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:ESf$:::: dia.de "Corpus Christi"
Figueirense; Leonetti foi suspenso' .
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pelo TJD pormais um jogo.
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A GERAÇÃO.
DAMALHA

Se9-uro
Investir
Vida
Nacional.
Após 10 anos,
você recebe
em vida tudo
o que investiu,
corrigido.
E aindá tem' a.
matorcobertura
domercado.

Feriado.de Corpus Christi: trabalho normal

Pondo o tremnos trilhos

Católicos dão uma demonstração de muitafé

Com uma equipe de 36 homens, a. Rede Ferroviária Federal

, trabalha na manutenção de J O quilômetros do trecho entre Jaraguá
do Sul e Guaramirim. São serviços de remodelação, trilhos, dormen
tes, bitolas e nivelamento que exigirão mais quatro meses de

trabalho duro-que, muitas vezes, se estende pela noite. São, de foto,
homens de valor.

FONE (0473)78-3200

FAX (0473) 7&-0304'
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F inalmente, desencalhou o projeto de lei

quedefine verbasparaobras de construção das
duas delegacias e do novo presídio de Jaraguá
do Sul. Com a questão resolvida - diga-se. por
.justiça pelotrabalhodo deputadoUdoWagner
- agora é preciso cobrar o resto, prometido de
pés juntos:' IMl.., acesso à Fetj e Casa do

Albergado, por exemplo. Mais do que nunca
,

ficou provado que Dão se pode perder tempo
acreditando em certos políticos e que as coisas
só são feitas, embora devidas há muito tempo,
quando há pressões que resultem em prejuízo
eleitoral.
A postora do PTB de Jaraguá do Sul, por

opoder depressão

JaraguádoSul,4dejunho de1994

EDITORIAL

exemplo, deveservirdereceitaparaquemainda
pensa em dar crédito pela palavra. É que, hoje,
são poucos os homens que, para cumprir o
prometido, nãoprecisamassinarpapéis.OPTB,
pelas suas lideranças; reclamou publicamente
do descaso doEstado para com a cidade que é
a terceira maior arrecadadora de impostos e

que, deretorno, recebemuitomenosqueoutros
municípios cuja contribuição, se comparada, é .

ínfima.
.

Algunsatémesmo governador porpolíticos
adversários. Evidentemente, seria odioso qual
quer tipo de discriminação, porém, que o bolo
pelomenos seja repartido de formajusta: quem
contribuiu mais, leva mais e-vice-versa.

A, composiçãodo Congresso
OfracassOdarevisioconstitucional

naturalmentesuscitaijmuitadiscussão "

acereadc suascaUsÍls.Queroaqui Ílven-
'

tar uma hipótese.
O estamento burocrático

patrimonialistadeve achar-se super-ré
presentadoncCongresso, embora
os estudos até agora dedicados à sua

composi-
ção social

nãopermi
t; a m

estabelecê
lo. Essa

suspeita
fu n d a
menta-se

naevidên-
cia de que um dos caminhos de acesso
àCâmara dosDeputados é a ocupação
de cargos nos Executivos estaduais.
Mnda que não haja sido efetuado ne

nhum registro pormenorizado, em to
dos os estados os secretários estaduais
sofreram mudanças radicais em abril,
basicamente porque os que vinham
exercendo. tais funções precisavam
desincompatibilizar-se para participar
da próxima eleição, pleiteando deputa
ção estadual ou federal.

Além desse dado, nos pleitos suces
sivos temos assistido a índices de reno

vação desconhecidosem qualquer par-
�

te do mundo, índices que variam entre

60 e 70%. Quer dizer: d�s atuais ocu-

TlldtJss
«DlIIDdD

ps!tJS
illl...s

*Ant6niô'Paim

pantes da Câmara de Deputados (503
no total), .provavelmC(nte 35Q. não
retornarão ao Congressó�Novos secre
tários estaduais entram em seus luga
res. Os eg{pssos do Parlamento prova
velmente terão assegurados postos no
Executivo de seus respectivos estados.
Assim tudo se acomoda.

AConstituiçãode 88 é estatizante e
xenófoba Porque a maioria do Parla
menteassim o quis. Setenta por cento
dos constituintes não voltaram àCâma
ra.Mas,mesmoassim, os seus substitu
tos tiveram o mesmo comportamento
quando setratou de promover-sea revi
são constitucional. Serápormeroacaso

que se terá verificado tão acentuada
comunhão de pontos de vista? Não
haverá algoem sua origem comum que
possa explicar tão estranhas coincidên
cias?

É essencial portanto, inventariar-se
a composição social do pr6ximo Con-

.

gresso Nacional. Semelhante estudo
certamente elucidará o mistério que
representa o estranho rodízio represen
tado pelos altos índices de renovação e
o comportamento ainda mais estranho
dos deputados que demonstrararn, à
sociedade, que não dão a mínima im

portância à opinião pública. Se a com

posição do Congresso for a que suspei
tamos - isto é, contendo em seu seio
uma super-representaçãodoestamenfo
burocrático-patrimonialista - não há

quelquerpröbabilidadedevermosapro
vado rtovö 'sistema eleitoral, com ia in.
trodução do voto distrital.

De suá parte, ôs eleitores que cá
mungam do nosso ponto de vista no

tocante ao catäter retrógrado da Cons
tituição de 1988, precisam ser mais

exigentes na escolha dos candidatos à

representação parlamentàr, o que riem

sempre ocorre, 'normalmente quando
as atenções estilo mais voltadas para a

eleiçãomajoritária (em geral, governa
dor, e desta vez, também o presidente).
A experiência sugere que não basta
renovar; isto é, o eleitor não deve
limitar-se a deixar de votar no parla
menfarqueohajadecepeionado,aexem
pio do que se tem verificado nos pleitos
precedentes.Ao q:uese supõe; essa falta
de compromisso com o representante
não tem nenhuma origem (doutrinária) .

precisa.A mudança tem lugar, namai
oria das vezes, porque o deputado, de
pois de eleito, desaparece completa
mente durante toda a Legislatura, só
vindo à tona às vésperas da nova elei-

ção.
.

No próximo pleito dever-se-ia dar

preferência ao representante que seja
origináriodamesma regiãodo eleitore,
portanto, afreqüentede forma rotineira
e habitual. E, subsidiariamente, que
assuma compromissos programáticos
claros. (Agência Planalto)

·Professar e escritor
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.Confira a História
"A História de nossa

gente nãopodeficar só
na saudade".

'o Passado só e impor
tante se o seu tempofoi
bem empregado

Barão de Itapocu

Há 72anO$
- Em 1922, neste ano realizava-se o "Jaraguá-Çentral", que ficava na es-

casamento de Artur MOller com
.

quiná das Ruas 1 e 3, que veio a ser

Adélia. Doubrawa, filha de Jöão filial do Banco Nacional do Comér-
Doubrawa, de família de pioneiros cio e é o atual Banco Meridional. O
qué no séculopassado imigrava para sogro .de Artur MOller também foi
a Jocalidade de Itapocuzinho I onde agente postal, sucedendo à Laura
Johann Gottlieb Stein, com seu tino VieiraBorges, esposa doex-escrivão
comercial aguyadojá estabelecia ali da CoI. Estadual; Heleodoro
uma filial da matriz de Joinville, en- Severiano Borges-é exerceu a Inten-

tregando a Joio Doubrawa a gerên- d8nciadodis.tritodeJmguá,de 1925/
cia, que exercitou de 1894 até 1912, 1926, quandodo licénçiamento de
mudando-se, depois; para a filial do seu genro A.Jt!lrMüller. ,

Há 70anos
.

-EmI924,osr.,JoioPappanunciava de tamanho e uma na estrada
no jornal, em alemlo o seguinte: "2 ltapocuzinho, 5 minutos distante da
Kolonien, - Éine gelegen in Estaçio Férrea, com 50morgos, são

Jaraguás�e (Ungarnstiefe) 120 postos à venda, em prestações! Em
Morgen gross und eine in cadacolôni�ametadeaindaéflores-
ltapocustrasse, 5 Minuten von der ta virgem. Por esse nota, pode-se
Bahnstation, 50 Morgen gross sind avaliar o tamanho do povoadoque se
in Abzahlung zu verkãufen! lede transformariana futurapujante cida-'
Kolonie ist dieHälâe nochUrwald". de de Jaraguá do Sul; com o atual
Traduzindo: Duas Colônias - uma cognome deMetrópole dO'Dinamis-
situada na estradaJaraguá (Tifa dos mo ou "Pérola do Vale do Itapocu",
Húngaros) 120 morgos (50xSOm.) tudo em 70 anos.

.

Há57anos
morreram4;númerodealta, comple
tamente, foi de 184; faleceram 15

pessoas;ou seja, 6,3%. Encerrava o
semestre com 16 pessoas em trata-

- Em 1937, o sr. Lindolfo Collor,
progenitordoex-p�sidenteFernando
Collor deMello era fig�de proa na

política brasileira, esposando os ide
aisda lJniãoDemocráticaBrasilei
ra, aderindo comoescritor ejornalis
tadosmais rutilantes à campanhade
Armando Salíes. Foi um dos líderes
da Revolução, ministro do Trabalho
e deputado federal em várias

legislaturas.
- Padre Alberto Jacobs, diretor do
Hospital "São José" (atual Jaraguá)
publicava um relatório de janeiro a

junho de 1937: tratamento de inter
nos e externos » 632 e destes 263
eram internos; indigentes -11; opera
ções cirúrgicas - 73, sendo que s6

Há 10ilnos

mento.
- A imprensa comentava as mazelas
do integralismo, publicando senten
ça do Juiz de Direito, em exercício,
Euclides de Queiroz Mesquita,
mandando reintegrar o funcionário
Antonio Pedri (fal. em 16/12/1993,
aos 97 anos, ed. 3.823, p. 15,24/12/.
93, do "CP"), condenando aPrefeitu
ra a pagar os proventosdo exercício,
de que foi privado injusta e ilegal-

maismente, às custas e

pronunciações de Direito.

- Em 1984, o município de Jaraguá
do Sul reivindicava.uma Companhia
de Policia Militar, face ao clima de

insegurançadacomunidade, em fran

co desenvolvimento, recebia migra
ções de outras regiões,
desestabilizando o clima de harmo
niae paz.
- O extensionistarural, eng::Dejaif
Pereira, do IASC - Instituto de Api-

cultura de Santa Catarina, desenvol
via no ParqueAgropecuário' "Minis
tro JoioCleophas", um CUtsO de es

pecialização, com a coordenação da
ACARÊSC, visando a melhoria des
se tipo de atividade; realizando na

propriedade de Alfredo Drews, em
Rio da Luz III, ym "Dia de Campo"
com os inscritös no curso.

?

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

U e de todos.

I
DuasRodas I���r:��!!! IIPARA ALIMENTOS

I. Fone (0473) 71-2277
Jaraguá do Sul- sc
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Retrar1ca

Demonstração defé
As comunidades católicas deJaraguádo Sulderam lima

grande demonstração de fé e espírito cristão na 'qutnta
feirapelamanhã, quandomilhares depessoas de todas as
idades, sob um sol forte, caminharam do centro até o

Parque Municipal de Eventós, durante" -a proeissãa de

Corpus Christi. Todas as eomunidades estavam répFeSJL'1-
tadas nesta comemoração que é uma dasmais importantes
dá IgrejaCatôticà. trazendo belas alegorias que deram ulll
brilho especial pega um dia também muito especial. Foi
emocionante ver a esperança nos olhos das pessoas.

DiaD
Dia 7 oPTB de Jaraguá

do Sul tem reunião

Voltando
Vice-prefeito de

Massaranduba, Mário
Sasse, está de volta à se

cretaria de Obras. Depois
dealgum tempoodoentado.

,.' I

.-

marcada. Para anunciar

apoio à Unido por Santa
Catarina caso as' obras
retvtndicàdds sejam -eõn-:

firmadas. buparáoficiali-'
zar os braços cruzados'se
nadafor cohfi'imàdo.

,.

.. ,�,

.Apoio

PFLdeGuaramirimtem
, Segurança - encontromarcadoparadia
Trevo

.

de Mássd> 23e
,
Para conJjrmqr apoio

randuba será equipado às candidaturas de Geral
com uma lombada eletrô- do Werninghaus a deputa
nica. Para contermotoris- do estadual. José Carlos
tas que não -respeitam a Vieira a federal e Jorge
vida dos outros. Nem a de- Bornhausen como gover-
1 nador.tes.

llGIM AUTOCENTER
* Pneus importados (Semi-novos)
* Pneus novos - Câmaras de ar
* Escapamentos * Balanceamento
* Geometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 -

'

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

l.
,_$)1. ..... <;- ....__�__... ;6...%.,... .... ..;

SEGURANÇA
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Vai ser liberada a verba
ii • �

.
,

para cadeias epresídio
,

J'âraguádoSul-Reve�ériO
na liberação de verbas para o iní

. ci� -das obras de. construção do

, novo presídio e, das delegacias
circunscricional é de�i;olícia: on
tem, o deputadoe:Udo Wagner
(PPR) confirmou terconseguido a

. aprova-

ção. de
-

"(lill/tl ,�, I

prÇlJeto,
'

,'"
que

-

dê-M''IItIl6'II'
.

termina " .' !.

investi- SlIlId(l

:ee��; 1IJ1'(lVlld(l
-,_----

760 mi- ',:

lhõesparaasobras.wagnerdísse
-

que isso ocorreu em função do

apoio de deputados da oposição e
explicou aposiçãQ assumida pelo
deputado, SÃc4l�j _P,ª9��0,j ,pr,esi-

,

dente da Comissão deFinanças e .

Tributação e, também, relator do
processo.

"Na verdade, Pacheco não é
contra as obrasparaJaraguá e sim
contra a decisão do Estado que
retirou o dinheirojáorçadopara a
construção deum complexopeni
tenciário em Florianópolis para
beneficiar nossomunicípio", dis
se Udo Wagner para quem, por
questão de justiça, o registro se

faz necessário. Explicou que as

obras previstas para a Capital de
veriam ser realizadas com verbas
federais, prometidas mas não re
passadas, Anunciou que em 15

dias o secretário de Segurança
Pública, Vilmar Loef virá a

Jaraguá doSulassinaro convênio
e que de imediato aprefeitura, que
gerenciará as obras, deverá lançar
o edital.de licitação. Omunicípio

r.:

r '"

doará os terrenos e a mão-de-"
obra.

.

Sobreaconstruçãodeuma nova
rótula no acesso principal a

Massaranduba, atendendo pedi
dos - da 'Associação Comercial e

.

