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Novembro· CRS l5.02l,00
poupança com Dezembro- CRS 18.159,00
aniversâríopara hoje, .

. 11, terão um

Ontem CR$2.119,80(dia 10/6)
C V .

Todas asfinanceiros
, serdo transformadasCom. 2,081,96 2.082,65 ,__I • .I;' diem rea apartir ao , a

Tur. 2.015;00 2.05i,Op
Par. 2.244,00 2.120,00
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Janeiro· CRS 32.882,00
Feve�iro· CRS 42.829,QO
Mínimo,fixo • 64,79 URV's
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Samae investe US$500mil
egarante o abastecimento
Coma construçãodäETA

.

3, que deverá estar pronta até o

.. p..éxímo verão, o Samae de
Jaraguá do Sul garantirá a distri- lI(1rdad(1$
buição �'.água sem problemas . (JIIJIIJlllfIIt(fJtÍ1lllillí
durante 20 anos. l PágiiJ.a.� , ..•

AGERAÇÃO
,DAMALHA

Seguro
Invest.ir
Vida
Nacional.
Após 10 ànos,
vocêrecebe
emvída tudo
o que investiu,

..

co�rigido.
oE ainda tem a

maior cobertura
do mercado.

INVESTIl ti· VIDA

'Yf4í1ulktap.

fGUIO

Jaimade BorbaICP

71) BORDAse
.

J :)Ind. de Bordados
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Obras devem ser conciutdas até dezembro

. �'
. Motorista diz que não havia sinafjzaÇão"

MOTORISTA -a

Caminhão colidecom trem

em acidente sem vítimas
.

Pura desatençãofoi � que motivou a colisão entre uma ..,.

composição da RFFSA e um caminhão dirigidopor Carlos
Roberto Furtado, de Joinville, na quinta-feira, 9, pela .....-

manhã. O motorista, que levava consigo outras duas-
pessoas, não observou o sinalparaparar-e atravessou
sobre os trilhos. Furtado disse que em funçlio do barulho
do motor do caminhão, umMercedes Benz, não ouviu a
buzina do trem. Disse, ainda. que nãohavia nenhuma
sinalização, alertando apresença do trem: "Quando
percebi estávamos todos de cabeçapara baixo" afirmou.
Página 11

Rio da Luz está

cons!,ínindoágua
com colifo-rmes
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Câmara discute
oprojetopara
ajudar Juventus
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FONE (0473) 78-3200
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. EDITORIAL

Quem mente
- �a1, qual é a origem desta inflação'

.

galopante que o governo, a cada período,
camufla para contestar outros indicadores e

tentar dizer que os preços andam estáveis?De
um lado estáo comércio, que joga a culpa nos

" fornecedores. Estes, devolvem a bola para os
tàbricantes que, por sua vez, acusam fornece- .

dores de matéria-prima Assim, quando não
:sobramaisninguém no alto dapirâmide abola
rola de morro - abaixo e retoma o mesmo

caminho na direção oposta
Que o governo mente quando anuncia os

índices inflacionários, não háqualquerdúvida
Basta dizer que combustíveis, gás de cozinha
e tarifas públicas, por exemplo, nunca entram
nos componentes inflacionários quando, sabe
mos, o país anda em cima de quatro rodas,
consome milhares de barris de petróleo todos

os dias e paga l�,� e telefone dos mais

caros do mundo (pelo menos em .Santa .

Catarina).
Então; é preciso olhar com outros olhos.

Digamos, para cerjos conglomerados indus
triais cujas atividades �_ão verdadeiros. mo
nopólios e, estrategicamente, oligopólios, aí
incluída a própria Petrobrás, a mais gigan- _

.

tesca e a mais dispensiosa das estatais bra
sileiras.
Disso também sabe o governo, tem as

fichas na mão. Mas, como não pratica o que
prega tem, como se diz no popular, " a cola

presa".
Qualquer atitude contra isso, até agora,

nunca passou de ameaças que levaram a

nada Não tem ninguém importante na ca

deia, nem do lado privado nem do lado do .

governo.

Os coveiros da Revisão

I-

A Revisão Constitucional

fracassou. Desde a aprovação do

PlanodeEmergência,comoemenda
nO I da Re-
visão Cons- t....
titucional,
estava ela

condenada.
Seu pri

meiro car

rasco foi o

próprio G0-
vemo Federal. Interessado em

viabilizar seu plano econômico de

emergência, aproveitando uma

Revisão que deveria dar o perfil
definitivoà Constituição.produziu
ridiculo remendo à lei suprema,
sabendode antemão que, ao trocar
o "permamente" pelo "provisório",
sepultou as aspirações de o país

'. ter Uma Constituição capaz de

tomá-lo governável.
O coveiro-mor, portanto é o

Governo Federal, E a verdade é

que, uma vez aprovado o

"remendo" nO 1, fulminou-se a

revisão, que não andou e feneceu,

",.,.,

__"tI,
ti,.,.

I

* Ives Gandra da Silva Martins

de formamelancólica.
c1 coveiro auxiliar de maior

importância foi o Congresso
Nacional. Pagos para trabalhar, os
parlamentares demonstraram
notável espírito de "cabulagem
legislative", sendo promovidos a

"gazeteiros", na medida em que
nem trabalharam, nem deixaram
trabalhar os que queriam fazê-lo.

Deveriam ser todos estes

fantásticos "cabuladores" de

sessões, banidos do cenário

político nacional. Só assim, o País
poderia começar vida nova. Com

os poucos que queriam trabalhar
e não puderam e com gente nova
não contaminada pela preguiça
brasiliense.

O terceiro coveiro, pelaordern, foi
o corporativismo oficial Todos os

detentaes do pOOer recusaram-se a

perdê-lo, o que ocorreria com a

adequaçOOda lei� ao tamanho

daruçio.Opuseram-se, tenazmente,
preferindo a manutenção de seus

privilégios à custa do país: do
povo e do futuro. Não estavam

dispostos a servir à sociedade. Ao

contrário, como QS senhorés
feudais, empenharam-se para .

prosseguirdela se utilizando como
sua colônia'de escravos da gleba,

Por fim, o quarto coveiro foi o
conjunto da esquerda analfabeta,
da direita imbecil e do centro

incompetente. Juntos não
conseguiram criar as condições
minímas para que, pelo menos, se
discutisse se o que estava

emperrandoÖdesenvolvimento do
país põderia 'séc modificado,
A união cÍe tantos fatores

adversos teria que levar, como
levou, Ó país a ter que Conviver
com uma Censtituição que fez a

Federação maior que o PIB, o

Estado maior que a sociedade é o

Brasil o único país do. terceiro
.

mundo latino-americano que não

venceu o vestibular para a

Universidade da Modernidade.

