaMaristela se safar
do Erondi que está resolvido a não largar seu pé.

Mais uma do Moacir Müller
R.O.475/94 - Tentativa de homicidto - Ltliana

Possamai, auxiliar de escritório, moradorada rua

Reinoldo Bartel, 25, caminhava ontem às IOda ma

nhã, pela Getúlio Vargas, quando oMoacir MUller,
dirigindo o seu Chevette cinza, placas de números

4447 (não foi anotado o prefixo), jogou o carro para
cima de Liltana, tentando atropelá-la. Ela, para sal

var-se, abrigou-se na agência do Banco Nacional,
onde pediu proteção. Depois,' dirigiu-se ao
comissariado da DPCJpara registrar sua queixa.
Com mais esta, pode-se garantir que o Moacir

Müller, realmente está fora de órbita. .

Surrarfilhos também dá cadeia
R.O. 069/94 - Lesões corporais. - Dona Berta Klamm

Tecilla, da rua 547, número 71, Rio da Luz, foi até a

Delegacia de Policia, juntamente com a menor Zilda

Klamm, pois a menina estava sendo violentamente

espancadapor seus pais, Engelberto e Lina Klamm. A

menina, que está na casa da comunicante, apresentava
escoriações acentuadas em virtude dos maus tratos de

.

seus pais.
Essa gente, precisa entender que os pais não são

donos dosfilhós e nempodemfazer o que bem entendem
com as crianças. Osmenores, hoje, sitoprotegidospor
let e os agressores podem ser punidos severamente

pela justiça.
.

Erramos
Na nota publicada nesta coluna, edição de 25/05,

sobre roubo na Cartonagem Garcia, leta-se Hanilton
.

, Garcia e n40 Hamilton Gareta fJJJJJ..o publiça.!!'os. ,

Roubos de carrosjá é 20%
menor que no anopassado

GUARAMIRIM

Guaramirim - A polícia
de Guaramirimfinalizou o levan
tamento de quantos carros foram
roubados no município, nestes

cinco meses de 1994. De acordo
com o delegado Alcivandro

Spezim, o número é bem menor

doqueno
ano pas-
sado,
n e s t e

mesmo

período.
"Tive
mosuma

redução
de 20% de veículos furtados, sen
do que recuperamos todos eles

1It111t111S_ti
,./1_

neste ano", disse.
Foram roubados dois carros,

.

um Chevette e um Opala, sendo
que os policiais- conseguiram
recuperá-los no mês do furto,
ambosemmarço. Também foram
roubadas três motocicletas neste

mesmo periodo, onde duas foram
apreendidas e a outra, a polícia
está em investigação.

Blitze
A polícia guaramirense reali

za de três a quatro blitze pormês,
dispÓndo de quatroviaturas ecin
co policiais. A maior irregulari
dade que os policiais notificam,
são os atrasos no pagamento do
licenciamento. Há também ron-

Delegado Spezim comanda as blitze rea/izadas semanalmente

INVESTIGAÇÃO

Polícia deCorupa recupera
objetos roubadospor dupla

.. , ..

Corupá - Foram recupera
dos nasemana passada, no

município de Corupá, vários
objetos furtados pela dupla
Diorgenes EloirBittlterun, 18
e Norberto Ramalho, 23, en
tre eles duas TVs portáteis,
um fone de ouvido e um CD.

Segundo o comissário
Vanderlei Zocatelli, os dois

fizeram· <} trabalho há aproxi-

doNorte. De acordo com sua

madamente um mês, quando irmã;Renaldoestava trajando'
arrombaramdiversas residên- «8lça cinza, camisa escurade
cias daregião, escondendo os mangas comprida e boné..
objetos na.casa de Diorgenes.. - Segundoela,seuirmãi:>cos-
A polícia daquele município tumava sempre sair, mas

conseguiu prender os dois na retomavapara casa.Qualquer
semana passada EIeS estão informação do paradeiro de
respondendo inquérito polici- Renaldo Lemann, entrar em
al, para serem transferido a contatopelotelefone71-0123
cadeia pública de Jaraguá do - Delegacia de Polícia.
.s.uJ;:-<.:-. '�: •. '�".'." _'.""� , .. �""_"' .,"'.,_. - ---1. ra •

das diárias realizadas pelos poli
ciais.

De acordo com o delegado, o .

númerodepessoal eequipamento
de trabalho é bom. "Estamos com
duas viaturas civis e duas milita
res, que sãorevesadas nas rondas,
o mesmo acontecendo com os

policiais. Isto se dá pelo porte da

cidade, que é pequena", comenta
Spezim.

Para osmeses seguintes, a po
líciapretente intensificaropolici
amento nas entradas e saídas da

cidade, e também realizar mais.
blitze. CoDÍ isso, de acordo coma

.

polícia, onúmerodecarros rouba
dos no município será mínimo.

�, I

I
IIDesaparecimento

Desapareceu no dia 27 do
mês passado, Renaldo

Lemann, deficiente mental,
residenteemRibeirãoGrande
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MICRORREGIONAL

Diretoria rescinde contrato Jaraguá leva o bicampeonato da
.