Industrial local e dó prefeito
Odenir Deretti, o dep�tadR disse

i
que o projeto de reformulação da.
rodovia não previa isso e que;
além disso, haveria necessidade
de desapropriações. "Consegui-

, mos; então, a colocação de lomba
das eletrônicas, urna delas na lo
calidadedeRioBranco, depois de
entendimentos, com o 'secretário

Amikar,Gazanigae comodiretor
.

" _
.

' geral do DER, Edgar Romão",
Udo Wagner} tis õb1'flS eStIo-garantidas concluíu.

Homenagem 'póstuma'
A Associação dos FuncionáriosPúblicos

MunicipaisdaPrefeituradeJaraguádoSul,
atravésde suadiretoria e associados, mani
festa seu senümento de pesar pelo faleci
mento deLeocádioOsmarRodrigues, cole
ga e amigo. Fio, como era carinhosamente
chamado pelas centenas- de amigos que

.

conquistou ao longo de 38 anos de trabalho
nqprefeitura, exercia (1função de veteriná
rio prático. Amante do futebol, foijogador
tit'iitar de vários clubes da região, entre eles
oAcarai, Baependi eAtlético de São Fran
cisco do Sul. Deixa saudades entre aqueles
queprivaram de sua amizade.

A Diretoria
-------------------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Tome Nota
Tomás deAquino

o melhor
Uma recentepesquisa, nãodivulgada, mostrou

números sobre a realidade de Jaraguá do Sul.
. Ttve acesso aos seus dados e, é claro, não estou

autorizado a divulgá-los no todo ou em detalhes.

Porém, cabe dizerqueapesquisa oferecepers
pectivas sobre a administraçãomunicipal, apo
lítica, a sucessãomunicipal, a audiência de rádi
os e a leitura de jornais.
Por estapesquisa, pode-se conhecer, compro-

·

fundidade, o pensamento popular sobre coisas

da cidade. Os números, se divulgados, dariam
lugar a alegrias e frustrações.
Mas pesquisa é só um ânimo de momento.

Aindamais empolítica e administração. Quanto
a audiência de rádio e leitura de jornais, não.
Neste caso a numerologia estatística guardape
renidade.
O CO�IO DO POVO, só para saber, está

muito bem classificado.' Com suas duas edições
semanais, o leque de opções de leitura e a sua

linhaprofissional e editorial, o CPfaturafácil os
primeiros lugares.
É opreço da tradição e omérito do comporta

mento. Modéstia àparte.

Piques & Repiques
* o velho Fio, ou LeocádioRodrigues, pe!,so-

· nagem típico deJaraguá âó Sul, faleceu: ". >.
- * "Nego"Fio deu sua vidapela cidade:
* Trabalhou naprefeiturapormais de 30 anos,

-

sendo queridopor quantos o conhecessem.
-

*Deixa um rastro de saudade nasua caminha
·

da rumo à eternidade..
* Fiz com ele uma amizade fugaz, mas muito

cheia de alegrias.
*A cidadeficoumais triste.

�
�NJfEH/)óllFER

FÉ

- Procissão reúne
milhares de

fiéis nas ruas â,�
Jaraguá do Sul-Milhares de

fiéis acompanharam, na quinta
feira pela manhã a procissão de

Corpus Christi, entre a igreja
matriz na av�nida Marechal
Deodoro, até o 'farque Munici

pal de Eventos. �procissão reu
niu todas as comunidades católi
cas do município que estiveram

representadas com faixas, carta
zes e alegorias como motivos e

mensagens cristãs. A festa de n

CorpusChristi é a comemoração
da instituição da eucaristia, um
dos sete sacramentos da Igreja
Católica, pelo qual Jesus se acha
presente sob as aparências do

pão e do vinho, com seu corpo,
sangueedivindade, relembrando
a última ceia. A festa foi oficia
lizada pela Igreja em 1264, pela
encíclica Transiturus, editada

peloPapaUrbanoN,comliturgia
original preparada por São To
más de Aquino.

� Falecimento
Faleceu nesta sexta

feira, 3, Leocádio Osmar
Rodrigúes (Fio), aos 60
anos:de idade. Fio, COmQ
era conhecido

-

pelo,seu
, vásto círculo de amigos,
trabalhou naprefeiturade
Jaraguá do Sul durante
38 anos, ultimamente
exercendo a funçã_9 de
veterinário prático.

Foi sepultado ontem,
às 17 horas, no cemitério
da Vila Lenzi.

Jovens em grande númeroparticiparam daprocissgo.�
-> . J.lme de BorboaICP

..,_..;..?" .,

Pela oração a esperança de diasmelhorelf

.-
. Sempre.um .bom. neg·óc.�� ..

. - . "",

"Se-mpre"'uma boa viagem.
AGORANOCORAçAo

DACmADE:

.1W". GETÚLIO '"\A_RGAS, 99
Turismo fone: 11.;9943
Câmbio fone: 71-0198'

.

A nova senSação 'da
Cheurolet. /

Um dosmaiores //
sucessosda·�
O único com'''llwtor
1.O�ptiis�

injeç9óéletrônica de -

v

COITibustível queé um
dispositivo inteligente.

EmmendörferCom.
de Veículos Ltda
ConcessionáriaChevrolet .

Av.MaI.�orodaFonseca,667 -

89261-700 -Jaraguádosul-se
.

Fone(0473)PABX71-3666

,ii
_

.... F_AXIIIiII(Ó4_7_3)_71_-37_64__C_C?_�_s__Ó_rC_illli�_.ç�o_rs_olllllli�_f_o_ç_a__o_·
-
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PROBLEMAS
,

Moradores reagem contra os cadastradores
J araguá do Sul - Estu

dantes de segundo grau contra
tados pela prefeitura para o tra
balho de levantamento de dados

que, copilados, formarão o

mais completo cadastro técnico
que o

que, em caso de dúvidas, con
sultem a secretaria.

Em relação ao novo sistema
, viário que deverá estar total
mente implantado até o final do
_ano, Pamplona informou que o
trabalho de negociações co�
proprietários residentesnas ruas
João Rodolfo Florêncio Loos,
Henrique Piazera, Frederico
Bartel eJoãoZapellaestá adian
tado. Nestas ruas a comissão

responsável pela reformulação
viária explica as mudanças que
irão ocorrer,principalmente em
relação a necessidade de desa

propriaçõesparaos alargamen
tos.

Estas vias públicas, posterior
mente, serão asfaltadas. Na rua

Henrique Piazeraaprefeitura 00llS
truirá uma novapassagem denível
sobreos trilhos daRedeFerroviária
Federal.

mun i
c l p i o

já teve,
es tão
tendoal-

S/sIIIIIIII
v/ti".

gumas
dificul
dades
em suas entrevistas. Segundo
disse o secretário de Planeja
mento, Otaviano Pamplona,al
gumas vezes chegam a ser mo

lestados por proprietários ou

moradores de imóveis particu
lares. Por isso, apelapataacom
preensão das pessoas sobre a

necessidade das informações e
-

Arqui\'OlCP

,

Secretário Otaviano Pamplona

sonho de construir
transforma·se

idadeem re

PROMOZONTA
Para concorrer aos 18 PRÊMIOS

você deverá trocar suas NOTAS FISCAIS
por CUPONS PROMOZONTA

1 CUPOM = 50 URVs (em N.F.)

18PRÊMIOS
2 Blctdetas -,

3 Fomos elétricos
3 Kits pl banheiro
3 Caixas cl 20 m2 de
Piso Cerâmico

3 Caixas d'água de SOO 6tros
3 COI!iuntos sanitários
1 CASAA TROCA poderá ser feita em gualquer

uma das 13 lojas do gupo Zonta

Quant� mais cupons Sort�ios aos Sábados:
voce TROCAR I - 18/06/94

maiores serão s�as 29 - 16/07/94
39 - 13/08/94chances de GANHAR [pelo lol€flO Federal)

ZONTA�
Quem eoustroi

eDu/iii )Vcstc )VUIltC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO - 6

LOTEAMENTOS

GERAL

dores comprem omaterial neces
sário. Em relação aos loteadores,
o poderpúblico municipal reali
zauma intensa fiscalização, para
coibir os abusos. Em casos de
reincidência os que já foram no-

tificados também serão proces
sados judicialmente. Presume

se que existam mais de 40

loteamentos nestas condições.

VACJNAÇÃO

Crianças serão iml!nizadas
�,

contra poliomielite sábado
Irregukuidaâes deverão ser sanadas

Jaraguá do Sul - o ministé
rio público já está inteirado so

bre a questão dos loteamentos
clandestinos de :raíaguá do Sul

cujos proprietários foram ouvi
dos recentemente para que se

adaptem às exigências legais sob
pena de responderem .a proces
sos nas áreas cível e criminal. A

prefeitura, por sua vez, executa
trabalhos de melhoria nestes

loteamentos desde que os mora-

Estado dê Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de Jaraguâ
doSul

Secretaria de Finanças
Edital de Lançamento N° 08/94

A Pref�lt�a' M�dpal de Jaraguá do SUl. divulga através do
presente- edital 'Ós lançementos. referentes a pavimentação à asfalto da Rua
02 - Av. Pres. Getúlio Vargas de acordo com o Edital de Custos nO,08/94 de
02 de Maio de 1 :994,- sendo que os confrontantes ficam lançados de acordo
com a relação abaixo:

�cNom�e _' x

Admin, de Bens Hertel Ltda.
Ema Colin Mahfud e Filhos

Pref Munic. de Jaraguá do Sul
Banco Meridional
Dante Schiochet
Comunidade Evangélica Luterana
Marcos Dalpra
Julio Mafezolli
Kuki Confecções Ltda.
Ismael M. Fellipe
Irena Hinsching Soelter
Admin. de Bens Hertel Ltda.
Administradora Hancar

,

A cobrança será efetuada, para cada propriedade, de acordo com os

Artigos 2<t4' a 259, do Código Tributário Municipal, instituido pela Lei

Complementar, n° 001193.
/

Jaraguá do Sul, 25 de Mato de 1994,
Durval. Vasel.

/ Prefeito'Municipal
Estado de Santa Catarina

,PrefeituraMunicipal de Jaraguâ
doSul

Secretaria de Finanças
Edital de Lançamento N° 11/94

A Prefeitura Municipal 4e Jaraguá do. Sul, divulga através.do
presente edital os lançamentos referentes a pavimentação à asfalto da Rua

O� - Mal. Floriano Peixoto de acordo com o Edital de Custos n" 11194 de 02
de Maio de 1.994, sendo que os confrontantes ficam lançados de acordo com,
a relação abaixo:

Nome Área (m') Valor (CRS)
1 Banco Meridional 68,88 679.019,04
-2' Ernani e Eraldo Doubráwa' 39,90 393.334,20-
3 Jorge Meier 86,52 852.914,16
4 Charles ti Aurora Harnach 66,57 656.247,06
5 Edson C. Schulz/Moacir.Bertoli. 65,10 - (i41.755,80
6 Justino P. Lima ,63,00 621.(')54,00
7 Alex Bahr »< 50,14 494.280,12
8 Telesc', .

86,00 847.788,00
9 Banco do Brasil 165,06 1.627,161,48
10

.

Admin. de'Berls-Jmgua 87,78 865.335,2.4
11 Tereza e- Maria, Emmendorfer 1(iS,48 1.631.301,84
12 Bradesco, 118,80 1.171.130,40
13 Fernando Luiz de Souza 74,55 734.913,90 .

14 "Märcö� DalpÖt 90,65 893.627,70
A -cobrança- será efetuada, para cada propriedade, de .acordo com os

Artigos 244 a 259, do,Código Tributário Municipal, instituido pela Lei

Complementar n� 001193. ,
"

..

Jaraguá do'Sul, 25 de Maio de 1994.
DlU"llal Vasel

P1:efeito lfiIll1Iicipal

Ái"tlll (m')
226,67
115,2.0

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

59,95
154,15
229,76
110,23

"
61,44
46,93
12,80

101,97
81,49
110,93

Valor (CRS)
2.628.832,86
1.135.641,60

590'.987,10
1.519.610,70
2.264.974,08
1.086.647,34
605.675,52
462..635,94
12.6.182,40

1.005.220,26
803.328,42

1.093.547,94

Jaraguá doSul-Relaçãodos
postos para vacina contra a poli
omielite no dia 11: Vila Lenzi

Cohab, Vila Amizade,' Vila
Lalau, Ana Paula II, Barra do
Rio Cerro, Santo Estevão, Santa
Luzia eNereu Ramos; unidades
da Sucam do Rio Manso, Grota

Funda e Pedra Branca; escolas
Giardini Lenzi, AlbanoKanzler,
Francisco de Paula, Ana Towe

Nagel, Rio Molha, Cristina
Marcatto,RenatoPradi,Adelino
Francener,Waldemar Schimidt,
Erich BIosfeld, Lilia Ayroso
Oeschler,RicieriMarcatto, João
RomárioMoreira,HelmutDuwe,
Rio da Luz I, Rio da Luz II, Rio
da Luz Vitória, Orestes Guima
rães, Ribeirão Rodrigues, Alto
Jaraguá, Antônio Estanislau
Ayroso, Alto Jaraguá 84,
Freimundo Keiser, Alto

Garibaldi, Aurélio Walter, Du
que de Caxias, Garibaldi, Gui
lhermeHanemann,JoãoWagner,
MachadodeAssis,VilaChartres,
Amizade, Max Schubert, Vitor
Meirelles, General Osório, An
gelo Moretti, Marcos Verbinen,
Pe. Alberto Jacobs, Dom Pio de

-

Freitas, Ribeirão Cavalo, Major
JúÍio Ferreira; colégios Divina

Providência, Valdete Piazera

Zimdars, Roland Dornbusch,
Holando Marcelino Gonçalves,
Heleodoro Borges e José Duarte
Magalhães; p�stos de gasolina
Simom, Marcola e Mime.

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de
Jaraguá do Sul

Secretaria de Finanças
Edital de Lançamento N° 10/94
APrefeituraMunicipaldeJaragwí do Sul, divulgaatravés dopresenteedital

es lançamentos referentes a pavimentação à asfalto da Rua 29 CeI. Emílio Carlos
Jourdan de acordo com o Edital de Custos nO 10/94 de 02 deMaio de 1.994, sendo
que os cOnfrontantes ficam lançados de acordo com a relação abaixo:

Nome Área(iW) Valor (CRS)
. 1 Geraldo Wernighaus 76,43 753.446,94
2 Dulcio T. Lenzi 233,89 2.305.687,62
3 Kuki Coníecções Ltda.

'

58,47
.