(Agência Planalto)

* Tributarista. e professor
universitário.
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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

H' 72anos
- Em 1922, neste ano, em 15103/22, te, levou em sua homenagem o nome

às 16horás, faleciaem Joinville,odr. de "Ponte Abdon Baptista", e que
Abdon Baptista, grande amigo de continuou a homenagem na atual

Jaraguá do Sul, e que por inúmeras ponte de concreto, construída pelo
vezes deu provas de sua admiração Estado na administraçãc Roland

pelo 2° distrito do Município de Harold Dornbusch, teria sido desti-

Joinville, dentre elas, quandoemele-
-

nada para a África do Sul e que
vado cargo estadual, conseguiu tra- acabou batendo em Laguná, no Sul
zer pera este então povoado, o que de SC. Era para ser ponte de estrada
mais precisava para seu desenvolvi- de ferro, mas acabou sendo a mais
mento: uma ponte para passar sobre importanteponte rodoviária, queper-
a caudaloso Rio Itapocu._Conta-se mitiu todo o tráfego, entre oNorte e

que a pontemetálica que foi inaugu- Sul doBrasil, via litoral. Voltaremos
rada. em 1913 e que, merecidamen- ao assunto,

Há 70anos
- Em 1924, o povoado de Hansa

Humboldt; atual Corupá sempre era
muito ligadaà Jaraguá, tanto naépo
ca (24) quando era o 3° distrito do

Município de Joinville, como quan
do, a partir da emancipação política,
em 1934, passouasero2°distritode
Jaraguá. Embora tivesse também

imprensa, em diversos anos, era em

Jaraguáqueencontraria satisfazeras
suas necessidades imediatas ..De sor-

Há 57anos

te que, assim pensando Emillo

BolduaR, este anunciava no COR
REIODOPOVO, emalemlo: "Emílio
Bolduan sucht 2 Scbneidergesellen,
guter Lohn". Traduzinho: Emilio
Bolduan procura dois aprendizes de
alfaiate. Bom ordenado". Pois é, e
conseguiu!Emoutras atividadestam
bém o relacionamento entre Jaraguá
e Hansa, era excelente.

- Em 1937, dizia o CORREIO DO a q�em se dévia �itar os méritos
POVO: "Ati queenfim ...Afinal, esl4 desse beneficio comunitário.
semana apaRlCCI'Ilm as primeiras pla- - LeopeldeA Gerent era presidente
casquedenominavam ÍIs ruasdaVila da lo"C, R.-A1istamentoe Vc::nâncio
("CP", ed. 894, p. I, 1937, dir. daSilvaPorto,oescrivio.Diwlgava-
HonoratoTomelin). Paracompletara :se o edital de convocação para alista-
obra falta agora, a numeração dos meato, todososjovens que, nocorren-
prédios. Com isso Jaraguá, aos pau- te ano, completavam ou completam
cos, vai modernizando-se, podendo 18anosdeidade(ouosmaioresde 17,
ser comparada como uma das mais querendo), residentes e domiciliados
belas vilas do Estado". O diretor do no recem fundado município de

jomáJ era HonoratO Tomelin e o pre- Jaraguá. O prazo para o alistamento
feito era�poIdo AugustoGerent, terminava em 30/1�/37.

-

Há 10anos
., - Em 1984, novas vias públicas ga
nhavam o benefIcio do calçamento à
paralelepípedo. deacordo comopro
grama do governo de Durval Vasel.

-

- AAgência do lAPAS de Jaraguádo
Sul à qual estavam jurisdicionados
Guaramirim, Corupá e Schroeder,
arrecadava em 1983, Cr$
5.871.715.523.10, onde no quadro
discriminativo aparecia o mês de
maior recolhimento, setembro, com
Cr$ 774.407.115,76 e o de menor

contribuição, julho, com Cr$
210.710.252,12. Da total da recolhi-

mento, 80%eraorigináriodeJaraguá,
com grande superavitparao Instituto
de Previdência.
- Corupá, 'segundo infonnava o vice
prefeito Oto Ernesto Weber, ganha
ria umCoretona PraçaArturMüller,
para promoções artísticas e cultu
rais.
- ACâmaraMunicipal homenageava
"Miss Jaraguá", em sessão especial,
pelos líderesAmoldoSchulz(PDS)e
A1miro Farias Filho (PMDB) e pres,
JoséGilbertoMeneal, pela conquista
de 1 a Princesa no "Miss S. Catarina".

r-,r------------,---------------,

I
I
A comunidade cresce
'e se transforma pelo
trabalho. De cada um.

e de todos.

DuasRodas
Industrial !

ALTA TE NOLOGIA
I

EM MAT�RIAS.PRlMAS .j
PARA ALIMENTOS

;

Fone (0473) 71-2277
Jaragua do Sul- SC

-'
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Retrar1ca
(CM) Legislativo discute projeto,

•

'I � \

..-

,. ." '

quepropõe ajuda ao Juventus

,-

NACÂMARA

Eles tem
NOo que o Luis Inácio Lu/a da Silva, há 15 anos sem
trabalhar e cuja promessa de campanha é resolver o

desemprego do Brasil em quatro meses não tenha alguns
milhões de dólares disponiveispara tentar se eleger

presidente. Mas o Orestes Quércia deve ter mais, muito'
mais. É só observar a qualidade dopapel onde fot'impres
so seu discurso depois de ter sido indtcada candidato a
presidente pelo PMDB. Coisafina, com cores. Quércia
garante que suaprioridade é empregos. O triste é que
milhões de imbecis vão acreditar, em um ou no outro.

Nãodá
Verbas entreguesquinta-fei

ra pelo 'secretário estaduãl de

Educação, Lori Ertel;' não dá.�
para construir 60 salas de aula
conforme o pr�visto. É_que a

primeira.parcela dos 335 mi
lhõesprevistos, não terá Corre
ção. Silon8milhõesquesó dilo
paraconstrYlr8 salas, dé 48m'.

"Saindo
Caie de Jaraguá do Sul é

quase realidade. Ontem, repre
sentantesdoMinistériodaEdu

cação estiveram em Jaraguâ do
Sul. A prefeitur-ajá tem-área de
lômt!mI (São Luis Gonzaga)
pela qualpagou US$ 89 mil. O
custo da obra - 4milm' de área
construlda - é superior a US$
800mil.

Bom
Dia 23, às 9h30, na ACIJS,

João Dalle Ore, da Epagri de
'Flortanôpolts.fata sobre �pro
jeto de agroturtsmo. 14éia é en
volverpequenosprodutores ru-

o -rais numa das mais rentáveis
atividadesdasidtimasdécadas:
o turismo.

,,�'Campanha
--

ÂngelaAmin esteve ontem à
noiteemJaraguá. Lançando sua
candidatura.para ogoverno do
Estado. Hoje, Iõ da manhã, é a
vezdoPMDB instalarseu comi-
tê (Je campanha. Paulo Afonso
'Vieira, candidato agovernador ,

devevirjuntocoml.uirHenrique _

daSilveira,presidentenacional
dopar/ido:

__ AUTO CENTER
* Pneus importados (Semi-novos)
* Pneus novos - Câmaras de ar
* Escapamentos * Balanceamento

,

*Geometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 -

.Em frente a L.oja Arte Laje ....Fone ,'0473) 71-7398
Jara ui do Sul- SC

J araguá do Sul - Ja
começou a tramitar na Câmara
de Vereadores pröje'to dilei do
p r e f'é'i t o ....