• fase noMoleque Bom de Bola
dOIS Jaraguá do Sul • A equipe de sobocomandotécnicodeRogério

Jaraguá - do Sul, conquistou no Müller, começa o treinamento
final de semana passado, o título agora para a fase regional, que

Arquivo/CP da fase microrregional do Mole- acontecerá em Rio Negrinho en-

que Bom de Bola, vencendo o tre os dias 11 a 14 de agosto.
time de São Francisco do Sul, - A equipe, base foi: Wagner,
município sede desta fase, nas Paulo, Alexandre, Giovan,
penalidades máximas, por 4 a I. Edevaldir, Gerson, Leonardo,
O jogo no tempo normal ficou Rubens, Jean, Gerson Weiler,
empatado em 1 a 1. Deivis, Endiumar, Rodrigo,

Esta foi a segunda vez conse- Alnernar, Jeferson, Dionei, FIá-
cutiva que os jaraguaenses levam vio,Adriano, Adolfo,Reginaldo e
o título dessa fase. A equipe está Marcos.

I

[- INDISCIPLINA

deAlexandre e demais
J araguá do Sul-A diretoria

do Juventus rescindiu ontem o

contrato do goleiro Alexandre, 24,
contratado junto ao _ Criciúma - no

começo da temporada. Segundo
Alcir Pradi, vice-presidente do

clube, Alexandre estava sendo

anti-profissional _
e indisciplinado

fora do campo. "A própria torcida
nos avisou. Confirmamos a

-informa

ção de

que ele
não se

compor
tava fora
do cam-

'1SIlltJS
IItJrmoso

./'Sm

.gtlidOS"
po, como

umprofissional do futebol, além do

mais reclamava que não jogava.
'Umapartida-noprimeiroturno,Ale
xandre não quis aquecér Leonetti,
que naquela oportunidade foi

-

titular", disse Alcir. "Quando co

meçou a ser o titular, Alexandre

'puxava muito o saco', do Abel, e
isto . para mim não é

profissionalismo", comenta.

Substituto

A diretoria está em busca de um
-

goleiro substituto, que deverá che

gar ainda esta semana ao João

Alexandre atuou algumas partidos como titular

Marcatto. Estamosnegociandocom
o goleiro do Douradense, do Mato
Grosso. Falta os últimos acertos,
mas está praticamente fechado",
acrescenta Pradi. O prazo de

contratações para esta temporada
vai até o dia 24 deste mês.

Além de Alexandre, a diretoria

afastou também, no início desta

semana, o lateral esquerdo Márcio
e o juniores Ricardo, ambos tam

bémporindisciplina forado campo.
"O clube tem normas a ser segui
das, e quem desrespeitá-las estará

fora do Juventus, pode ser quem
for", comentou Alcir.

- MUDANÇA

. Rodadafoi antecipadapara sábado
Cinco, dos sete jogos da 248

rodada da Taça Governador
-

do

Estado, já estão confirmados para
sábado. Figueirense x Juventus,
Joinville x Blumenau, Marcílio
Dias x Atlético, Chapecoense x

- Araranguá e Concórdia x

Criciúma, jogo da TV, começam
às 16 horas. A Federação
Catarinense transferiu a rodada,
de domingo para sábado, em vir
tudedo amistosoda seleçãobrasi
leira contra o Canadá, dia 5, às 16
horas; Até ontem à noite, as dire-

torias do Inter e Joaçaba não ti
nham decidido se transfeririam
seus jogos contra Caçadorense e

Tubarão respectivamente.
Araranguá x Criciún:ia jogam

hoje à noite; em Araranguá. Par
tida válida pela 20a rodada.

JOGOS ABERTOS

Microrregionais começam amanhã
Guaramirim -Começamama

nhã, em Guaramirim, os Jogos
AbertosMicrorregionais, quevai
de 2 a 5 destemês. Jaraguá do Sul
participaránamodalidadesdevo
leibol masculino.
A abertura doevento está pre-

vista para às 16 horas no ginásio
Rodolfo Jahn, amanhã,"naquele
município.

Os jogos niciam em seguida,
com Jaraguá estreiando contra

Guaramirim, dia 3 às 17 horas. Os

próximos jogos do vôlei será no

dia 4, diante de Araquari, às 15

horas e no último jogo desta fase,
contra São Francisco do Sul.

Classificam-se as duas melho
res equipes da chave única, para

.

posteriormente disputar a fase

regional.
.

MÉRITOS

ArwegB conquistou título do
. .

primeirocampeonatodebolão
Jaraguá do Sul - A equipe da

Arweg B, conquistou o título ge
ral do primeiro campeonato mu

nicipal debolão, que foi realizado
.

.

no final de semana.

O campeonato teve três etapas,
sendo que a equipe campeã, so
mou 25 pontos, em segundo che
gouoAlvoradacom 21, Alvorada

B em terceiro com 11 pontos,
ArwegA com oito ficou em quar
to, AABB 6 pontos em quinto
lugar e em último com apenas 5

pontos, a Duas Rodas.
A FundaçãoMunicipal de Es

portesjá tem planos para realizar
o segundo campeonato da moda
lidade.

Equipe somou maior número depontos nas três etapas
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