576.397,26
4 Osmar Zimmermann 41,77 411.768,66
5 Osmar J. Vailatti 46,78 461.157,24
6 Altevir A Fogaça 55,5s.. 547.611,90
7 Administradora Hancar 112,50 1.700.�05,00
8 João M. Azevedo 92,30 909.893,40
9 Supermercado Sesi 106,92 1.054.017,36
10 Kohlbach SA 106,71 1.051.947,18
11 Com. Ind. -BreithauptSA 402,21 3.964.986,18
A cobrança será efetuada, para cada propriedade, de acordo com os Artigos 244 a

259, doCódigo TributárioMunicipal, instituidopelaLeiComplementam" 00 1/93.
Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 1994.

Duival Vasel
Prefeito M.micipal

Estado de Santa Catarina 17 Edilson Schadeck 117,97 1.162948,26
PrefeituraMunicipal de 18 Ind. Com. Bernardo Meyer Uda 102,40 1.009.459,20

"

JiIi'aguá do Sul 19 TheoMayer
. 66,35 654.078,30

Secretaria de Finanças 20 Edificio Jaraguá 121,60 1.198.732,80

,

Edital de Lançamento N° 09/94 21 ComWlidade Evangélica Luterana225,71 2.225.049,18
'22 Vicente Caropreso 103,47 1.020.007,26

,,'
A ··�refeitura -Mlinicip� de Jaraguá do Sul, divulga , ;23 Geraldo Wemighaus 121,60 1.198.732,80

,

através do presente edital oslançamentos referentes a pavimen- 24 Afonso Buhe 12,53 715.000,74 ,

tação à asfalto da Rua04 - Preso Epitácio Pessoa de acordo com 25 Geraldo Wernighaus 82,13 8Q9.637,54
ö Edital de Custos n? 9/94 de 02 de maio de 1.994, sendo que 26 João M. Azevedo 106,67 1.051.552,86
os confrontantes ficam lançados deacordo com a relação abaí- 27 Sind. Trab. Ind.. çonstr. Mobiliári096,85 954.747,30

-
1(0: 28 José E. Zapata Montano 100,27 988.461,66

Nome Área(m1) Valor(CRS) 29 Ivo Kaofmann 76,80 757,094;40 .

1 Marcos Dalpra _ 145,07 1.430.100,�
.30 Aldo Salai - 60,16 S93.057,28

,2 Met. Erwino Menegotti Uda 85,33 84l.l83,14
31 EdeliriaA Bruch 69,55 685.623,90

3
-

SigolfSchunke 90,ß8 895.895,04
32 Egon João da Silva 92,16 908.513;28,4 José Hermelo Marehi 192,43 1.�4,94
33 Lindolfo L. Braun . 148,05 1.459.476,90

5
. Sérgio L. S. Schwanz 128,43 1��1,.94

34 Werner Voigt . 145,49 1.434.240,42
'6 Celso CrernerlRuy S. Eggert 5M!! 517.347,84

35 Posto Cidade Ltda, 144,21 1.421.622,18
7 Duas Rodas Admin. de Bens 179,20 1.766.553,00

36 TELESC 725,00 2.218.050,00
8 Dabliuvê ÃdmÍn. Uda 188,59 1.859.m,22

37 Corpo de Bombeiros 169,00 1.666.002,00
9 LindolfoL'Braun -99,84 984.222;72 38 J CELESC 304;00 2.996.832,00
.10 Egon.João.da Silva 248,11 2445.�

,Acobrança será efetuada, para cada propriedade, de acordo
11 EgonJoão da Silva 120,32 1.186.114,56

com os Artigos 2�4 a 259, do Código Tributário.Municipal,
12 Walte J. Wille e outros 118;19 1.165.1l7,@2
13 EdejalJila P. P. Lima!Antoni� Pradi 106,61- l.051.s5�

instituído pela Lei Complementar riO 00 lt93.
Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 1994

14 Alfredo Leítholdt 101,55 1.<X>1.009,oo
Durval Vasel

15 Norberto Knaesel 44,16 435.329,28
Prefeito Municipal

16 Edebarbi Admin, de Bens :Uda 68,69 677.146,02

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. JaraguádoSul,4 dejunhode 1994

TRABALHO
Sr. se oferece pl trabalhar de
porteiro - vigia - guarda - Tra
tar rua Rio de Janeiro, 87, cl
Romildo

PRECISA-SE
Demensalista.Tratar72-2857

JEMI
Vende-se Phillps, 110 URV's.
Rua Paraiba, 106, Vila Lenzi

RELÓGIO DE PULSO
Foi perdido, qualquer infor
mação naRádio Jaraguá ou na
Secretaria da IgrejaMatriz.

VENDE-SE
Tijolos e laje - Tratar rua

Avelino Borba, 91, cl dona
Cecília e foi encontrado tênis
de- bebê n° 19 no ponto de
ônibus em frente ao Mercado
Junkes

COMPRA-SE

Berço de bebê e uma colcha.
Tratar Rádio Jaraguá

TELEFONE

Compra-se, tratar 72-106,5

VENDE-SE
2 guarda-roupas de 3 portas
100.000 os dois, tinta 181t

45.000, um terreno cl casa
madeira 8.000 dólares Jaraguá
Esquerdo rua Bahia, lateral

259, + uma monareta 50.000.
Tratar 72-1711

M. BIKE

Vende-se, bicicleta, bom esta

do, CRS 180.000. TratarPani
fieadora Big-Pão - Vila Nova

VENDE-SE
Cafeteira elétrica industrial pl
lanchonete - Tratarrua Silvino

Stiling, 147 ao lado Sear cl

Edilene, 100 URV's

i»RECISA-SE
Dediarista 3 vezes por semana
71-6587 cl referências

COMPRO

Compressorde ar. JatoMaster.
Fone: 72-0522

PRECISA-SE
De diarista 2 vezes� 28 e 68
feira. Tratar 71-8246

PERDEU IDENTIDADE

Entregar naRádio Jaraguá ou
Jornal CORREIO DO POVO

COMPRA-SE
Freezerusado. Tratarfone: 71-
6510

FOGÃO
Vende-se, 4 bocas. Ttatarfone:
72-0579

VENDE
348m2 corrido de caibro 5 x 10.

Rua TiÍa dosMartins - + casa

lado esquerdo

VENDE-SE
Freezer novo, 1861ts, vertical
780m2• Tratar fone: 72-2591

ou rua 25 de Julho, 2.023

PERDIDO
RelógioCitizenQuartz - femi

nino. Tratar 71-8253

VENDE-SE
Máquina de lavar Müller, de
madeira.Preço400mil. Tratar
fone: 75-1026

GELADEIRA
Vende-se, Consul, 250 mil:
Tratar fone: 71-1028

VENDE-SE
Motobomba, compra-se
overloq. Tratar fone: 72-1093

ATENÇÃO
Jorge Luís Martins, perdeu
identidade, tratar fone: 72-

3706

TELEVISÃO
Compra-se televisor colorido -

Tratar rua João Carlos Stein,
80 cl Cristiano

VENDE-SE
Video cassete 4 cabeças Aiwa

por 300 URV's., vende-se um

órgão eletrônico marca

Yamaha PSS-280, por 200

URV's, tratar pelo fone: 72-

2804

IFI
TROCA-SE \
Bicicleta por ciclomotor, pago
a diferença. Tratar fone: 71-
3157

TORNO
Compra-se de 3 metros. Tratar
fone: 71-2747

DOMÉSTICA
Precisa-se que pernoite, cl re
ferências 72-0195

-

MÁQUINA
Vende-se serra fita de açougue .

uma de bater bife e uma moer

carne -1.200.000. Tratarfone:
71-6843

COMPRA-SE
2 tratores de pneu, Valmet.
Tratar 72-2554

VENDE-SE
Compressor de ar Schultz 300
litros 10 pés - 600:000 - Tratar

fundos da Roger Rentacar cl
Cidi

ENXUTA
Vende-se, tratar rua Jorge
Czerniewicz, 877

BARCO
Vende-se, 4,20 borda alta e�
carretinha e motor cascudo e

compra-se overloq 8.000 pon
tos, precisa-se de moça ou ra
paz pl trabalhar lanchonete à
noite. Tratar fone: 73-06-75

�D
CORREIO DO POVO

PRECISA-SE
De empregada doméstica pl
Blumenau cl referências e de
maior idade. Tratar 22-48311
cl Edeltrudes

PRECISA-SE
De cozinheira cl 5 anos de

experiêncía. . Tratar
Charrascaria Pavanello

FREEZER

Vende-se, horizontal, 2 tam

pas, 360 lts.ótimoestado, uma
balançaFilizola 30kg, 2 balan
ças mecâncias Filizolas, me
sas cl 3 mt de comprimento -

Tratar 72-1085 cl Ricardo

DESAPARECEU
Gato siamês do Rio Branco

Gruaramirim - Qualquer in-
formação 73-0864

.

nt!lriMi)"'t!J
CASA

Compro casa de até 23 mil

dólares. Tratar pelo fone: 71-
4832

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

- , .

negocIo.
Anuncie já!

'Fone:
72 - 3363.

parceria que
dá certo em

qualquer

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

_CASADEALVENARIA
Vende-se.cornâêêmt.comS 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.
pr6ximo ao Hospital domorro,
aceita-se casa de menor no

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

8 KW LUBRIFICAÇÃOINDUSTRIALLTDA.

Lubrificantes SHELL
Empresa revendedora de Lubrificantes Shell, iniciando suas atividades em
S:C., está selecionando para admissão imediata na filial de Jaraguá do Sul:

Vendedor Interno
A empresa exige:

r:íF' Idade: 18 à 24 anos;
r:JIS Escolaridade: 2° graucompleto

(preferênela curso técnico);
(jf- 'Conhecimentoda região;
(I- Experiência na função

(mínima de um ano);
� Boadicçãoedesembaraço;
(I- Seja do sexomasculino;

Residir em Jaraguá do 'Sul ou arredores.

Interessados enviar curriculum para:
Cx. postal, 487 CEP 89256.000 ou

i\ Rua Max Wllhelm, 39.
R/C: Sr. Luiz Carlos

A empresa oferece:
� Saláriocompatívt:lcom a função;
r:r TreinamentonaMatriz;
� Plano de saúde;
� Possibilidade decrescimento naempresa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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S,Ul°J}{Rdj�RoMoçAO
.. .:' Temos osMethores Preços e a Maior

.

-,

Variedade em Maquinas de Costura;
. .:,,' .

',.

FAÇA .DE SEU ANÚNCIO
li UM . MEIO DE M:ULTIPLICAR

SEUS NEGÓCIOS.
.,

OpalaDiplomata-completo c., . ..•... : ; ",.87
Brasília , ::80

DelReyGL. .................•....•............ , 88

MonzaSLE2.0 : .. , ; : : 89

MonzaSLE : : '88
ChevetteSL. .. . ·: : ,., ·: 89
ChevetteSL ; .,.. ,;:.: 88

VeronaGLX ': , . " 91
UnoCS 89

Fuscão 1.500.....•.............,.; : : ;:: :.; .. : 0 •••••••••••••••••••••71

Fone (0473)

76-70-"14
RuaAngeloRubini,951·BarradoRioCerro
89260-000 -JaraguádoSul�SantaCatarina

I
. ,\

BUZMAQ
Comércio de peças de

Máqu'inas de 'Costura Ltda.

Q:) Vendo tleMõqlJlno de (osturo novos e
. usodos com osslstênclo técnico

.

espec/ollzodo..
.

�.Pefos, oporelhos, 61eo e ogulhos.
@:) Insto/ofão de oporelhos Ket-tup..

-

Q) Revendedor dosmõqulnas de Repossor.
a..a Â.n.e�o a..b , 9ào
•ar....a do 810 Cê o

I Foqe,/FEUC C0473:J 76-279�
,.:Iarag..ij. do S..�. - SC·

Vende-se, na praia de Barra do
Sul, lote mar manso 1.000 dó
lares. Tratar fone 71-6621

CASA
Vende-se, 3 x 9, pl retirar do
local, valor 500.000. Tratar
Nereu Ramos - Vila Paraná,
178

Df1rl\RP�PEDRA�R�.\Wõ:''\lU

CASA DE ALVENARIA

Vende-se, cl 108m2, cl galpão
50m2, Ilha da Figueira, tratar
fone: 72-3756

Pedras Sãoorná -ArdÓsia
I: Pedrasparareueshment.osemgeraJ
Rua Silveira Júnior, s/ng (pr6x. Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC 11f)NI�: 7:1-()()27

nuto nOUO Ueículos...
Fone: 71-1574 - Rua.:Joi.,villé, n°2050
.

Usados -

.

uss
EscortXR3 -90-azul.completo 11.500.00
Uno 1.6 R - 90 • vermelho 9.000.00
Elba CS - 86 • branca 2.200 + fmanc..
Belina L - 8.6 - azul. � 4.700.00
BelinaL 1.8-91-verdemet. : 9.000,00
MonzaSLE-84-branco 5.000.00
Corcel'Il-Rl vprata ; 3,000.00
Fusca -81-branco , 2300.00
Voyage-86-branco .4.500,00
GoICL-91-bra.!lco : ; 8.000.00
EscortXR3.-.85 - preto · 5.500.00

Todos os vélculos revisados. em' ótimo estado
-

Vendemos carros OK com preÇ9S� abaixo .da tabel;\l. Consulte nossos�.

PASSAT/81
Vende-se, 4.200,00, .

Tratar

fone: 72-2340, vende barraca-
5 pessoas 100 URV's

PUMAGTS

Vende-se, eonversível, ano 77
- Tratar 72-0903

·GOLCL/88

'Vende,;,se,.6.500 URV's.':rra
tar fone: 72-3806/

CORCELU/84
Vende-se;CRS7.000.000.Tra'j
lar fone: 73-0190 .

.

,::::'�. r . ': ' E;Dlr1� �. ">:t t"'� .

Pat'rkill 'f.avareS:da Cunha MeDo Gomes, Tabeftit,eOficlâl,deTítulos da
Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Catarina. na forma da Lei. etc,

FãZ saber a todos .q!!I!!lW este e4i!aI-vi're,lJkqú�- seac4!1llrn!,st9.:�rtório para
Protestós os Títulos contra: ,.-., ,,', ,;.,. ". " ii ..,; ".,':;':'" .,,1;;,\,,"''''.

Com. de Papo ePlast. (;rà'blii.lt Li�Rua)28 slnP - BlÚmi São·dí& - NESTA
Divisorias Lamblitex cOm. eRep. Ltda - RuaWaldemarRau, 630 - NESTA

Kindan Ind. Com. e Conf. Ltda � Rua Alagoas, 312 - NESTA
. .