-

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

Dur -f a I li,••
Vasel pro-
pondo a .1.,."
celebração J'4JJ'4'J'JIIrde con-

vênio entre .,._
a Fundação
Municipal deEsporteseoGrêmio
Esportivo Juventus. Pela
'proposta, o Juventus .prestará
serviços .eomo orientação,
acompanhamento técnico na

preparação e condicionamento
físico e assistência' médica'
desportiva pãra todos os atletas
amadores FME e equipes
participantes �o campeonato

Moleque Bom de Bola. A bastidores, o projeto acabou
proposta inicial de uma ajuda sendo lido em plenário (agora só
de US$ 10 mil, caiu para algo poderá ser retirado pelo autor)
em torno de US$ 8 mil e,porsugestãodovereadorJosé
(valoresdodi'a3último)mas, Carlos Neves (Gê), os

mesmo assim, o Legislativo vereadores que desejassem'
está dividido. poderiam apresentar emendas

Metade tende a dar voto que seriam discutidas nas

favorável e a outra metade quer comissões técnicas.
reduzir paraUS$ 5 milmensais. Assim, os "contra" aceitaram
O valor estipulado no projeto, o início da tramitação, porém a

quefoi lidoemplenárionaquinta- Câmaraestáimpedida legalmente
feira, 9, fixa o valor de 709 de legislar sobre matérias
,UPMs. (Unidade Padrão do- "financeiras ânêoser-aquelas qae
Município) que, para o mês' de dizemrespeito âprópriaCâmara.
junho é -de CR$ ,22.218,90;. ,- Dessa maneira, o projeto ,irá a

totalizando CR$15.753.200,OO. plenário como foi originalmente
O projeto, se aprovado, terá � apresentadoparavotaçãooucom
çluràção.

-

de oito meses e é alterações' originadas em

retroativo ao dia 2 de maio. concordância com o autor, no
Depois demuitas discussões nos caso o poder Executivo.

CAMPAN,I;iA. "," .:'::.

Wagner acha que chapa doPPR éforte
Jaraguá do Sul- Duas vezes

prefeito de Chapecó e, por isso,
Com grande influência eleitoral
na região, Milton Sander está
sendovistopor liderançaspolíti
cas do PPR de Jaraguá do Sul
com�' o nome _ideal na chapa de

Ângel�'AmirÍ como candidato a

vice-governador. "A chapa ma

joritária estámuito bem amarra

da" define o deputado Udo

Wagner que já está em campa
nha para. reeleger-se deputado
estadual. Para o parlamentar, o
ex-prefeito de':Joinville, Luís

Gomes, é outro forte nome que o
partido tem para o senado fede

ral, além de Paulo Bauer que
também disputa a reeleição para
deputado federal - "com certe

za", diz.
Wagner se diz satisfeito pela

repercussãodo trabalho que con
seguiu na Assembléia

Legislativa, principalmente nos

últimos dias quando conseguiu
aprovação de importante projeto
liberando verbas para obras na

área de segurança pública em

Jaraguá do Sul. E, por isso, se- ,

gundo ele.já tem apoios formais
de diretórios do PPR de toda

regiãodaAmvali, além demuni

cípios como ltapoá, São Francis
co do Sul, e Barra do Sul onde é
candidato único do partido. So
bre o episódio recente quemoti
vou um movimento político de

pressão junto ao governo do Es

tado,por causado nãorepasse de
verbas para obras prioritárias já
prevista, UdoWagner elogiou a

postura do PTB, "especialmente
em relação à minha candidatura
e a do Paulo Bauer", concluiu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tome Nota' EDUCAÇÃO

--,-.-�__7i_Omá_SdeA_qUin--'--10 Secretário entrega verbas

para ·melhorar as escolas
Paralelo 17

Há em Jaraguá do Sul alguns profissionais, em todos 'os

ramos, cujaprincipalvontade é verseusconcorrentesfalidosOu
desmoralizados. O objetivo é óbvio: querem reinar sozinhos.
A competição, instrumento de aperfeiçoamento, passa a ser,

para eles, um estorvo. Entenda-se: querem ganhar sozinhos.
Quando aparece alguém com lucidez, visão mais ampla ou

umá-capacidade superior, procuram logo desmerecê-lo, afi,,!
de, exatamente, reduzir o espaço.

Quando não conseguem, viram bicho.
Em qualquer sociedade democrática, a crítica vale tanto

quanto o elogio. Aliás, se equiparam no contexto dos direitos
societários. Estardentro dogoverno, porexemplo, merece tanto
respeito quanto estar fora dele. Concordar vale tanto quanto
discordar. A diferença, em todos os casos.fica num detalhe: no

ractoeinto e na argumentação, rIO comportamento e namoral.
i

.

Criou-se em Jaraguá do Sul um "Paralelo 17" (linha que

separava o 'Vietnãdo Sul do 'VietnãdoNorte, durante a Guerra

daIndochin�). Acimadele, uns;' abaixo dele, outros . .e.�toca,ndo,,"
se cutucando-se, malhando, difamando.jogandoveneno; déspe
jando ácido.

,

Dependendo do tipo de colocação, até se pode aceitar a

rtvalidade. Não sepode é engolir sem contestação a raiva, a ira
desmedida, a tentativa de destruir a qualquerpreço sóporque

alguém; aqui ou acolá, não atendeu aos desejos de alguém.
Já se sabe ser Jaraguá do Sul oparaisodospaternalismos.

Aqui todosgostam de (er tudo sem investirnada, depreferência.
E gostam dos privilégios, do direito de faturar nas costas dos

cofrespúblicos, ganhando benessespermanentes ou, se esporá-
'

dicas, compensadoras.
Jar�gua aindavai identificar essagente e desprezá-los logo,

logo.
Piques & Repiques-

• Antes de discutir ou criticar, ações de alguém, certos

elementosdeveriam, antes, saberdo quefalam. Nominimopara
não dizer bobagens.'
•Aliás, dizer bobagens, nesta altura, é omintmomesmo que

algunsfazem. E têm o desplante de se disfarçar de colunistas.
.

•ÂngelaAminpassouporJaraguánestanoite de sexta-feira.
• 'Veio conferir se o PPR daqui é o mesmo o que falam.
.. Inventam tanta coisa sobre a novapraça que a Prefeitura

estáconstruindo, que se debate o seguinte: é inveja oudespeito?
• Pergunta que não ofende: se os preços sobem tanto e os

salários são tão baixos, como o povo viverá na era Real?

J araguá do Sul - "Educa- fessores, dignidade na profissão e
ção é umprotestocontínuo, éuma a comunidade exige instalações
obra que não se pode concluir e, condizentes", disse Ertel, acres-

centando que esta tem sido a pre

ocupação da secretaria deEduca
ção.

Por isso, segundoErtel, aEdu
cação é a pastamais dificil de ser
administrada porque tem, ainda,
entre ativos e inativos 60 mil

funcionários e só na rede estadu

al, 868'milalunos. Jaraguádo Sul
recebeu o maior montaute das

verbas consignadas em convêni

os: Cr$ 118 milhões de um total

de Cr$ 336 milhões, pára a cons
trução de 60 novas salas de aula.

Além disso, já estão garantidos
outros Cr$ 176 milhões para
obras do complexo esportivo que
terá, anexo, 20 salas deaula. Para '

aEscolaBásicaLuizDelfino, de
Schroeder, foram repassadosCr$

lixo e horta e viveiro de mudas

florestais, a iniciativa visa levar
aos agricultores novos conhecí-.
mentos sobreprocedimentos ade
quados que evitem a contamina

ção do meio ambiente.
Por outro lado, na próxima

quarta-feira, 15, oDepartamento'
de Agricultura promove uma pa
lestra com o veterinário Luiz

32.601.000,00 (I" parcela) que
, serão utilizados om obras de re

cuperação e ampliação.
Para a Escola Básica, Felipe

Manke, de Massaranduba, o se

cretário entregou 14.890 URV's,
para reforma de quadra esportiva
e construção de alambrados. Es
cola ,Básica Almirante

Tamandaré, de Guaramirim, re
cebeu 9.799,98 URV's para am-

,

pliação da cozinha. Finalmente,
outras 12.928,89 URV's para o

Colégio Abdon Batista, de

Jaraguá do Sul. Ao referir-se aos
convênios entre as prefeituras da
região e o govemo do Estado na

área .da Educação, o prefeito
Durval Vasel reafirmou sua dis

posição de só ajudar na campa
nha "aqueles que nos ajudaram
antesdas eleições", citando, com
ênfase, os nomes dos deputados
Paulo Bauer e Udo Wagner.

'AGRICULTURA'

Epagrimostraprocedimentos seguros
Carlos Perim, sobre o programa
de desenvolvimento da piscicul
tura no município. Será no Cen
tro EsportivoMunicipal, a partir
das 13h30, sobre a criação de

peixes em água doce. Segundo o
DA, quando da aquisição de
alevinos serão atendidos prefe
rencialmente os agricultores que
participarem da reunião.

A nova sensação da
Cheurolet. "

Um dosmaiores
sucessos daEuropa

. O único com motor

1.0 dopais com
,injeÇão eJet:rõ,úca.de '

combust:ível que é'um

dispositivo inteligen�.

EmmendörferCom.
de Veículos �tda.
ConcessionáriaChevrolet
Av-.MaI•.DeódorodaFOnseca,567 -

892611'7Õ.O -Jaraguádosul-se
.

Fone(0473)fABX71-3666
FAX(0473)71-3764'"

inaugurar". A frase � d;o secretá
rio estadual de Educação, Lori
Ertel, queesteve quinta-feiraúlti-
ma em

Jaraguá (./lv,lII.
do Sul

d.v.l'i.repas-
sando i.".dN
verbas

ttiltpidMpara a

constru-

ção de novas salas de aula, qua
dras de esportes e reformas em

escolas. Segundo o secretário, hoje
existem 1.100 escolas estaduais e

outras 3 .800municipalizadas, que
'não exigem apenas investimentos

,

na área tisica mas, também, nos

professores e alunos. "Os alunos

queremumaboa educação, ospro-

Massaranduba - A Epagri e o
DepartamentoMunicipal deAgri
cultura deMassaranduba.promo
vem no próximo día Iõ uma série
de atividades denonfinadas de
"Um dia no Campo", a partir das
13h30, na microbacia do 10 Bra

ço do Norte. Com visitas a depó
sito de lixo tóxico, caixa d'água
com filtr,?, esterqpeira, fossa de

Consórcip;'CoISO. ;_Faça O se� agora.'-

/'
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AÇÃO CONTAMINAÇÃO

Vigilância autua comércio Riodal.uzbebeáguacomcoliformes
irregular em Jaraguá do Sul

J araguá do Sul- Os fiscais
do Serviço de Vigilância Sanitária
interditaram, na quinta-feira
passada, 9,
dois esta

belecimentos
comerciais

que apre
sentavam

irregulari
dades em

relação às

6t.'0

,IWII./o
«ob.,

t_,ltlllll.
exigências legais para
funcionamento. Um deles, a

lanchonete Fornalha, foi multada
emCR$ 55milporqueserviabuffet
em local aberto, sujeito a

contaminações com o pó da rua.

Além disso, o alvará de licença
permitia que o estabelecimento
funcionasse apenas como

lanchonete énão como restaurante.
Osfiscais, alémdamulta, deram

um prazo de vinte dias para que a

lanchonete tenha total proteção
de vidro externamente: Se isso não
for feito, segundo (!) secretário de

Saúde, IrineuPasold, oproprietário

d sonho de conslruir
Iransforma·se

idade

estará proibido de continuar

servindo buffet. Outro
estabelecimento que foi fechado

temporariamente é a Clínica Bio

Estética, cuja proprietária acabou
sendo autuado por denúncia de
uma cliente. Segundo consta, por
recomendação da clínica uma

senhora tomou um medicamento
de nome "Vita Vert" que, segundo
orientações recebidas de quem a

atendeu, serve como dieta para
emagrecimento.

I

A denunciante passou mal e

teveque ser medicada emhospital.
Na clínica os fiscais constataram

que, ao contrário do alegado pelo
proprietário do estabelecimento, o
advogado Upiara N. Nascimento,
os medicamentos não eram

fabricados por um laboratório de

Curitiba e sim aqui mesmo. O

proprietário terá que providenciar
toda a documentação legal para
funcionamento num prazo detrinta

dias, caso contrário, segundo
Cláudio Selhorst, fiscal, a clínica
será definitivamente fechada.

das amostras estavam contamina
das com coIiformetotal e85%das

Jaraguá do Sul- A popula
ção da localidade de Rio da Luz,
na zona rural de Jaraguá do Sul
está conswuindo água com eleva
do índice de contaminação por
coliformes total efecal. AEpagri,
.que desenvolve na área o projeto
demicrobacias coletou 40 amos
tras de água na localidade e enca

minhou para exames bacterioló

gicos. Os resultados foram alar

mantes, segundo Salete Duarte,
extensionista da Epagri: 100%

amostras apresentaram contami

nação também por coliformes
fecais (fezes).

Das 40 amostras, 4 foram
coletadas em escolas rurais da
localidade e uma das amostras

chegou a apresentar 2.400
coliformes totale 1.100colifonnes
fecais em 100 ml de água.

AextensionistadaEpagri teme
que esta contaminação seja co-

mum em toda a zona rural do

município, já que o quadro é um
risco iminente de epidemias de

doençascomocólera, febretifóide,
ete.

No dia 30 será realizada uma
reunião com técnicos da Seama,
Saúde, Epagri e comunidade do
RiodaLuzparadiscutiroproble
ma. As causas da contaminação
são a falta de filtros biológicos e

esterqueiras e o manejo inade

quado de fontes e poços de água.

.A..

i"'\�·,�,1
.

PROMOZONTA
Para concorrer aos 18 PRÊMIOS

. você deverá trocar suas NOTAS FISCAIS
por CUPONS PROMOZONTA

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

A TROCA poderá ser feitá em gualquer
_

uma das. 13 lojas do gupo lonfa

Quanto mais cu�ons
Sorteios aos Sábados:

-TROCA 10-18/06/94
�O(e _, 2º-16/07/94

motores serao suas 3' - 13/08/94chances de GANHAR [ps.lo
í

oter.o Federnl)

18PRÊMIOS
2 Blcldetas
3 Fornos elétricos
3 Kits p/ baÍlheiro
3 Caixas c/20 m2 de
Piso Cerimico

3 Caixas d'água de SOO htros
3 CHiuntos sanitários
1 CASA

-

ZONTA
-

Quem 8ollslroi
8uÍtfia�(ste�QJIIÇ
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ÁGUA

Capacidade de distribuiçâo ser« duplicada
J araguá doSul- Até o pró

ximo verão o Samae terá

duplicada a capacidade deabaste
cimento da cidade. A informa

ção é do diretor daquela
autarquia municipal, Nelson

I Klitzke. Segundo ele, serão 300

litrospor
segundo
de água
tratada,o
que dá

parauma
popula
ção de
zoomn
pessoas, o dobro do que se estima
ser o número de habitantes; hoje,
Segundq:fOi�é,' a.s ·ql,l�fx� so

brea falta de água desceram pra
tícamentéà zero 'nos últimos me
ses e que a maioria das reclama
ções, ágoTll, procedem de
loteaméntos clandestinos e de
onde não há rede.