Litoral Norte Coruec. Litla - Rod. BR 280 5249 - NESTA

Mercearia e Bar Fritzke'MEA. F. - Rua PastorAlbert Schneider - NE�STA
Oficbta MecanicaOaudinoME - Rua Bernardo Dornbuseh, 1020 - NESTA

-Priss MaUtas e Moda Ltda - Rod. BR 280, 5249 - NESTA
.

. Portal de Jaraguá Neg Imob..Ltda - Rod. BR 280 nÓ 5249 km 63 - NESTA
Radke e Souza Ind. Movs. Ltda - Rua Servidão. 66 - NESTA.
Sistecom Sistema Integrado Ter. Cont.·-Av. Barão do Rio Branco, 801 -

NESTA
Ventos Confec. Ltda - Rod. BR 280 km S9 sinO - NESTA

Zabele Confec. Ltda - NESTA

E: como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar
a devida intimação. faz por intermédio do presente edital. para que os mesmos

compareçam neste Cartório na RuaArthurMüller. 78. no prazo da Lei. a fim de

liquidar o seu débito, ou então dar razão porqll� não o faz. sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da Lei. etc .

KE/Jaraguá do Sul. 01 dejunho de 1994.

Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes

Tabeliã \

r. ,

NÃOCOMPREANTESDENO,SCONSULTAR
"

Errtregumos sua Máquina eDi'Joinville ou Região
Rua Joinvillc, 2655 - Vila Lalau - Fone (0473) 72-3522 - 7/-()H32 - Jaraguá do Sul- SC

'
,

CHEVETTE/86

Vende-se, 5mi1. S6Sport. Tra
tar n:·2086 cl Maristela

FUSCA/75
Vende-se, 3 milhões, aceite
Chevette. Tratarfone: 71-2475

SAVEIRO CL/92 1.6

Vende-se, gasolina, vermelho
montana, alarme, pneus no
vos, ótimo estado - capota fi
bra. Tratar fone: 71-8835.
Aceito carro ou telefone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MARAN(; O NI Bolsa
de Telefones

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 VENDE

.

ALUGA
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - SC

. (DefronteaoBeiraRioClubedeCampo)

.:Belle Robbe
, JL

Jeans aConfacções em .aal•.
lanhacoDf.1rnossospraços.

Reinoldo R�u, 61
Fone: 71-2014

saumaisde 70 tiposdiferentes de
pizzas. ClÚzones, Lazanhas,Massas e
o t,adicionlÚ Bife aParmegjana, tudo
gratinhtuID aoforno a lenha.
Diariamenteapartirdos lab.
Embalagenstérmicas

FORNO A LENHA
QUAUDADEE
ATENDIMENTO

CLASSIFICADOS
'-'.

.
,'�."...-

i\ • .,. I... ;. • .;...,. .._ �

Estado de Santa
Catarina

Prefeitura

Municipal de
Guaramirim
Decreto na 1,39/93

AbreCréditoSuplementarno va-:
lor de CR$ 129.600,00
Victor Kleine, Prefeito Municipal
de Guaramirim, no uso de suas

atribuições
Decreta:
Art. 1 ° - Fica o Chefe do Poder
ExecutivoMunicipal autorizado a

abrir um Crédito Suplementar no
valor de CRS 129.600,00 (Centoe
Vinte NoveMit e Seissentos Cru
zeirosReais), para reforço no item
abaixo descrito constante do Or

çamentoMunicipal aprovado pela
Lei nO 1.6-10 de 29 de dezembro de
1993:

0501-SetordeServiçosUrbanos,
Obras eSaneamento .

10603281003 - Coilstr. eManuten
ção de Praças' e Parques
4120 - Equipamentos e Material

.

Permanente.; , CRSI29.600,0<).
Art. 2° - Os recursos para cobertu
ra do presente Crédito Suplemen
tar provém da, anulação do item
abaixo:
9999 - Reserva deContingência
99999992999 ..ReservadeContin

gência
9999 Reserva de

Contingência : CR$129.600,OO
Art. 3° - Este Decreto entra em

vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em con

trário.

Guaramirim, SC 22 denovembro
del993

VICtor Kleine
Prefeito Municipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

ClinicoVeterinária
Clínica eCirurgia de Pequenos Animais - Vacinas

,

Exames Laboratoriais - Tosa e Banho .

-

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

Rua Luiz Kienen, 127
.faraguá do Sul - SC

,

-

Fone: (0473) 72-1430

Assessoria completa na área Gráfica
para sua Empresa

Criação de Logotipos, CatálOgOS, Folhetos, Folders Turtísticos,
. 'Anúncios de Jornais'e.'. '

Revistas, cartazes, Jornais de �mpresas,
Produção� Audio -Visual

·."..:'�:...F-:�,-... --;.:.""',�!.... ·��'.s..��·:-�����!t"'i.J,,-&:-.O.-§.."..:·-�fJ!-::t.�..::;-,·r'!·�'t['.;.J?"���.t::".:�t4i�é��!-!J,...:J.t��*���-'».f�6�ß�+;��"�_.:�_1���-�/ii.��A.lt...�i!)I:9;.:J.
,.·:_'i?-".r..-�rf'"\�,,}�l' '-.-::...., :.�'A >::� ,;;;.�'-;,""7" ,.t·;r,'��'Y;hll

..--------------------------------------------�----------����----� - ';""--,-_ - ._

- Divisórias - Forros - Pisos
I' - Papel deParede - Persianas - Box para banheiro

RuaBernardoDornbusch, nO486
sala2-VilaBaependí . 72.2472

SCHIOCHET Fábricade Cal��s
IndustriaiS

eResidencrais

11f)NI� «)L173)

7:1-0:125
RuaAthanãsio Rosa, 1645 - Guaramirim - SantaCatarina

.�--�-�--------------.

': AcademiaContato Lízre II :
I' ·Gu�ramirim - Clube-C-urijpira I
I

-
.

0fe,rece aulas de:
'

:
Karàtê de .Contato - Klck-Boxing - I

Capoeira -Defesa Pessoai, I
ambos os sexos. :'

Aulas de 2· a 6· - Vários horários I
Aulas extras sábados e domingos. I

A v_ Ge'túlio Vargas:tI 847 I
próximo .ao CIP I

__ Apresentando este recorte� :
-==-1 •• teráa 1·semanadeaulasgrátls. I.
._---,--------------� ..

. Depilação com cera vegetal -

'

Massagem terapêutica e estétlca
Fomo de BIer - Termoterapla - Crloterapla -

TratamentO� para emagrecimentos -

Tratamentos faciais para couperose
manchas antlslnals - Vacina anti acne -

mlcrolonoforeze - Decapagem bIoI6glca -

Hidratação e, limpeza profunda.

... 'í�§J;��'1Im'�
Venh�, ClJnhecer.efaz'el'�m.'J: COflSUll(lgráti$

KWB
COMUNICAÇÃO LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4
Fone/Fax (0473) 72-1066

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.Contabilidade em ..Geral
*EscritaFiscal
*Setor Pessoal,

"Contratos

"Balanços

, I,
ii
iii,

*Preenchimentos de carnês
.

-
.

.
.

,

Av. Marecha1 Deodoro da Fonseca, 122 - fundos - Centro

: Fone: (0473) 71-1721 - Ao lado da Varigi

I,'

Joalheria8imara Ltda.
JóiàS - 2,lógios

Artigospara presentes - Óculos. de sol
Tudo com os rneli1bow.es JP>�eços

CREDIÁRIOFAClLITADO
Fe'ne (0473) 72-3630

!Ruá Bário do R,o Branco, 170,:: Jaraguã do Sul- SC I','
,

.__-----------�-..
.

na ura
:

Pronta entrega
eencomendas..

.-

Consultora:
Diane .

"-

!fone: '72-2646

MS Vídeo ,�Center_,_
?�94 .44 e#H�� 4.��
� de� et:W4r 4�_d6
�� � "'ZIúÚ6 e�.
RUA ANGELO RUBINI, 914

FONE: 76-2936
BARRA DO RIO, CERRO

)f(W�@@
®ß�ß lli}�G:,��ß G:,WOIDßo

Divisão de concreto
. (TllbQS e ,artefatos de concreto)

.

Rua- Joinville, 1016:_' Fone 72-1101
Divisão deplästicos (tubos de PVC - eletrodutosllinhas

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

Rua CeI. Proc'ópio Gome., 89 .

Fã'rie 71-0066

� I

,LIGUE JÁ PARA 7? - 3363 E

FAÇA UM aOM NEGÓCIO,

.
.

eGravação e.Estamparla
, oGstampasemcamlset�

1 ClOuadrosparae�ana
Av. Mal. DeoéIoro da

. 'Fonseca. 13.09: Fundos
. Jaraguá do Sul • sc

FONE (0473) 71-2206,

Ó AROMA E Ó SÄBOR 'DOS 'BONS TEMPOS VOLtARAM

PAN,IFICADORA E CONFEITARIA
N

PAOBVlNBO'
-

Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs •

inclusive domingos e feriàdos
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 9'15 I C.antro
Ruá Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

(Próximo Wag I)

Fone: 72-1.243

,

Fazemos Sua lesta 'infantil,
� venha conhecer nosSos

�� artigos para lesta.

Av. Getúlio Vapqas - 25 T�'Hott Papep Papelapia /. .

Fone: 72-3596

® Co�perativ� :,Mista
,: Agrlcola Juritl �Ltda ..

,

Arroz Parboiõzaâo, .

"PRIMO" e "JURITI"
��:03>?�m'w"" '''ill!> ,"}%-,*,m'"ii"ii''.m'_._.�w.���E !í'� ; m��. .' .

Rua 11 deNovembro,665
F�)J:Ie'(047�)79-1130-Teiex(0474)223-JURI

_
I'

.

.'

MASSARANDUBA-SC .

,

As maís lindas bicicletas, peÇas e acessórios pará motos

Honda e Yamàha., com-o menor.preço da reglä�·:(é.onfira)..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas.de Casamento
-

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca
de Jaraguá do Sul,Estadode SantaCatarina, faz saberquecompareceramnesteCartório
exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes:

Edital N° 19.407 de 26/05/1994
, .QELMAR GRIEP KLEIN E VANDERLEIA COELHO

Ele, brasileiro, ••solteiro, pedreiro, natural de Roque Gonzales, Rio Grande do Sul,
domiciliado e residente na rua Maria Mascarenhas, 179, em Ilha da Figueira, nesta
cidade, filho de Fernando Klein eBlondina Griep Klein.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Barra Velha, neste Estado, domiciliada e

residente na rua Maria Mascarenhas, 179, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de
Silvino José Coelho e Maria Ana Coelho.

. Edital N° 19.408 de 27/05/1994
ANTONIO CANDIDO CARNEIRO DA CUNHA E BETTlNA GOSCH

Ele, brasileiro, divoréiádo, médico, natural doRio de Janeiro, domiciliado e residente
na rua Epitácio Pessoa, 746, nesta cidade, filho de Caio Carneiro da Cunha e Maria do
Carmo Carneiro da Cunha.

. Ela, brasileira, solteira, médica veterinária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e'
residente na rua Roberto Ziemann, 127, nesta cidade, filha deWalter EugenioWerner
Gosch e Isolde Gosch.

EditalN° 19.409 de 27/05/1994
SALÉSIO BITTENCOURT E ROSANA CAMARGO

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ituporanga, neste Estado, domiciliado e

residente na rua 620, em Estrada Itapocusinho, nesta cidade, filho de José Manoel

Bittencourt e Irací Cardoso Bittencourt.
.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Vargem .. Campos Novos, neste Estado,
domiciliada e residente na rua 620; em Estrada Itapocusinho, nesta cidade, filha de
Valdemar Maia Camargo e Maria do Carmo Camargo.

EditalN° 19.410 de 30/05/1994
AMÍLCARMARCELO NAGÉL E NEURYTANIAMARIA DE ABRANTES

Ele, brasileiro, solteiro, técnico textil, naturalde Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na rua Padre AloisioBoeing, 269, emBarra doRio Cêrro, nesta cidade, filho deAfonso
Nagel e Marlene Ana Nicolodelli Nagel.

Ela, brasileira, solteira, técnica textil, natural de Sousa, Paraíba, domiciliada e residente
na rua'Padre Aloisio Boeing, 269, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de José
Neurizete Abrantes de Sousa e Antonia Estela de Abrantes.

EditalN° 19.411 de 31/05/1994
JAIME LUtS STENGER ELIDIA BERNDT

Ele,),rtiÍleiro, solteiro, comerciário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na ruaMarcos ValdirGirolla, 212, emBarra doRioCêrro, nestacidade, filho deSilvério
Stenger e Irene Demarchi Stenger.
E�a, b�asileira, solte�a, vendedora,naturalde Jaraguádo Sul,domiciliadaeresidenteem
RiQ Cêrro.Il, nesta Cidade, filha de Ingo Berndt e Ruth.HornburgBe�

EditalN° 19.412 de 31/05/1994
CASÍMIRO KROGELE SÔNIA JUSSARA ROCHA

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Schroeder, neste Estado, domiciliado e

residente na rua Epitácio Pessoa; 421, apto. 105, nesta cidade, filho de Hari Gustavo

Krogel e Elvira Lindner Krogel.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua
EpitácioPessoa, 421 , apto. 105, nesta cidade, filha deOswaldoRocha eMariaStringhiri
Rocha.

Edital N° 19.413 de 31/05.1994
MARCILIO FRANCO DA COSTA PEREIRA E DANIELA ELISA DOS SANTOS
CLARO

Ele, brasileiro, solteiro, tecnólogo processamento de dados, natural de Volta Redonda,
Rio de Janeiro, domiciliado e residente na rua João Sanson, 42; apto. 05, em Ilha da

Figueira, nesta cidade, filho de João Batista São Tiago da Costa Pereira e Tylse Aydi
Franco da Costa Pereira. J
Ela.brasileisa, solteira,estudante,naturaldeSãoJosédosCampos, SãoPaulo,domiciliada
e.residente na rua João Sanson, 42, apto. 05, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de
Benedito Claro e Maria Antonia dos Santos Claro.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será
publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

CENTRO

Apto. Edif.
Hass, Mal.
Deodoro. Preço
27.000 URV's

_.

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

156m2 (suíte;2 qtos, 2 salas conjugadas,
�a;área de serviço e garagem) -

Preço: Entrada de 30�, mais finan. 20
meses direto com a Construtora.

FIGUEIRA - Ter
reno' (esquina) cl
frente de 29,S
metros para a roa

José Teodoro. Ri-

VILA LENZ! - Fundos
daWeg I - RuaPe,Alberto
Jaeobs, nO 55185, esq. cl
RuaProC.AntonioAyroso
- Prédio cl aprox, 6SOm',
ediJicadoem ter. claprox.
700m'. 'Preço 60.000 .

FIGUEIRA
Loteamento City Figuei·

. ra (B11IJIS) - Ótima casa

em alvenaria. cl aplOx.
I3Om', edilica!Ia em ter

reno de esquina, toda
murad.. Preço: 23.000

URVs.

JOINVILLElCEN·
TRO-Apto. C/202m'
- EdPresidente, frente

.

aoColégío SentosAn
jos - Ao lado da Cate
dral (possibilidade de
troca fOm imóvel em
Jaraguá).

sendo uma em alvena
ria de 2 pavimentos,
semi-acabada - próxi
mo a Faculdade - Pre

ço: 6O!()o() URV's.

CENTRO-- Próximo ao Ed.
Isebela 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).

..

reno cl aprox.
�HOQm2, próximo
aoColégioHolando
Gonçalves - Preço:

.

16.000 URVs.
.

Loteamento Borba •

Ter. c/aprox.900m', éI
casa em alvenaria de

aprox.11Om', sitoarua
Avelino Floriano de

Borbe, nO 172. Preço:
15.000 URV's.

-

PIÇARRAS! TANQUES DE CAMA
'RÃo - Projeto pronto cl6lagoas, de água
salgada ou doce, em 17 hectares de terra

plana, próx ao mar, cl frente pl BR-IO!.
Benfeitorias em alvenaria, plantações de
maracujá, etc. Preço: 200.000 URV's.

em alvenaria cl

130m' (faltando
acabamento) terre
nocl360m'·Preço:
18.000 URV's

(aceita proposta). .

ARMAÇÃO/pRAIA
GRANDE-Frenteplmar
- 600 metros após Res
tawante do Baino, exce
lente casa em alvenarià cl
aprox. 240m', em ter. cl

aprox, 9OOm'. Preço:
ISO.oooURVs.

CENTRO - Apto.
. grandeIEd. Jaraguá
• suíte, 2 qtos,
BWC,salas,demais

.

dependências e ga·
ragem • 45 mil
üRV's.-

-

VILA LALAUIPROX.
MARISOL -Casaem al
venaria cl 2SOm', 4 qtos,
demais dOpo todomurada
clcercaem aIwnínio-RÚ8

.

GermanoMarquafdt, 170
-49.oooURVs,(Emcon-
�)

RUA JOINVILLE/·
ADÉLIA FISCHER -

Apto. claprox.120,OOm',
mais garagem, ao lado

daRecreativaMariso�em
cima do "Waller Veíeu

Ios".Preço:SO.oooURVs.

FIGUEIRA • Es·

quina fazendo fren·
te em 31,5Om para
rua José Teodoro
Ribeiro • Área cl
579m� • 15.000

VIEIRAS - Rua 601

(Jaraguálßchroeder), ter
reno de S4Om' esquina
com rua 470, edificado
com ptédio em aJvenaria
(2 pavimentos), cl3 salas

COII!erciais e 3 aptos. Pre
ço: l44milURVs.

_. I ._.&� 'f 'f • I" .,J
• t

C"')
O)

U
UJ
a:
o

. ' t ...

� '<:t

if\ .J\ 't\ /�
,

1\ 10/f\ N
, ! ' .I_o_.

,

800m',situadoa40
metros da rua

, Roberto Ziemann -

Preço: 6.000
URV's.

Casaemalvena
ria cl 2 qtos e

demais depen
dências. Preço
US$ 20.000

reno c/350m', pró
ximo Colégio
HolandoGonçalves
no Lot. Waldemar·
Schimitz - Preço:
7.500 URV's. I

CENTRO - Ed, Gardenia
- Rua Barão do Rio Bran
co. Apartamento c/ 4

quartos(l suite),3banhei
ras. 2 salas, sacada, área
de serviço egaragem. Pre

ço: 30.000 URv«

Excelente prédio (esquina), cl 2 pisos,
300m2, na rua João Planinschek.c/ a
rua Venâncio da Silva Porto (próximo -

a Weg I, ao lado do Floriani). Preço/
barbada: 80.000 URV's

Felipe Sehmidt nO 49

(prôxima a Assoe. Co

merciai) terreno cl

688m2, com casa em

alvenaria de 150m' -

Preço: 60.000 URV's.

AMIZADE-Apta.
cl 3 qtos. - 7.800
URVs de entrada, e

. assumir financia
.mento na CEF • 20
anos (use seu

FGTS)....

CENTRO - Frente pl 2
ruas: José Emmendoerfer
e José Menegotti, terreno
c/ aprox. 1.200m',
edificado com casa em al
venaria com I 4Sm'· Pre

ço: 90.000 URVs. (A
combinar)

UJ
a::
o

CENTRO - Rua José
Ernrnendoerfer-Excelen
teIotecl4SOm'(I5x 30),
próximoaoAteIierdaInd.
de Quadros 3 Américas •

Preço: 8.000 URVS.

Rua Cei, Procópio Gomes de Oliveira, 285 '::, :" :':,' ,,- Ci,
- (0473) 72·2679 e 72·3139 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Guaramirim
Decr�to nO 130/93

AbreCréditoSuplementarno vator de CRS 2. 000. 000,00
VictorKleine,PrefeitoMunicipal deGuaramirim, nouso de suas atribuições
Decreta:
Art. 1° - Fica oChefe doPod€fExecutivoMunicipal autorizado a abrir umCrédito Suplementar no valor deCR$
2.000.000,00 (DoisMilhões deCruzeirosReais)para reforçonö itemOrçamentárioabaixodescrito, constantedo
OrçamentoMunicipal aprovado pela Lei n° 1.610 de 29 de Dezembro de 1992:
Fundo Municipal de Saúde
9999 - Reserva deContingência
99999992999 -Reserva deContingência
9999-ReservadeContingência : , CR$2.000.000,00·
Art. 2° - Os recursosparacobertura dopresenteCréditoSuplementar, provém doExcesso deArrecadação apurado
até 29 de outubro de 1993.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC lOdeNovembro de 1993
Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

SecretáriodeFinanças

Estado de Santa Catarina

Prefeitura'Municipal de
.. " ',- t

! .Guaram-irim".,;":_",,, '

.'

Decreto n° 131/93
,�,

"_

Vendas

Apartamentoc/llOm2+garagem-Edif. St"Terezinha
-Centro.
Apartamento ci 110m2 + garagem - Edif Centenário -

Centro.

Apartamento c/ 79m2 + garagem - Edif. Ma8\lilú -

. Centro
C;sa em alvenaria - ci 130m2 - Prôx. Campo Juventus.
Casa de alvenaria cl 114m2 - Rua Henrique Geffert.
Próx, Weg 11-
Casade.alvenariac/130m2 - Rua26"34 pröx. AnaPaula
11-
Casadealvenariacl IOOm2-LoteamentoChampagnat.
Casa de alvenaria e/I60m-2 - Rua João Dowbrava.
Casa de alvenaria c/98m2 - Rua Ilha da Figueira
Casa dealvenaria c/200m2 -2 pisos-RuaJoséTeodoro
Ribeiro.
Casa de alvenaria c/130m2 - Pr6x. FábricaCarinhoso.
Casa de alvenaria c/250m2 - Centro.
Casa de alvenaria cl 111m2 - Rua Rio Molha.
Casa de madeira c/ 80m2 - RuaWalter Marquardt;
Casade madeira c/70m2 - Rua Antonio Sehmidt.
Casa de madeira - cl 75m2 - Rua João Sarni Tavares.
Casa mista - c/70m2 - Nereu Ramos.

Terreno cl 450m2 - Rua Frederico C. A. Vasel.
Terreno c/29.000m2 - Rua BerthaWeege,
Terreno e/48.000m2 - RuaWalter Marquardt.
Terreno c/147.000m2 - Rua Três Rios do Norte.
Terreno cl 450m2 - Loteamento Papp.
Terreno cl 500m2 - Rua Jorge Czerniewicz.
Terreno cl 397m2 -Rua.Jai"aguá Esquerdo Pröx, Mer-

o cado Fronza.
.

'.

Terreno c/368m2 - Rua JoinviJle..
Terreno c/600m2 - Lotéàmento Papp.
Terreno c/ 450m2 - Av. Mal. Deodoro da: Fonseca -

Centro.,
Galpão c/ 280m2 - Rua Roberto Ziemann

Galpão c/ 400m2 - Rua Roberto Ziemann - Lateral.
Chácara c/20,614,50m2 - Estrada Garibaldi.

Chácara cl I.OOOm2 - Rua Rio Molha.
Chácara cl 48,OOOm2 - Rua Rio Molha.

Loeaçãe
Sala comercial- c/45m2 - Rua José Teodoro Ribeiro
- Pr6x. Colégio
Sala comercial - cl 24m2 - Rua Jaraguá Esquerdo.
Sala eomerCial- cl 45m2 - Rua 25 de Julho, 577 - Vila.
Nova.

Abre CrldJtó Suplementar no vQlor de
.

CR$ 23.000.000,00 .'�

VictorKleine, PrefeitoMunicipal deGuaramirim,

no uso de suas atribuições �

Decreta:

Art. 1 ° - FicaoChefedo PoderExecutivoMunicipal

autorizadoaabrirumCrédito Suplemeatarno valor

de CR$ 23.000.000,00 (Vinte Três Milhões de

Cruzeiros Reais) para reforço no item abaixo des

crito, constantedoOrçamentoMunicipal aprovado

pelaLei n° 1.610 de 29 de Dezembro de 1992:

9999 - Reserva de Contingência

,

9999999299'9 - ReservadeContingência

'9999 - Reservade Comíngência .CR$23.000.000,OO

Art. 2° ;. Os recursos para cobertura do presente

Crédito Suplementarprovém do Excesso deArte

cadação apurado até29 de outubro de 1993.

Art. 3° - EsteDecreto entraem vigor nadatadasua

publicação.revogadas as disposiçõesemcontrário.

,

Guaramirim, sc 10denovembro de 1993
II

I'

Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
.

SairTomelin
Secretário de Finanças

o
•

I'

Au••• eI. Julho. 517
,

VII. lIov. - J u6 elo Sul - sc
....tocolo 167••6.
Fc»..caz
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• � o-""{ 5... • ...... �

erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-3738

Vende
Área de 3.700m2, próximo ao centro,
ria ruaCanoinhas, lateral daAntônio C. Ferreira.
Terreno central, no início darua
AdéliaFischer área de 33.023,OOm2•
LotesnoLoteamento ltapocuzinho.
Lotesno Lorearnento JardimFrancisco.
LotesnoLoteamentoRausisemGuararnirim.

Aluga _

Sala comercial nos fundos da Sirama,
frenteparapraça Angelo Píazera, 70,OOm2•
Salas comerciais, em cima da CasaSimara

.Imobiliária� LIda
Terrenos Y

Terreno de esquina - '650m2 rua
.

.,

Leopoldo Janssen, cl Venancio S.
Porto
Terreno l.Zõüm" - rua 13 de Maio
Terreno 640m2 - ruaEmmaZiemath
Terreno 450m2 - rua Paraná
Terreno 3.200m2 - Centro
Terreno 980m2 - rua José Albus
Terreno 450m2 - Loteamento
Versailles

rua JoséTerreno 565m2
Emmendoerfer
Terreno -.770m2 - Centro
Terreno 590m2 - Esquina Ilha da -

Figueira
Terreno 970m2 - ruaMaxWielhem
Terreno 420in2 - Ilha da Figueira
Terreno.l2x25 - Loteamento Icaraí
- Barra Velha
2lótes 420m2 cada -Loteamento do
Dicõ

" ., .

2lotes Quinta dos Açorianos - Bar
ra Velha

Lotesfinanciados em até 24
vezes em Jaraguá do Sul

Casas

Casas pré-fabricadas com entrega
em até 45 dias.

COMRRA - VEND·E·
ALUG;A .:. ADMINISTRA.

Fo••:718009
Au.....pol... J........ 6.
J.r••u6.c1o Sul - sc

(fI".1 eI. ru. eI. C.I•• t!coft6mlc.)
e••CI476.
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PARA QUEM SENTE ORGtJLBO EM DAR O ENDEREÇO

.:

, r.'

,
II Apena. dois apartamentqs por, andar. -, >, "

"
. iii Churra��ueiras

: iii Sallo de Festas
\

iii Sallo de Jogos
iii Playground .

II Todos os apartamentos com garagem

iii Totalmente residencial
li Apartamentos de 96 m2

.

Vendas Construçlo.
eVenda.:

••

-(J
.

r
_ �

CHALÉ
IMOBILIÁRIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragué dQSul- SC

CONaTIIUTOIIA • IIIC�DOIIA
JARAGUA

R. Cei. BernardoGrubba, 246
Fone. (0473) 72-0014 e 71.0347

Jaragu6 do Sul- SC

tpartamento
Cond. Residencial, Ami/a
de, c/3 qtnv, garagem,
entrada + financiamento

Loteamento -Juventus
Lotes com entrEcIa + financiamento

vendas: Chalé Imobiliária
Fooo-(0473) 71-1500_

RUAREINOl.OO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

v E N D
Casa dc alvcnuria I crrcno

Rua: Henrique Sohn, n? Ru •• : .t1)3 - Brrth .• I .

t.t7, prt'l\. Docring, et Kaxxncr, prnx. (S'1. ri

202m', ter. 1.2IS,OOm' I 31J2m'

( ava dL' alvenaria I crrcno

ua: \\ a ltcr 'larquardt, Ru •• : .10'(' "arlorh, .J;.!u.t-
lat. IA21), U l Ju.uum-. Evqucrd«, r are.1 de

ter. 351,OOm' .tÚ:'i,Ollm'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendas
I apartamento c12S3,OOm' na rua Joinville.
Terreno na rua Max Nicolau Schmidt c/ SOO,OOm'.
Apto c/160,OOm' no Edificio Miner naMal. Deodoro, todomobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água
eluz.
Terrenoc/áreade441.00m·naruaPastorLorenzHahn nO SI.Guaramirim.
Casa mista c/90,OOm' na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria c/lOO..OOm' na rua Santa Catarina, 368.
Casa de alvenaria c/ 3S0,OOm' com terreno, na rua João Planinscheck

esquina para a rua Venâncio da Silva Porto.
Casa -de alvenaria, na rua 2S de Julho, com 200m'. (Vila Nova).