Investimento
Na ETA 3, que possibilitará

perfeitoabastecimentoparaospró
ximos 20 anos, o Samae vai in
vestir cerca de USS SOO mil, dos
quais USS 350mil no sistema de

flotação de água (sedimentos em

superficie). Este é o primeiro sis
tema de floração construído por
um órgão público no Brasil - na

iniciativa privada o pioneirismo
coube à empresa Döhler, de
Joinville. AindanaETA3 o Samae
investe na construção de gara
gens; refeitório, oficinas, filtros
especiais para aumentar a produ
ção de água tratada, além de tro

- cas de bombas em substituição às

antigas, o que exige investimen
tos de mais US$ ISO mil.

Segundo Nelson Klitzke, em
poucosdias o Samae iniciaacons
trução do R-2 B, no morro dos

Maristas, cuja capacidade é de 1

milhão de 'Iítros a um custo em

torno de US$ 80 mil. !'.É preciso
dizerque o Samae não temnenhu
maobrci financiada eque tudo está
sendo féit,o com recursos, própri
os", assinalou. Desde janeiro do
ano passado até agora, a rede de

distribuição foiexpandidaemmais
de 24.500 metros, perfazendo,
hoje, um total de 15 mil ligações,
"Ressalte-se que o custo da água
para o consumidor jaraguaense é
60%menor que em cidades como
Blumenau e Joinville", concluiu
Klitzke.

Sistema dejlotaçilo vai dar alta qualidade à água

Obras nbiETA 3já consumiram VSS 350mil

SERylÇOS

Projeto Vivaa Vida atendecomumüaâe
Jaraguá do Sul - o Serviço, distribuição de material.

Social da Indústria, com apoio Haverá, também, aplicação
da prefeitura, Polícia Militar, tópica de flúor, evidenciação
Associação Médica e Lions de placa, bochecho com flúor,
promove no próximo sábado, técnica de escovação, unidade
18, o projeto Viva a Vida a móvel odontológica, além de

partir das 9 horas na praça exame de glicemia, avaliação
, ÂngeloPiazera. Alémde shows do hipertenso, acuidade visual,
com apresentações da banda unidade móvel ginecológica,
musical do Sesí, grupo folcló-� exposições, orientações e exa

rico, cantores e artistas da re-. meso O evento reunirá, ainda,
gião, as atividades englobam exposição de trabalhos feitos
uma série de atividades' por crianças, de projetos de
educativas sobre as drogas, ál- professoras, pintura' na rua,

cool, tabagismo, cólera, DST/ construção de objetos com su-

� AISD,reproduçãohumana,etc. catas, brincadeiras, música e

com apresentação de vídeo e danças.

Segundo o Sesi, muitos ser
viços são prestados à comuni
dade de Jaraguádo Sul, através
de vários segmentos. Por isso
nasceu a idéia de se reunir to
das estas atividades, durante'
um dia num só local, possibili
tando que as pessoas saibam

que eles existem e que impor
tância têm para elas próprias.
Paralelamente, haveráum pos
to de recepção da" campanha de
combate à fome. Cada quilo de
alimento não perecível ou um

agasalho dá direito a um cu

pompara sorteio devários brin
des.

.
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IFI o
CORREIO DO POVO

IilJ!f:r:pm:l
VENDE-SE
Uma bicicletaMountainBike,
21 marchas aro dealumínio
roletrado, maçaneta de
aluminio. Valor CR$
280.000,00. Contatopelofone:
72-2249. Falar cl Gilson
Redivo em horário comercial.
Não trabalha aos sábados

POTROEÉGUA
Vende-se, égua Crioula com

PotroMangalarga de 5 meses.

Preço de ocasião. Tratar pelo
fone: 71-.1065

VENDE-SE·
Freezer Consul 180 litros ver
tical. Ótimo estado. Valor 350
URVs. TratarclGilmar, fone:
71-6842

VÍDEOGAME
Vende-se VídeoGameAtari cl

14jogos. Valor80URV's. Tra- .

tar cl Gílmar, fone: 71-6842

CONSERTOSDETELEFO
NE

Conserta-se aparelho telefõni
'cos. fone 71-1142 c/Darci

VENDE-SE
.

Vestido de veludo molhado
dourado. ManeqUim38. Valor
20 URV's. Fone 71-4309

VENDE;'SE'
Exemplares antigos das revis
tasCláudia - Capricho - Queri
da .; Elle - Marie Cleire. Por

apenas2URV's. Fone: 71-4309

TROCA-TROCA
Troca-seMegaDrive porbici
cleta de marcha. Tratar pelo
fone;:: 73-0496 cl Pablo

JUÍZODEDIREITODA 2- VARA Ç/VEL
DA COMARCA DEJARAGUÁDO SUL

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZq 20DIAS
ADoutoraHildemarMcneguzzi deCar

valho, juíza de Direito da 2" Vara Civel da
Comarca de Iaraguá do Sul,&tadodeSanta
Catarina, I)a forma da lei, etc...

Faz saber, a todos quantos o�te
edital vimn ou déle conhecimento tiverem,
que por cate juizo e Cartório da 2" Vara

Cfvel, BC processam OS autos de execução nO

672/93, em que': exequente Werner

, Marquanlt e executada Feitio de CaIça
! dos Ltd•. ,pessoa jurídica de direito prova
, do,sita a'rua IoinviUe, 2429, nesta cidade de
, Iarapá doSul, na pessoade seurepresentan
, te legal, Sr. Joio Batista de Souza, residen
; te e domiciliado em lugar incerto e MO

sabido, e, por este edital fica o executado
acimamenci�do,CITADO para, no prazo

. de 24 horas pagar a importância de Cr$

39.900,00, devidamente corrigida.seb pena
de lhe serempmhorados tantos bena quantos

VENDE-SE

Faqueiro Hércules em metal e
Ouro. Novo na caixa. Valor
700 URV's. Tratar rua João

Planinschek, 140 cl Margit.

VENDE-SE
Barraca para três pessoas em

bom estado. Valor CR$
150.000,00. Contatofone: 72.,_
2249. falar cl Gilson Redivo
emhoráriocomercial.Não tra
balha aos sábados

VENDE-SE
Rádio 2 x 1 Deck, rádio Aml
FM stéreo. Valor CR$
110.000,00. Contato pelo tele
fone 72-2249. Falar cl Gilson

. Redivo em horário comercial.
Não trabalha aos sábados

VENDE-SE
Título do Beira Rio Clube de

Campo. Tratar fone 72-2365

VENDE-SE
Lote cl 380m2• Bairro SãoLUis
- Jguá-Esquerdo. Valor 5.500
URV's. 10% de entrada mais
24 vezes 168,45 URV's. Fone
71-6621

VENDE-SE
Lotede414m2• BairroSãoLUis
- Jguá Esquerdo. Valor 5.500
URV's. 10% de entrada mais
24 vezes 206.25 URV's. Fone:
71-6621

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA IDOSOS LARDAS FLORFS

CGCfMF sob n2 83.784;41310001-31
Rua LuizKienen, fundos

Jamguá do S.uI- Santa catarina

bastem para garantir a exccuçio contra si

movida; bein como de que, caso inocoria
ofcm:imento de bena à garantia do Juízo, o
1II'CIIto, já efetuado em cautelar específica, .t=:::::::=====:;:=:==========:::::;::;:;:==============:::::::=�
convcrtet-se-á em penhora. Fica também o

executado INTIMADO para, em 10 (dez)
di4s, interpor embargos, querendo, lOb pena
de revelia. E, para que chegue ao cõnhcci
mcnto de todos e, em especial do devedor e
que ninguém possa alegar .ignorância, man
douaMM. Juízaexpedu:opresente edital de
citaçlo e intimaçlo que será publicado na

fonna da lei e afixado no átrio do F6nun.