� Casa de alvenaria (inacabada),
com 106m2, terrenocom319mZ, (16,30
x 19,50), na Rua: 588 - próximo ao

Vierense - Vila Lalau.
� Cása de alvenaria cl 115,50m2, ter
reno cl 510m2• Situada na rua Max

Eugênio R. Ziermann - Bairro Amiza
de.
<:r Casa mista com terreno contendo
450m2 (15x30). Situada na rua Luís
.Alves - Ilha da Figueira. .i->:
� Casa mista cl 120m2, terreno cl
462m2 (14x33). Situada na rua Campo
Alegre-�róximo ao B�r do Mano - Ilha
da Figueira.
� Apartamento cl100m2 com gal'â
gemo No Ed. Jacó Emmendoerfer, situ
ado na rua Domingos da Nova - Cen-.
troo
� Apartamento cl 154mZ. No Ed.

Jaraguá, situado na rua Preso Epitácio .

Pessoa, 111 - Centro.
.

� Apartamento cl 134mZ, com3�ó
rios no 1 oandar. NoÉd. MaguRlú, situadona
rua Procópio Gomes de OIiveilB; 1473 -:

Cenbo
.

<r Apartamento com 1S0mZ, com
armários nos dormitórios, no banheiro
e na cozinha. No Ed. Joverlli - próximo
aAPAE.
� . Terreno com 450m2, situado na rua
Alberto Bortolini - SAo Luiz.

.

. ir Terreno cl 354m2, no asfalto - João
Pessoa..
er Terreno cl394,85m2, situado na rua
495 - próximo ao Doering - Vila Amiza
de.

Terreno com 4.700,QOm' e casa de alvenaria com muitas frutas e

palmitos. \

Terreno com área de 3S0,OOm'. No loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria c/ 300,OOm', na rua Richardt Piske, com 3 ar

condicionados, hidro massagem, aquecimentO solar; alarme.

Locaçio
Apto na rua Roberto Seidel (Corupá), com 3 dormitórios e demais

dependências.
.

Sala na Av. Getúlio Vargas ÓO 49, com 68m'.

Sala na Av. Mal. Deodoron" 88 .

Sala comerciai

TERRENOS

.

Terreno em Piçarras abeira rioc/4.18Sm2(Ancoradou
ro)
Terreno na RuaAmazonas c/1.720m', pr6x. Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquini Francisco de Paula, c/ 2.S00m'.
Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno c/ S3S,80m' Loteamento Júlio Rodrigues, Lote
�®

'.

Terreno c/420m2 Rua Luiz Kienen
Lote nO 069 Loteamento Ana Paula II
Terreno esquinanaRuaReinoldoRau c/casadealvenaria
Terreno rua Reinoldo Rau 17x34 (578,OOm2).

CASAS
Casadealvenarlacl60nr-LotearnentoLiodOroRodrigues
Casa de alvenaria cl 50m2 - Loteamento Ana Paula Rua
2® - Francisco Hrushka, nO 1.122.
Casa de alvenaria em construção oll44m2 (aceita carro)
Rua 312 - Angelo Menel
Casa mista Loteam. Ana Pàula II Rua Victor Vitkoski

-

Casamista él90m2 - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de
450m2 - Jaraguá Esquerdo
Casa mista .. Loteamento Ana Paula II

APARTAMENTOS

Apto. Edifício Jaraguá c/70m2c/2 qtos., (10 andar), apto
3.

Apto. c/250m2, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.
\

Apto. 120m2, Edifício Karine
Apto. c/116m2, 2 quartos, dependo empregada, 2 banhei
ros, sala e garagem. Edifício Hass 4° andar,
Apto. cl 156m2 - Edifício Schiochet, 6° andar (parte
financiado)

LOTES FINANCIADOS

Loteamento Ana Paulá IV.
Loteamento Sio Cristóvão II.

CONOOMiNIo AZALÉIAS (empreendimento Classe

A)·
Loteamento-Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado, ç/ área de 14.7oom2; a 5 km do centro c/ boa

água em excelente estädo e casa de caseiro
TERRENOCOMERCIAL

Av . .Mal. Deodoro da Fonseca c/l.382 m'

Av. Mal: Deodoro da Fonseca c/950m2•

Ernpreendirnentos lmobilianos Marcatlo

Av r.131 O('cdoro 1179

Compra eVende
--
...

71-1136

•••••••••••••••••
• '. �t;:' •

:. CREeI N° 1596ti :
I •
·1 Ba....a Sul •

: I...õveis :
I Font)!: (0473) 72-2'134 I
I •
I VENDE • IChácaras
I Terreno cl 10.450m2c/casa demadeira de60m2e de .',
• um galpão ci 90m2, tem água p/lagoas, no Rio Cerro •
• II, pr6x. Recreativa Choco Leite. Preço US$ 18.500 I <

II - Terrenos I
I Terreno cl 376m2, (14 )(27) na Barra, rua Frida Piske I
I' Kruget. Preço US$ 6.000 •
IT!ITeno c/396m2, (16x25) latera(ruaWalterMarquardt.

. I· I;
-

Preço 7.000 I::JRV's

I Terreno c/840m2, ( 21 x 40) rua Walter Marquardt. I
I Aceita terreno na praia. Preço US$ 16.000 - 50% I·
I entrada + 6 prestações mensais I II

Terreno cl 36.000m2 (81 x 444), rua Horácio Rubini, Idistante 500mts da Malwee. Preço 1'06.000 URV's -

I sendo 40.000 de entrada e saldo em 10 meses. I
I Terreno cl 840m2 (21 x 40), na Barra, próximo ao •

I,I Campo Bo�ogo. Preço US$ 4.300 em 2 vezes. •
I Terreno c/11.427m2, com uma casa de madeira e I
'1 galpão, naBarra ruaPastorSchneider, distante400ms Ida Malwee. Preço US$ 45.000 - 50% + 2 vezes

II Terreno cl 391m2 (14,5Õ x 27), Loteamen.to Água I
I Verde, lote n° 27. Preço US$ 8.000 com 50% de I
I entrada e mais 6 prestações. .

I
I Terreno dois cl 525m2 (15x35) cada um, rua Pastor • II Schneider, na Barra, distante 400ms da Malwee.

IPreço 6.500 URV's cada um e em duas vezes,
I Terreno cl 720m2 (15 x 48), na Barra, rua Pastor I
I Schneider. Preço

US$15.00.0-ACeita
carro até 50% I II do valor do terreno. I

• Terreno cl 434m2 (14 x 31) Rua João Planichek.
IPreço US$ 11.000

I Terrenoc/69.000m2(105x660),RioCerroll,pr6prio •

II para pastagem, lagoas, sitio, distante 300 metros do I :

I asfalto. Preço US$ 17.000 I
I Terreno cl 525m2 (15x35l, na Barra do Rio Cerro, e l-
I

mais material para construir casa de madeira de I' I30,OOm2• Preço 1.190 URV's - Aceita carro.

I Terreno cl 468m2 (18x26), na ruaWalter Marquardt. I.
I Preço 30.000 URV's.

.

I
I Terreno c/450,OOm2, rua pas.tor Schneider, Barra do I II Rio Cerro. Preço 5,500 URV's em duas vezes. I

AlugaI . Terreno com 4.000m2 na rua BerthaWeege - Barra I
I do Rio Cerro

.

•

F
.

(047.) 71-.11 7 :::'. I
- Casa de alvenaria, no Rio da Luz. Preço 65 URV's. •

on., »x I I
IIIu. Jo.o Picoill. n· 104 ::,;,

I TratBrnaR.Ãnge/ORublnl, 1223-SallJ FSarra do Rio Cerro I
J.r••u6 �. Sul - SC 'W

I F_(0473} 72-2734CRECI 1589·J .•
•.._ _ �

I
.

I
I
I
I
I'
I
I
I
I'
I
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= i. ECONOMIA CORREIODO POVO - 7

PARIDADE
• . , A��M�

Recligualao dolarporalgum tempo nãosurtemefeitos
Brasília - O Banco Cen

tral espera que a paridade entre
cruzeiro real e o dólar ténha
uma duração de três a

quatro meses. É um perío
do que coincide com as eleições
presi-
denciais, 6. �..1
com a �.'IIS0nIlS
::t�ers� ••11'.
agrícola tllIlIlII
e com-a

retoma- '1111'111II1II11111.
da dos

negócios preparando para o fi
nal do ano. Ao anunciar as re

gras do câmbio o ministro
Rubens Ricupero previu urn re
gime estável por tempo
indeterminado,nãousando apa
lavra "câmbio fixo" para não
desvincular a imagemderigidez
na relação entre o valor dodólar
e do real.

O Banco Central vai vender

reservas cambiais sempre que
forprecisomanter aparidade de
urn para outro. Isto quer dizer

que o ministro refere-se à taxa
de venda do dólar pelo BC. A

partir de lOde julho todas as
)

vezes que o Banco Central ob-
servar ofertas com o dólar va
lendo mais que RS 1, vai entrar
vendendo dólares, de modo a

garantir a paridade. Como oBC
temmais de uss 35milhões de
reservas cambiais,osimples avi
sodequeaparidadeserámantida
deve ser suficiente para
desestimular movimentos de

alta, acreditam técnicos do go
verno.

A taxa de compra, no entan
to, vai variar. Ou seja, oBC não
tem compromisso com urna de
terminada cotação - comprarum
dólar pagando R$ 0,99, por
exemplo. A previsão é a de que
o BC não vai deixar essa cota
ção cair aponto deprejudicar as

empresas que dependem de re
ceitas de exportação. Se a taxa

cairmuito, os exportadores vão
recebermenos reais pelos dóla
res que obtiverem na venda de
seus produtos no exterior. Téc
nicos do Banco Central acredi
tam que a taxa de inflação não
deve afetar a política cambial
depois do real. De urn modo

geral, afrrrnam queseouverurna

inflação significativa em reais,
o governo não poderá sustentar
o câmbio estável.

De urn lado exportadores re
clamariam dadesvalorização da
sua moeda e os importadores
partiriam para uma política
agressivadecompras, precaven
do-se contra urna possível midi
ou maxidesvalorização do cru

zeiro. Os exportadores teriam
como suportar até urna inflação
de 3% a 4% no primeiromês do
real, sem necessidade de repas
se para o câmbio, acreditam os

técnicos do Banco Central.

Mas os empresários estão
convencidos de que o governo
vai congelar o câmbio a partir
de lOde julho. Essa medida
deve prejudicar os exportado
resebeneficiar as importações,
caso a inflaçãonão fiquemuito
próxima de zero. Apesar da

crítica, alguns representantes
da indústria não vêem alterna
tivas e até consideram amedi
da' anunciada pelo ministro
Rubens Ricupero como corre
ta. Nesse caso, para controlar
os efeitos negativos sugerem
que a equipe econômica anun
cie medidas compensatórias
para reduzir os efeitos negati
vos sobre o comércio exterior.
O sacrificioparcial das expor
taçõesnãorepresentaráurnpre
juízomuito grande para a eco

nomia porque o peso das ven
das externas no Produto Inter
noBruto (Plß)é inferiora I0%.

CDL

Beber continuapresidindo o CDLpormais doze meses
Jaraguá do Sul - O Clube de

Diretores Lojistas de Jaraguá do
Sul elegeu sua nova diretoria,
reconduzindoàpresidênciaArno
Beber. Os demais diretores, com
gestãoatéjunhode 1995 sãoIIdo

Domingos Vargas (vice-presi
dente), Rafael Dimas Nazário

(tesoureiro), Luís Nicolodelli

(diretor social), Luís Lanznaster
JUnior (diretor secretário), Sér
gio Rubens Zonta (diretor do

SPC), Sérgio Nagel (diretor de
relações públicas) e Jaime de
Souza (diretor sem pasta).

SPC
O ServiçodeProteção aoCré

dito,nomêsdemaioúltimo,pres-

tou um total de 10.330 consultas,
contra 9.678 informações pres
tadas no mês de abril, o que sig
nifica um acréscimo de 6,73%.
Em comparação com os últimos
cinco meses, o SPC forneceu um
total de 42.539 consultas contra
42.672 no mesmo período de

1993, representando uma varia
ção de 0,31% menor.

Em relação a inadimplência
de consumidores, houve 528 in
clusões contra403 emabril, ocor
rendo assim um aumento de

31,01%. Já no mesmo período
foram feitas 277 exclusões con
tra 526, havendo um acréscimo
de 8,20%. Lojistas reconduzem Beber àpresidência

para . importações
Brasília - A decisãodo gover

no em baixar as alíquotas de im
portação de I? produtos de 20%
para 2% em média, tomada há
cerca de dois meses, teve efeito
insignificantenomercado, segun
doalguns executivos deempresas
de comércio exterior. O temor de

que a medida não seja definitiva,
os preços externos nem sempre
cómpetitivos e os custos agrega
dos a qualquer operação de im

portaçãodesanimamparteexpres
siva do empresário.

As importações cresceram em

1993 e neste ano, mas não em

função demedidas de emergência
da equipe econômica para conter
a inflação. Segundo o diretor do
Departamento deComércioExte
rior da Federação das Indústrias
do

.

Estado de São Paulo, Luiz
Fernando Furlan, em 1993 as ex

portações cresceramU$ 3 bilhões
(10% em relação a 1992) e as

importações o dobro: US$ 6 bi
lhões (35%). Este ano, a previsão
da Fiesp é de que as importações
dêem novo salto, de US$ 3 bi
lhões, e as exportações fiquem
estáveis. Mas isso, segundo
Furian, é efeito de uma política
maior de abertura de mercado.

"Reduçõesde alíquotas de um ou

outro produto, apenas para punir
algumsetor, nãotemnenhwnefei
to prático, salvo raras exceções",
afirma.

De fato, grande parte dos con
sumidores não viu nas pratelei
ras, por exemplo, aparelhos e cre
mes de barbear (ambos tiveram

redução da tarifa de importação)
estrangeiros. A redução de

alíquotas, comomedidapuramen
tede combate à inflação, ajudou a

criar desconfiança no

empresariado, segundoo vice-pre
sidente da Associação Brasileira
de Tradings, Breno Coimbra.

11AÇA-N()S IIIIA VISI'I'A
I)OSTO ))E·VENDAS .JUNTO A. FÁlnUCA.,

IUJAJOINVILJ.E 1346
LO.IAS ))ALMAll ;AV. GETÚLIO VAllGAS, 128

.JAllA(.IJA I)«' sm -. S(�

I�C)NI� '7 I - I (J()(;

ri MalhasDalmar
"em a pronla enlrega: Mala malha,
molelinho�moleton liso acamurçado
tolalniante 'mercerlzado, labrlcados

- .

com a·melhor tecnologia
l{

_

_

.,
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Gente & Informações
Churrascada e Bingo

A Igreja Evangélica, do centro, promove amanhã, a
partir das 11 horas, um delicioso churrasco, com músi

ca ao vivo.) tarde acontece um grandioso bingopara
toda a comunidade.

Afesta empról daconstruçõo do Salão da Comuni-
dade, daParóquiaApóstolo Pedro. Venhaprestigiar!

Leilão
A Ação Social de

Jaraguá do Sul, creche
Constância Piazera e

Globo Arte, promovem
nesta segunda-feira, um
leilão de artes, com
tapetes e esculturas em
telas. O palco será o

salão de festas do hotel

Etalan, a partir das 20
Thaisa Tambosetti completou 1 ano horas. Compareça.

BELEZA

. Será hoje a eleição ila
GarotaRolandDornbusch

SimoneKllhl

Hoje Juliana Sassefar. 3 anos Segundfs./eiraDianaRocha/ar. 6.anos

Todo mundo

aproveitando
a g(ande

lO

promoçao
de outono

-VESllNOOVOCÊDECORPOlNmmo
GErÚLIO VARGAS, 55

Dez lindas candidatas con
correm ao título de Garota
RolandDornbusch/v-t, hoje à
noite na boateMarrakech, a
partir das 23 horas. Com certe

za você não vaiperder esta
festa. Ou vai?

MariaB. Lorenzeui Cintia E. Meyer

Catia Peters

Patricia B. Vieira

Rachel C. Niels

AndréiaM. Bems Bianca C. Deretti

-

TatianaRelnke

• Preparem-se: O
. Ultraje aRigorjá
agendou Jaraguá do
Sul em sua turni em

Santa Catarina. O
show está incluido na

programação da Feira
daMalha.
•Vem aí, o Baile de

debutantes, que
acontece em Setem

bro, no Baependi. Os
organizadores do
baile estão

contactando com a

Rede Globo, pára a

vinda dos atores Fábio

Assunção e Leonardo
Vieira. Agora é contar'

os dias e marcar

presença. Imperdível!
• Estáfaltando em

nossa cidade, os
grandiosos shows
como nó anopassado.
Empouco mals de três
meses em 93, vieram

.

KidAbelha, Ira.,
Paralamas do Sucesso
eBarão Vermelho.
Estamos em junho e

nada.
.Parabéns ao nQSSO

amigoAdriano
Trentini, artes gráficas
do CP, que trocou de
idade na quinta-feira
passada.
• Mesmo atrasado,
cumprimentos da
coluna ao garotinho
Gustavo Felipe da

Costa, que completou
6 anosno dla 27

último.

Box Blindex
,

Divisórias
Forros
Toldos Decorativos

- Pisos
Revestimentos

Carpetes e Forrações
-Residenciais eComerciais

DECORAÇÕES JARAGUÁ Sin6nimo de Estilo e BomGosto para seu Lar ou Escritório

Revendedor Exclusivo: Pisos de Madeira TREVO PISO r
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A Record lança mais

um romancedaautoraBarbara
..: TaylorBradford. A historia ba

seia-se em uma repôrter de Tv.
Nicky Wells, cuja vidafoi aba
lada com a morte de Charles
Devereaux - o único homem a

quem amou verdadeiramente.
Apôs longoperiodo defrus

tração. Wells começa um caso

ardente com um belofotografo
e companheiro de trabalho.
Mas a experiente repórterfica
estarrecida com uma reporta
gemdaATNdeRoma.mostran
do um homem que se parece
exatamente com ogrande amor
de sua vida.

Nickyiniciaumajomadaque
a levará de Nova York e da

Provença a Roma. Londres e

Madri. Todos os recursos de

investigação serão utilizados
nestabuscadesofiodora, eNicky
descobriráummundo totalmen
te diverso do que ela sempre
imaginou - para Charles. para
ela e para sua vida. Lembrtlll
ÇIISéum romance que vocênun
ca esquecerá. uma história de

potxõo, intriga e suspense. (Ã
venda na ·Papelmia e Livraria

Grafipel -fone 71-0137 ou

71-0971)

ARlES - 21/3 a 2014 - Odesen
tendimento pode tornar-se o
fundamento de uma forma
melhor de relacionar-se com
as pessoas. O conflito pode
aproximar.

NÚPCIAS

Tomaselli-Maldaner unidos no matrimônio

N a tarde de hoje reúnem
se as sociedades schroedense,

_
guaramirense e jaiaguaense para
festejar o enlace matrimonial de
dois de seus exponenciais filhos,
nas pessoas de Carmem, filha de
Cláudio (in memoriam) e Paula

Tomaselli, engenheira florestal,
diretora técnica da empresa
Tomaselli S. A. e presidente do

Rotary Club de Guaramirim e

Rogério, filho de Adelmo
(Mafalda Marta) Maldaner, bel.
em ciências contábeis e admínis
trador de empresas.

Os distintos noivos cumprem
um intenso programa social, civil
e religioso, como comparecímen-

� to às 19:30 horas à Igreja São

Wendelino, à rua Mal. Castelo

Branco, 2190, no município de
Schroederondereceberãoàsbên

çãos da SantaMadre Igreja, pelo
padre Vilmar e o ato civil com o

oficial do Registro Civil, dr.
OsnildoBarteI, perante os famili
ares, convidados e as testemu

nhas, por pãrte da noiva, pela
odontóloga Cladis Tomaselli e

Dimas Tambosi, Claudia

'DANCE'

Tomaselli eDário Schütze, Pedro
(Elfi) de Araújo, Orestildo

(Waltrudes)Tomaselli eIvan (He
lena) Tomaselli, e por parte do

noivo, Silvestre (Alzira)Reichert,
Iran (Ambrosia) Wotroba,
Reinaldo (Inês) Alberti eEugênio
(Imelda)Müller.

...

Após as cerimônias civil e re-

ligiosaos noivos recepcionarão os
convidados no aristocrático Clu
be Atlético Baependí, à rua

AugustoMieIke, 466, em Jaraguá
do Sul.

Aos distintos noivos, pais e

demais familiares, as felicitações
do CORREIO DOPOVO com os

votos de perenes felicidades.

Erasure voltacomgrande trabalho
Após alguns tempos longe

das paradas de sucesso, o gru
po Erasure reaparece, com no

vidades. "I Say I Say I Say", é
o novo disco da banda. As mú
sicas são mais autênticas, sem
aquelas letras de antigamente
onde a dupla Vince Clarke e

Andy Bell, vocais, traziam bo

bagens amorosas nas letras.
O novo discomistura vocais

marcantes em música como

"Take me Back" Uma das me-
o

"
.

•

lhores deste novo trabalho.
Outramúsica que está ganhan
do muito carisma do público
jovem é "Man In Tbe Moon",
umamelodia romântica. Mas o
disco apresenta os baixos do

grupo, como nas músicas "All
Through TbeYears" e "Blues

Away", que são praticamente
--

impossíveis dé serem ouvidas,
pois �ão longas e sem pé nem

cabeça.
A banda Erasure, apesar de

mudar neste novo LP, impôs
com sua 'dance' específica ao

longo de sua existência,o que
. transformou a parceria de
Clarke com Bell uma das mais
duradouras ebem-sucedidas do
pop.

TOURO-21/4a20/S-Sevoc:ê

comparar os seus esforços
pessoais com aqueles das

pessoas com que se relacio

na, certamente acabará frus
trado.

G�MEOS - 21/5 a 20/6 - O seu

andar é um pouco desengonça
do mas é o que você pode
desenvolver.Por isso, nã9 perca
muitotempo tentandoajustar-se
a formalidades.

CÄNCER-21/6a21n- Éhom
deencararo ladosombrio de sua
vida. É bom de iluminar as

sombrasecompreencJê..las.Não
se pode negar os próprios erros
sem causar sofrimento.

LEÃO-2217 a 22/8 -Parece
lhe estar seguindo a melhor
trilha, mas isso não o faz

conseguiroapoio dequetan
to necessita. A solidão não é
s6 tristeza.

REDE GLOBO
Hoje

06:45 • Professor e Educaçlo
07:30 • Desenhos
08:00- TV Colosso
11:45 • Jornal do Almoço
12:30 • Globo Esporte .

12:45- Rede Regional de
Noticias

13:15- Jornal Hoje
13:40 • Esporte Espetacular
15:15- Mefrose
16:00- Filme· ·Sobre ontem à

noite·
SonhoMeu
Tropicaliente
RBS Noticias
Jomal Nacional
Fera Ferida
Escolinha do Professor
Raimundo

22:30- Filme - ·Condenado pela
memória·

00:30 • Filme··Océu que nos protege·
02:30 • Filme· ·Nadine, um amor a

prova de balas·
04:00 • Filme· "O carrasco dos trópi·

_
COSO

.

Amanhl
06:10 - Educaçio em Revista
06:30- Sanla Missa
07:30 • Globo Ciência
08:05 • Globo Ecologll!
08:30 • Pecjuenas Empresas &

Grandes Negócios
09:00 '. Globo Rural
09:55- Res Comunidade
10:45- Mpdelo Empresarial

Catarinell$8
11:45'. lóucoporV0c6.
12:15- seaquest- Missão

Submarina
13:15- Barrados no Baile
14:00- Oominglio do Faustlio
16:00- Brasil x Canadá
18:00- Oominglio do Faustão
20:00- Fantástico
22:05- Filme

. 00:00- Placar ElelrOnico
00:35- Filme- ·Almas em leillio·

.

REDE BANDEIRANTES
. Hoje
Mistérios da Fé
National Geographie
RQland Garros • final feminina
Acontece

.

Esporte Total
Copa Dener
COpa Silo Paulo de Júnior
VtISco x Silo Paulo

18:00- GI1Iete World Cup
19:00 - Jllmal Barriga Verde
19:30 -

. Jimal Bandeirantes
20:00 - FIjlixa Nobre do !=sporte
21:30- $jm Fronteiras
22:30-

"" .........• ;.�'.!'!sonhO
de

00:30 - .: .. ,

Jazz i Cancert
01:30.,' Tudo

�*,1:t;, Amen

06:15-.<•.·.· daGraça
07:45- ,;� dia
08:00- '�iamos Jesus
09:00- ji!ítM!ppln
10:00- ;, IrmAoCamioneiro
10:30 - do Esporte
20:45 -

" "

I de Domingo

/

18:00 •

.

18:50-
19:45-
20:00-
20:40 •

21:40 •

07:30 •

,08:20-
09:20-
12:00 •

12:30 •

13:30-
16:00 •

VIRGEM - 23/8 a 22/9 - O

que você tenta fazer com
todasas suas forçasé con
tinuamente criticado pe
las pessoas com que se

relaciona.

LIBRA - 2319 ai 22/10 - Seus ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11 -

olhos já enxergam muito Está no comando da situa

alémdacondiçãoatual. Pos- ção. Isso o sobrecarrega com
sibilidades maravilhosas se maiores responsabilidades.
desenvolvem nos seus so- Não use o seu poder para
nhos, Teráquedarumamão

.

pressionar outras pessoas,
material aos sonhos. isso cria problemas e não re-

. solve.

SAGITÁRIO-22/11 a 21/12 -O CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01 - .AQUÁRIO - 21/01 a 19/02 - O PEIXES 20/02 a 20/03 - O
relacionamento que mantém Os seus métodos não se sin- .ímpeto emocional é muito nervosismo não acontece

.

atualmente com as-pessoas o tonizambem com osmétodos mais contundente e não ad- à toa. Não tenha saudades
está obrigando a encarar al- das outras pessoas. Masvocê mite os obstáculos de ordem da çalmaria, porque esta

gomas questões um tanto pode estar certo em algumas prática que a vida apresenta. nunca lhe permitiria ser

sombrias do Seu caráter. coisas que nem sabe como Por isso, as coisas estãopare- criativo aponto de conse-
explicar. Suportará o atrito. cendo-lhe mais dificeis. guir sê-lo agora.
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HOT.LINE
Denis W. Hohl,
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."J:I Garota CORREIO DO POVO
Começamos a coluna desta semana, cobrindoa ótima festa de
75 anos-do jornal, que t�ye, mais uma etapa; com a escolha-da
"sua garota" rui. plÍinylsexta-feira. .Na Marrakech, não havia
espaço nem pra pensamento! Também pudera, os dois mil
Convites "evaporaram" em poucos dias. Quem foi, pôde confe-

-.-;_
"_ .....

�.
-_";..

-:_'_;,

rir uma noite daquelas que deixam saudades na memória de

qualquer um: música ótima, muita gente bonita, sem falar nàs
meninas que participaram. Todas líndas, o que tomou a decisão
dos jurados ainda mais difícil. Abaixo, alguns clicks exclusivos

. da festa!

.A'g'
.

eada _-

>---.�;..
II

* Hoje, acontece o Garota
Roland Dornbusch, na .

.Marrakech, onde faremos
parte do júri, Até lá!

.

'

... Acontece il<;i'Colégio São
Luís, desde ontem, a semana
Champagnat, As festivida
des-e jogos se encerram no

sábado próximo, com a tra

dicional festa junina. Parti-
cipel. .

* Na próxima sexta-feira,
mais dois concursos agitam .

a cidade. No Caesar's Club
acontece a garota Centro

Educacional'Evangélicoeno
SER Vieirense, o VI Bailé
Garota Heleodoro .

......_----..."

As ,Çf1,II,didatas, y;;'_jndt) tops curtlssinws, qú� levaram a�alera tio deliriõ..:· Opúblico lotou ii boateMarrakech. Goodnight!
;

Cl O fim da revisão'
Após 81 sessões realízadasem "apenas" 238 dias, comum custo de 5,5
milhões de URV's, somente no que se refere ao pagamento de horas •

extras dos funcionários, a revisão constitucional chegou ao fim na

última terça-feira, sémpratícamente ter exístído. Foram apresentadas
pouco maís de 17,mil emendas, mas aprovadas apenas "seis"!
A desculpa para a "vergonha", é a falta de quórum, que com a

aproximação da Copa do Mundo e das eleições, será a unanimidade
rotineira do Congresso. Ah, Brasil ...
Cl

'

'Selêção brasileira rumo a copa!
Neste domingo,' a seleção brasileira faz um amistoso com o Canadá,
acertandoosúltimosdetalhesda preparação rumoaotetra. Estána hora
mesmo, da "constelação" falar .menos ejogar mais, pois a copa se

conquista dentro dó campo, e jogando! Boa sorte Brasil! '

..

Cl Basquete
Çomeçou quinta-feira, o mundial de basquete feminino na Austrália.
E a última chance da geração de Paula e Hortência conquistarem um

titulo, o que é muito difícil, pois o nível do torneio é fortíssimo. O
. campeonato väi: até 12 de junho, quando acontece a grande final. Boa
sorte meninas!

.; .

.'
.

so) último filme com o falecido�
• The Crow (O COM O ,

B�n.,·l'\ podeseraté um
.