Dado e passado nesta cidade de Jaraguã do
Sul, aos-nove de maio 4e 1994. Eu,

�ia Jenichen

E1v1 Judicial, o suba-

Hildemar Meneguzzi de Carvalho
Juiza de Direito

1- EDITAl.DECONVOCAÇÃO
AAssoclaçãoAssistencialparaldososLardasFlores,convidàosmembrosdOseuCONSELHO
CURADOR, para a reunião areah-se nodia21 de junho de 1994, com início às l7h, na sede
da&tidade,àRuaLuizKieneo,fundós,nestacidadeeesllÍdo,oomaseguintiORDEMDODIA:
1.,�discussãoevotaçãodasconl!lSdosAdministradorcsedasDem�õesFinanceiras

- Balanço Geral encerrado em 31/12/93;
2. Análise do Relatório de Atividades do ano de 1993;
3. Outros assuntos de interesse da Associação.

Jaraguá do Sul(SC), 9 de junho de 1994.

GERO EDGAR B:AUMER
Presidente do Conselho Curador

n-EDITALDECONVOCAÇÃO
A Associaçio Assistencial para Idosos Lar das Flores, oonvida todos os seus associados para.
AssembléiaGeralOtdinilria,na fonoado artigo 132do seuEstatutoS!lCi3l. a ser realizadanodia
21 de junho de 1994, com início, em p!Íllleira oonvocação, às 17h3011lin, e em segunda eúltima
convocação, trinta minutos apés a�ira, na sede social, à Rua LuiZ Kienen, fundos, nesta
cidade e estado, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEMDODIA: .

1. Exame, discussão. e votação do Relatório da AdininisliJção, Demonstrações Financeiras, e
demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/93;

2. Eleição do Conselho Curador, gestão 1994/1996;
3. Eleição do Conselho FIScal, para o período de um ano;
4. Outros assuntos de interesse geral.

Jaraguá do Sul(SC), 9 de junho de 1994.

DIMAS TARCtSIO VANlN
Presidente do Conselho Diretor

parceria que
dá certo em

qualquer
, .

negocIo.
Anuncie já!

Fone:
72 - 3363.

VENDE-SE
4 terrenos. Loteamento Cerro
Azul em Aràquari, Tratar rua
João Planinschek, 140, Falar
clMargj.t ou Gersom

.

Vende-se, cl 261m2, junto casa

dealvenariac/53.2Om2,nocon-',
junto residencial Jaraguá, pró
ximoSalãoVieirense. ValocUS$
3.000 mais 112 salário rÍúnim.o
m�,na�SantosDuniont,
45VilaLalau.

TERRENOC/ÁREADE5A
IO.OOOW

Troco, por prédio com ponto
I comercial emoradia,e boacasa

na praia, próximo ao centro,
contatofoné: 7.2-1784.

ESCORT GL 1.8
Ano 94 cl inj.ldir. Tratar cl
Denis fone 71-1574

GOLCL 1.683

Vende-se, corcinza, valorUS$
3.500,00. Tratarpelo fone 71-
1574

ESCORT XKJ 84

Vende-se, valorUS$5.900,00,
preto. Tratar-pelo fone 71-15-
74 cl Denis
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JaraguádoSul, 11 de junhode 1994

FAÇA DE SEU ANÚNCIO
UM MEIO DE MULTIPLICAR

SEUS NEGÓCIOS.

VeronaGLX 1.8 (G)- cinzagrafitemet. completo 91
MOllzaSLE2.0-(A)-trioelétrico-azulmet. 89

. MonzaSLE 1:8(A)-verdemet. 88
UnoCS(A)-corvermellio � 89
ChevetteSL(A)-verdemet 89
ChevetteSL (A)-verdemet., 88
OpalaDiplomataverdemet. (A) -completo c . 87
DelReyGL (A) - verdemet. 88
UnoCS-(G)-pratametálico 87
GoIGL-(A)-preto : 92
Pick-up Willys - (G) - tracionada e reduzida - toda original... 80

Fone (0473)

76-70'14
RuaAngeloRubini,961·BarradoRioCerro
89260"'00 .JaraguádoSuI.SantaCatarina

;

BUZMAQ
.

Comércio de peças de

Máquinas de Costura Ltda.
'. ,,.

Q) Vendo deM6qulno'de C�sturo IItJ.VOS e
usados com osslstinc/o técnico

'

espec/ollzodo. .

.� Pefos, oporelhos, 61eo e. ogulhos.
� Insto/ofÕO 'de oporelhos Ket':tup.
G:) "eVCMd�tH' dosmáqulnos pe "épOSSO�
.R..a Âa.e�o a.." , 980
.a.......a do ._0 Cê o

Fon.e/F� C0473:J 76-279�
.Iara.... do'S..� - se

FIAT 147 ANO 85

Vende-se, ótimo estado. Valor
2.600URV's. Aceita-Se telefo
ne. Tratar fone: 72-3274

VENDE-SE
Parati CL 1.8 gasolina. Com
todos opcionais da GL .com

som e rodas esportivas. Preço
US$ 9.000. Tratar fone 71-
8464

VENDE-SE

Go186, vermelho, álcool. óti
mo estado. fone: 71-6776

Pedras.Sãoorná-Ardósia
Pednaspar.areuesbrnentoserngend
Rua Silveira Júnior, s/na (pr6x. Giná�o de Esportes)
Guaramirim - SC I�C)NI�: 7:J-(M)27

FUSCASI
Fusca 81-, cor bege - assentos

Procar - Gasolina. Ólimo esta
do.

CONSÓRCIO
Vende-se consórcio de Gol
1000 G, com 13 parcelas pa
gas. Tratar fone 72-0988

.
cl

Milton

MOTOHONDA
Vende-se,motoXLX350. Ano
91, lO.OOOkmoriginais. Preço
3400dólares.TratarclGilmar,
fone: 71-6842

ílutu nouo Ueículos �
Fone:71-1574-RuaJoinville,no20SO

UNO MILLE ELX 94

Vende-se, valor URV's

11.000,00. ]:'ratarfone71-1574
,li Oti"aJo': <>�/' t .c, t

SANTÀNA186
Vende-se, ótimo estado, valor
US$ 6.000, contato fone:
72-22(J8..

VOYAGECIJ88
Vende-se, cor verde-metálico,
som, antena elétrica, Contato.
fone:72-2922.

CORCELll/83
Vende-se, valor 2.700 URV's.
Contato fone: 72-.2850.

CarrosOK
0-20 çustom S cl opcionais 94
r-iooo turbo 94
Parati CL 1.6 motor ap 94
Goi CL 1.6 motor ap 94
Kadett GL 1.8 95
Usados
Gol CL 1.6 91 branco
Belina L 1.8 91 verde
Escort XR3 90 azul
Fiat Uno 1.6 R 90 vermelho

URV's

30.500,00
30.000,00
14.300,00
12.606,00
17.500,00

USS

8.000,00
9.000,00
11.500,00
9.000,00

-

-

'. - '

., ".