L' /. . magostono ....., I,
Brandon ee \soe. onora será 11m SlIcessO, com

desastre, mas a tnlha s

Stone TemnlePi lots, Nine/ O LP trazPantera, cr-

'II
.

certeza...
d p eHamiltoll. A tn 10 sal

Inch Nails, e oHeimet,
e ag

este mê� peta Warner.
• Ressllscitoll -

N Blo,'�s" Lillda Pen»:b d. "For 011 w" •

A vocalista da a1l a
. ta aoarecev por aí,

.

id d da como mor , r=
dapós ter SI o

.

a

wldível �'iolãQ. Campa1llla .e
tocando· seu m�o'�f O . "' orta1lte é que tem nuns

Marketing?! Sei la.
.

tmp
_

'/ '
.

nnísi>co,deles por ai..

.t· �':'1�.
-

-

.
.....,. ... -.

••
' -.,,,"L

1
' .:�

Um flagra...
Da noite do Til/ti, na última

sexta-feira no Baependl. O aristocrático Azurra
.,

IVIU cotsa... nossa.

Para nós, seguro não- é só garantia- de riscos

Seguro é' Prestação de Serviços,

�"'� SEGUROS,GARC1i\'".
����ua ExpediCionário Gumercindo da Silva il" 9(J,

� �' _._ /1'- 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
�,� , .

Jaraguá do Sul - SC_
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Casos de Polícia
UdoLeal

Paragua!0 epadeiro, um páreo duro
ltO. 485/94 - Te"tativa deHomicldio - SalomãoRodriguez; o

NParaguaio", que morana ruaJosé Emmendoerfer, 1405, regis
trou queixa na DPC de Jaraguá contra o popular "Padeiro ".

Declarou oParaguaioqueoPadeiro colidiupropositadamente
seu carro, um Monza verde escuro metálico, cujas placas não

foram identificadaspelo queixoso, contra o seu Fuscão 1.600; de
corbranca, placasQS-6836, causando acentuados danosmateri
ais.. Depois de fazer isto, o Padeiro saiu doMonza de arma em

punho e detonou três tiros em sua direção, mas que não o

atingiram.
Ofato aconteceu naRecreativaBaependi, aonde o queixoso se

encontrava em companhia de alguns amigos.
Eu, pessoalmente, que em 1985fui ludibriadopor esse mesmo

NPadeiro", fico imaginando o que o mesmo deve ter aprontado ,

para o Padeiro, para que este viesse a agir dessa forma.
Como ospoliticos, Deoricopromete
R.O. 487/94 - Ameaça de Morte - Hilário dos Santos; que é

vigiae mora na ruaErichKoch, bairroJaraguáEsquerdo, esteve
lia sala do comissariado da Delegacia de Policia de Jaraguá do

Sul, para o registro de queixa contra seu vizinho, Deorico
Sebastiana que, segundo aspalavras do queixoso, vem ameaçan

do o vigia de morte. Acrescentou ainda que o Deorico declarou

que iria matá-lo e depoisfugir para o Paraná.:

Coitado do Paraná, um estado de tanta gente boa e trabalha

dora, está minado por uma corja que vive por ai e por aqui
também, causando problemas de toda espécie para centenas de

pessoas e famílias que só desejam mesmo é viver e trabalhar em

paz.

José Jacomotiski, O bom de copo
R.O. 489/94-AgressãoeAmeaças-OJoséJacomoltski, da rua

Jaime Gadoti, 4J6, que costuma abusar do consumo da "marvada

pinga", aprontou mais uma anteontem (2), à noite quando ao

chegar e;" casa totabnent�'embriagado, agrediu e ameaçou sua

mulher, Maria Florenço Jacomoltski.
/ AMaria,jácansada dos "aprontos"dopinguço, seumarido,já
havia entrado emjuizo com um pedido de separação, mas, oJosé,
prometendopara a Juiza que não iriamais beber nem criar caso

com sua esposa, conseguiuque o processofosse arquivado. Mas,
ségundo donaMaria, nesse mesmo dia o bebum voltou a encher

a cara e a causar problemas.
Poisé, José!Assim nãotemjeito, não! Vaisacabarficandosem

'(J.Jua casa e a tuaAfaria e ta/vez atéperderemprego sópor causa
da maldita cachaça. Deixa de ser fraco, cara! Vira homem de

}/f.,rdade 'e deixa do vício que só pode te levarpara a pior. Muda
de ambiente e de companhias e segue o caminho do bem: que é o

verdadeiro caminho da vida.

ESPANCAMENTO

.. -.�.._-,.""-"'.� ";

contassem alguma coisa.Apresi
dente da Fundação, Jussara San
tos Megherian, disse que os pre
sos foram levados para uma sala,
amarrados e algemados, onde
ocorreu o- espancamento. "Eles
foram espancados com barras de

ferro, porretes e torturados com

canivetes.
Os outros nove aidéticos que

seencontramnacadeia,estãosen
do ameaçados e poderão sofrer a
mesma tortura a qualquer mo
mento", disse preocupada.

O deputado Zaire já encami
nhou a denúnciaaoMinistério da
Justiça eao secretário da Justiça
de Minas, Jairo Magalhães.

São Francisco do Sul - A po
lícia de São Francisco do Sul está

investigando amorte de Heistein
Alessander da Silva, 1 ano e 11

meses, morto por trauma crânio
encefálico, hematoma subdural,
hematomas e lesões por todo o

corpo. A babá Neusa Santa

Martins, 36, disse que o menino
morreu após urna queda, mas a

polícia levanta a hipótese que ele
tenhasidovítimade espancamen
to, justamente pela babá.

A mãe da criança, Silvania
Lúciada Silva, bailarina daBoate
Brasília, tem outro filho de 11

meses, que também fica aos cui
dados da Neusa, e não acredita

quea babápoderia fazeristo. "Não

CORREIODOPOvo-ll

Fundação investigamaus
tratos depresos aidéticos

Potíciaapreende HOMI;iDIO;
....

" .' Cnança e encontradamortaarmasueciganos
,

,.

• IW _

em Guaramirim com esconaçoespelo corpo

U berlând;alMG - AFun

dação Assistencial Lucas

Evangelista e o deputado Zaire
Rezende (pMDB/MG) denunci
aram a direção da cadeia pública
de Uber�ândia/MG, por tortura-
rem ein-

copresos
aidéti- ,tllkltlk
coso O
f a t o

aconte-

1I111.6111'1't1s
d.I.".

,.,.blll_,

.

Linchamento

ceu no

dia 8 de

abrílpas
sadoesó
-agora foi denunciado pelos pre
sos, que sofriam ameaças caso-

Guaramirim - Apolíciacivil
de Guaramirim, apreendeu na

madrugada de quinta-feira pas
sada, duas espingardas calibre
44 e urn revólver calibre 38,
ambos estavamcomdez ciganos.
De acordo, com o delegado
Alcivandro Spezim, eles vieram
atrás de outros ciganos. "No de

poimento, disseram que estavam

aqui para vingar amorte de com
panheiros. Eles procuravam ou

tros ciganos que estão instalados
aqui na região", disse Spezim.
Apolícia abriu inquéritopoli

cial, e todos os dez integrantes
responderão processo em liber
dade.

Um homem com aproxima
damente 25 anos, conhecido
apenaspor "Cabeção ",foi lin
chado quarta-feira passada à
noite, no Vale das Virtudes,
periferia sul de São Paulo.

"Cabeção"era suspeito de es

tuprara doméstica E. R. Q.,
.

20, que teriagritado antes do
ato sexual, chamando a aten
ção dos vizinhos, que o amar
raram nos pés e nos pulsos"
sendo morto a chutes, paula
das e pedradas. Ninguémfoi
preso.

quero, e nem estou tentando
defendê-la (Neusa), mas não te

nho o direito de suspeitar dela",
acrescentou.

Antecedentes
O menino morreu na madru

gada de quarta-feira, quando es

tava-sendo removido do Hospital
de Caridade, 'de São Francisco,
para o hospital Dona Helena, em
Joinville.

De acordo com a polícia, Neu
sa foi indiciada em inquérito po
licial por teraplicado uma surra
em seu filho de 8 anos. A babá
afirma que jamais agrediu a cri

ança, e que ela machucava-se so
zinha por apresentar problemas
mentais.

'
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ESPORTES
DESFALQUES

Técnicos têmproblemas
para escalar as equipes
J araguá do Sul - Depois

que a diretoria acertou a rescisão
dó contrato do goleiro Alexandre
Júnior, terça-feira, no mesmo dia
o titular da posição, Leonetti, foi
suspenso maisumjogopelo TID.

,

Agora o treinador Abel de Souza
teráqueescalarogoleirodojúnior,
Cristia
no, ,19
anos. Na

reserva,
mais um

júnior,
Sérgio,
irmãodo
ex-jogador Walmor. A diretoria

juventina ficou irritada com os

conselheirosdoTribunal de Justi

ça Desportiva, e não quiseram
comentar o fato.

O treinador ainda estava'em

dúvida em relação ao time que
entraem campohoje à tarde, con
tra é> Figueirense, no Scarpelli.
Alaor recebeu o terceiro cartão
amarelo e não joga. Outro desfal
que será omeio-campistaAgnelo,
que se machucou no último do

mingo, no joelho. Quarta-feira
Abel realizou testes pata a vaga
nas duas posições. Experimentou
Scharies no meio e Silvinho no

ataque. Também tem opção de
colocar Silvinho nomeio eRena

to ou Ronaldo .na frente.
- A

escalação sai hoje, na parte da
manhã.

Figueirense

No Figueirense" o técnico
LulaPeteira, substitutodeRicardo
Picolé,' terá seis desfalques sérios
para enfrentar o Juventus. Os za

gueiros Gelásio e Solis e osmeias
,

Sandro Ventura eBiro-Biro cum

prem suspensão automática.
Gilmar Serafim foi punido por
três jogos pelo TID e Toninho
Carlos foi afastado do grupo por
falta de disciplina. Ele também
teve seu contato rescindido.

- No treino de quarta-feira, Lula
realizou várias improvisações é o

time mostrou-se fraco, principal
mente na zaga. O treinador esca
louos lateraisLuizinhoeCoutinho
para a posição. Na meia cancha,
Lula será obrigado à escalar pelo
menos. dois juniores. O volante

Oliveira, que chegou no clube no
começo da semana e era uma boa
opção, saiu do campo lesionado e

. ficará porquinze dias afastado do
time.

O jogo foi transferido de ama
nhã para hoje, às 15 :30 horas, em
virtude do amistoso da seleção
brasileira contra o Canadá, ama
nhã, no mesmo horário.

IIOt"ert.as e
prêmios para
encherum
caminhão.

,I:JMWt,jiqi
-.
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Quando gUíou pela primeira vez

em seucarro, apósas�
Barrichello, achou.o1tlais lento, es
tranho,masaospouoosfoiacertando
sua reguIagem. Os carros ainda nOO
estãocomastomadasdearfechadas,
O que tiraria um pouco da potência
dos motoresdos carros.

Já Fittitwçli, quecontinuacomo

problema do pesode seucarro, acba

que com estas . niodificações as

pilotospoderãocorrermenosapreen
sívos.depoísdeiodasastragéãasqee
aconteceram na Fómrula - 1.

Rubinho (E) e Christian testaram seus carrosmodificados

FÓRMULA-1

Carros ficam' lentos
com as novas regras

.

aproximadamente CR$ 50 mil,
para bancar o pagamento do Ô '�'
bus que nos trouxe até aqui. Mas
não vimos -a cor do dinheiro';
disse.
A torcidaForça Joveméumads

mais fiéis de Sí)nta Catarina, e Ôl

acordo com seu presidente, lião fiJI
tarn aumjogo do timede Itajaí,0'
é que seja. "Sempre apoiamoS c

vamos apoiar, mesmo quando acat'
tece este tipo de coisa", comenta.

PROMESSA

Torcidafica "namão"

Jert7lEspanha - Após os treinos
oficiais, que antecederam o Grande
Prêmio daEspanha, os pilotos brasi
leiros,RqbensBarriche1loeChristian
FiUitwdi, Jordmi e��
vamente, acharam as niodfficações
feita nos carros depoisda tragédiada
morte deAyrton Senna,maisdificeis
de serem GuiadOs. ''Realmente os

carros ficaram mais lentos nas retas,
como a gente pôde perceber nestes

treioosque1izemosemJerez,masnas
curvasestãoquasetão rápidosquanto
antes", contou Rubinho.

Jaraguá doSul/Itajaí - A tor

cida organizada Força Jovem de

ltajaí, está inconformada com a

atitude do empresário Ângelo
Margutte. Segundo o presidente
da torcida, LeonelBarbosaBatis
ta,Margutte teriaprometido certa
quantia em dinheiro para o palla
mento do ônibus. "Quando vie
mos assistir o jogo entre Juventus
e Marcílio Dias, domingo passa
do, ele (Ângelo), nos prometeu

COMPROU
EXIJA OS,
CUPONS

VOCÊ CONCORRE A'
30 PRÊMIOS DE

#1#

ENCHER CAMINHA0 CD,
Início e Término
25/04 à 16/07/94

Certo Aut. nll 01/09/004/94-57

(ristiollO
,

sosu'Prsso
liD/iltIS

juyslltillo

Cristiano: responsabllidade
9

-

Taça Governador do Estado
EquiDe - PG J V .E D GP Ge SG

l° Criciúma 33 23 13 5 5 40 21 19

2° Juventus 30 23 12 6 5 42 27 15

3° Fizueirense 27 ')1 10 6 7 37 24 13

4° Blumenau 27 23 10 7 6 31 26 5

5° Joinville 27 23 9 9 5' 34 18 16

6° Tubarão 'lJ 23 9 9 5 34 26 8
7° MarcílíoDias 26 23 10 6 7 28 25 Je

�
,

Atlético 25 23 10 5 8 38 34 4

Cf> Araranauá 24 '1 10 4 9 30 26 4

10" Chanecoense 21 23 9 3 11 30 42 -12

11° Concórdia 17 23 6 5 12 33 42 -9

12° Cacadorense 17 23 4 9 10 18 32 -14

13° Joaçaba 13 23 4 5 14 23 49 -26

14° Inter 11 23 2 7 14 24 so -26

Os critérios de desempate são: 1°) número de vitória,
2°).saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto
-

PrÓXi"10S jogos
Hoje:Concórdia x Criciúma (Iôh TV) - Joaçaba x Tubarão -

Inter x Caçadorense - Figueirense x Juventus - Joinville x

Blumenau - MarcilioDias xAtlético - Chapecoense xAraranguá.
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