Patricia Tavares da CUnha MeDo Gomes, Tabeliã, e 'Oficial de 't1tulos da
Comarca deJaraguá do Sul, Estado de Santa Çatarina. na fonna da Lei, etc;

Fazsai)j!r-iltodosquantoesteeditalvirernque§eadwnnesteCartóriopar.l!.Protestos
os Títulos contra:

Ademir UJ1Ich - NESTA
ArA0 Antonio Lemos - Rua José do Patrocinio, 76 - NESTA
Benet e Com. SementesTqUari Ltda - RuaBelÍjaminConstant, 361 - NESTA

DannannCom.deCameseFriosLtda-EstanislauVick,slno -GUARAMIRIM
Free Une Confec. LtdaME - NESTA

HeßIe.. Confec. LT - NESTA
Ind. Com. RODpas Mac"Mor Ltda - Rua Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429-

NESTA
Kindan Ind. Com. Conf. Ltda - Rod. BR 280 KM 60 S; 01 - GUARAMIRIM
Kindan IneL Com. Conf. Ltda - Rod. BR 280 KM 60 S; 01 - GUARAMlRIM
Lauro Daros - Rua Rio Paulo GrandC sino - CORUPÁ.
LCB PubHddades e Propag. Ltda - Rua Guilherme Weege, 22 - NESTA

Miotto & Vanzela IneL Com. Ltda - Rod. BR 2805249 - NESTA
Maria Isallel Souza Ltda - Rua Felipe Sduiudt, 21 ui 16 2 piso. NESTA
SDvio Lúis KHmekowsld - Rua Águas Claras"� NESTA
Tor:paz IneL"Com. Conf. Ltda - Rua Bernardo Dornbusch, 865 - NESTA

E, comoosditosdevedoresniloforarnencontrados ou serecusaramaaceitaradevida
intimação, fazpol'intennédio do presenteedital, para que osmesmoscompareçamneste

Cartório na Rua ArthurMüller, 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou .

então dar razio porque Dilo o faz, sob a pena.de seremos referidOs protestados na forma
da Lei, etc.

KElJaraguá'ilo Sul, 08 dejunho de 1994.
Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes

I: Tabeliil

SUIOfj{Rd)r:nOMOÇAO.

.

Temos os Melhores Pr-eços e ·:a<Maior
Variedade em Máquinas cleCosfarr-a

.NÃO·C�OMPREANTESDEl�ÖS·CONSULTAR
Entregamos suaMáquina em,Joiitville ou Região
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JaraguádoSul,1I dejunhode 1994 CLASSIFICADOS.

-

Prefeito Muncipal
Jair Tomelin

Secretário de Finanças

1!lt��@1 I' Estag�ta��n!anta
Prefeitura

Municipal de
Guaramirim
Decreto nO 1.707/93

Autoriza Abertura de Crédito

Suplementar no valar de CR$
2.000.000,00'
Victor Kleine, Prefeito Municipal
de Guaramirim, no uso de suasatri
buições
Faz saber a- todos .os habitantes
desteMunicípio que a CâmaraMu
nicipal aprovou e ele sanciona a

seguinte lei:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder

Executivo Municipal autorizado a

abrir um Crédito Suplementar no
valor de CR$ 2.000.000,00 (Dois
Milhões de Cruzeiros Reais) para
reforço no itemOrçamentário abai-
xo descrito, constante de Orça- •.----------.---------- •

.

mentoMunicipal àprovadopelaLei II ',.... A""'I,ça�em•.. i.a ,çont.a.. t.O L.iy..,)[e....
I
.•IIInO L6 l Ode29dedezembrode 1992: .

.

.

.

Fundo Municipal dé Saúde
'

I. Guaramírím � ClubeCurupira I
'9999-Re8ervadeContingênci� I .' Oferece aulae de:

-

I
9999992999�Reserva de Contin- .

I . .
.

.

I
gência I Karatê d� Contato - Kick-Boxing - I
9999-ReservadeContingência....... I' . Capoeira -Defesa Pessoal, I
M:

..2�·�·Õ�·�����;��rn: : ambos os sexos. :do presente Crédito Suplementar, I Aulas de 2· a 6· - VáriOs horários I
'.; : provém da Arrecadação apurado A l oä áb d

.

cl
.

_------------------..... até29deoutUbrodeI993. I uase fass a ase ommgos. I
Art. 3° _ Esta Lei entraentra em

f Av. Getúlio Vargas, 847 I
I próximo ao CIP I

: .Jti.t.L
.

Apresentando este recorte você :
I�"fE teráa 1·semanadeaulasgrátis·1
._._----------------�.

Materials de Construção.
Areia, Pedras, Pavimentação

em geral, Mão de obro
especializado.
RuaProcópio

Gomes deOliveira, 1800
Fones: 12-3640 e 72-3004

Jaraguá do Sul - se

LlGUEJÁ PARA72 -3363
E FAÇAUM

BOM NEGÓCIO.

MARAN�NI Bolsa
de Telefones

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 VENDE

ALUGA
Rt,.Ia Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá CIo Sul - SC

(DefronteaoBeiraRioClubedeCampo)

Helle·Robbe
JeanséConfacçõ.. 8IDgeral•.
,...... conferirnOl101praç08.

'

Reinoldo Rau, 61
Fone: 71-2014

Clínica Lavara
- Clinica Médica
• Assitência e Assessoria em
medicina e segurança do trabalho

• COnvênios com empresas IPESC e Unimed .

Dr. Márcio Ramos de Oliveira
Rua João Butsehardt, nO 84 - sala 5 - Guaramirim - SC

, vigor na data da sua publicação
revogadas as disposiçõe sem con

trário.

Guaramirim, SC 10 denovembro
de1993

V'rctor Kleine

ClínicaVeterinária
Clínica e Cirurgia de PequenosAnimais - Vacinas

-

Exames Laboratoriais - Tosa e Banho

MédicosVeterinários:
Anelise B. Lehmann � CRMV - SC )-1125.
Betlina Gosch - CRMV - sc2-1398

Rua Luiz Kienen, 127
Jaraguá do, Sul- SC

Fone: (0473) 72-1430

!7"""".L·QQ
�
VIDA

Asses,oria c,ompleta na área Gráfica
para ,sua Empresa

Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Tumsticos,
.

, AnúncioS de Jornais e ,

Revistas, càrtazes, Jornais de Empresas,
Produção deÀudio -VISual' c

- Divisórias - Forros - Pisos
- PapeldeParede· Persianas· 80xpara banheiro

RuaBemardoDombusch,no486 ' .

.

sala2·VilaBaependí
.

72.2472

SCB' lOCH"·ET 'Fábrica�:;��a�:
eReSIdenciais

'11()NI� «)Lt7:J)

7:1-0:125
RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guar'amirim - San� Catarina

Depllaçlo com cera vegetal -

Massagem terapêutica e estétlca
'Fomo de BIer - Termoterapla - Crtoterapla -

Tratamentos para emagrecimentos -

.

Tratamentos faelals para cou"_rose
manchas antlslnals - Vaelna anti acne -

mlcrolonoforeze - Decapagem biológica -

Hldrataçlo e limpeza profunda.

rll�_
':!I�II:lili_�11111,5Iil.I!!ff!(�.II;i c_ :

K'fVB
COMUNICAÇÃO LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141· Sala 4
FoneIFax (0473) 72·1066

>,

• t;J ..:J-JIt ��' �'_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Contabilidad':e em Gera'l
*EscritaFiscal li" *Contratos
*Setor Pessoal *Balanços
*Preenchimentos de carnês

Av.' Marechal Decdoro da Fonseca, 122 - fundos - Centro

Fone: (0473) 71-1721 - Aç lado da Varig', "

7�9c:1'ef4.'� 4'�,�,
, ,�-�;....._�' ,ele.'� éad'4' �...� - �

��#UI-���.,
RUA ANGELO RUBINI, 914

FONE: 76-2935
BARRA DO ,RIO CERRO

-
"

"Joallieria8imara Ltda
Jóias - Relógios

Artigos para presentes - Óc'\Üos de sol
TuJo <c01l1l:1l. os meRlboll'ces lP>ll'ceços

CREDIÁRIOFACllXrADO
Fone(0473)72-3630

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

'1flW�@@ .

�ßl!illlf /]à OO� (]L��ß (]L1f@� o

Divisão de concreto
(Tubos e arlefatos de concreto)

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

esgoto- tubos de polletlleno I mang�eira preta).
Rua Bernardo Dornbusch, B58 - Fone 72-3025

Rua Cei. Procópio Gomes, 89
Fone 71-0066

LIGUE JA PARA 72 - 3363 E '

FAçA UM BOM NEGÓCIO.

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

" PANIFICADORA E CONFEJIARJA
N

PA08V1NHO

- BLUMEN,
QUAD'ROS,"

, �
- "'!�.

oGravação e,Estamparla
oEstamp�emcamlsetas
oOUadrosparaestampana,

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 1309 • Fundos
Jaraguá do Sul· SC

FONE (0473) 71-2206

li n2
Pronta entrega

II
e encomendas.
Consultora:

tJ)iane

'!Fone: 72-2646---

Aberto diari'amente das 06:00 às 21':00hs,
,

inclusive domingos e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 9"15 I Centro,

Rua VenAneio da $ilva Porto, 225 Vila Lenzi
(Próximo Weg I)

Fone: 72-1 243

,@""coope1rativaMista"�"" )',;, Âgríco'la, Jurili Ltda� ,

,

,

"

, Arroz Parboilizado '

"PRIMo,rr e "JURITI"

Rua 11 deNovembro,666
Fone(0473)79-1130 - Tele�.(0474)223 -JURI

/ �ARArsJºUaA-SC" '

As mais lindas bicicletas, peças e acessórios para motos
, Honda e Yamaha, com o menor preço da região (Confira).

'. -

Há,1� anos pedalando com você:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Proclamas de Casamento
Sul, demicãíado e residente nesta cidade, filho dé Edgar Ricardo Prade e Helga
Outtenkusnt Prade.

,

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Porto Alegre, Rio Grande, do Sul,
domiciliada e residente.na rua Pinheiro Machado, 2430/303 A, em SantaMaria, Rio
"Grande do Sul, filha de IraniRosenhaim e NeusaMary Rosenhaim.

.� EditalN° 19.418 d�07/06/1994
,

VILMARBRAZHUTTER E NAIR COLLAÇO
Ele, brasileiro, solteiro, vigilante, naturaí de Quedas do Iguaçu, Paraná, domiciliado e

residente na rua Espirito Santo, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Antonio Hutter e
Josefina de Paula Hutter.
Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de União da Vitória, Paraná, domiciliada e ,

residente na rua VictorRosenberg, 1.042, em Vila Lenzi, nestacidade, filha deNereu
Collaço eMaria Rosa Colláço.

'

EditalN° 19.419 de 07/06/1994
LUIS CARLOS CARDOSO EALCIMARMARIAMARTINS

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Mercedes - Marechal Cândido Rondon,
Paraná, domiciliado e residente na rua Irmão Leandro, 1.072, em Vila Lénzi,' nesta
cidade, filho de Dario Cardoso e Ernilia Cardoso.

Ela, brasileira, solteira, divorciada, do lar, natural de Guaramirim, neste Estado;
Edital N° 19.416 de 03/06/1994

,

domiciliada e residente na rua Irmão Leandro, 1.072, emVila Lenzí,nestacidade, filha
VALMIRMACHÁDO DASILVA E REGINA INÊs ADRIANO de NivaldoMartins e Amelia Paulina da CostaMartins.

'

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Lages, neste Estado, domiciliado e EditalN° 19.420 de'07/06/1994
residentena ruaDoutorManoel Corrêa, 63, emBarra doRio Cêrro, nesta cidade, filho MILTON CÉSARDA COSTAE ADRIANADIAS
de Qdilio da Silva e IraciMachado da Silva. Ele, brasileiro, solteiro, opeiador, de máquina, natural de Maria Helena, Paraná,
Ela, brasileira, solteira, 40 lar, natural de Ribeirão Pequeno - Laguna, neste Estado, domiciliado e residente na rua JoséPiccoli, 486, em EstradaNova; nesta cidade, filho

,
': 'domiciliada e residente na tuaPadreAloisio-Beeing, 398,emBarra,doRioCêrro, nesta' de Sebastião Costa Neto e Lurdes Gregório Costa.

, cidade, filha de Pedro de Oliveira Adriano eMatildes Figueiredo Adriano. , Ha, bFasil�ira, �lteira,-Opéráriíl-, natut'lll de Jar�� '�o Stil, domi9ill�ß:�e na

i-:
,

Edital N° 19.417 de 06/06/1994 .".maJosé Piccoli, 486, em Estrada Nova.nesta cidade; filha dêÃÍnaun�Ul$,�anda
Cópia r*bida do cartório de Satlia,Maria, Rio Grande' do Sul.

.

Dias. .

'

.

.

", ,ADALBERT GUTTENKUNST PRADE' EKARlNA: ROSENHAlM E pare-que chegue aocenhecimento.de todos,mandei passaropresente:Editafque será
Ele, brasileiro, solteir? engenheiro eletricista, natural de SantaMaria, Rio Grande do publicado pela imprensa e erp Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca
deJaraguádo Sul,Estado de SantaCatarina, faz saber que compareceramnesteCartório
exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes:

EditalN° 19.414 de 03/06/1994 .

VANDBREEIMIGUEL SAATKAMP É ELZADE FÁTIMA DÊ OLIVEIRA
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Itá, neste Estado, domiciliado e residente
na rua José Emmendoerfer, 1..530, nesta cidade, filho de Wilmar Saatkamp e Noeli
Therezinha Saatkamp.

·

Ela, brasileira, solteira, operária,natural deLages, nesteEstado, domiciliadae residente'
na rua JoséEmmendoerfer, 1.530, nesta cidade, filha de Hilarino Couto de Oliveira e

Ana Rosa de Oliveira..
EditalN° 19.415 de 03/06/1994

EDSON CARLOS STEINI)L E ANOELAMARIA VICENTE

Ele, brasileiro, solteiro, operador demáquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e
· residente em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho de José.Steindl Junior e Angelina
· Leitold Steindl.

Ela,brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguádo Sul,domiciliada eresidente em
Estrada Garibaldi, nesta cidade, filha de Angelo Vicente e Aurea Maria Scheuer

�

VILA LENZI • Fundos

daWegI.RU!lPe.Alberto
Jacobs, nO 55185, esq. cl
RuaPro[AnIonioAyroso
• Prédio cl aprox. 650m2,
edi1icadóem ter. claprox.
1ÓOm', Preço 60.000

VILA BAEPENDI -

Casa em alvenaria ç/

aprox, 4Om'. edif. em
terrenoclaprox 300m'

·20.000 URV's.

RUA JOINVILLE - Ótimo
terreno cl frente pl rua Joinville,

,

. medindo aprox. 345m2, edif. cl
casa em alvenaria. Preço/Barbada:

30.000 URVs.

CENTRO - Apto. ,

cl 2 quartos, mais
dep. - Ed. Hass - Av.
Mal. Deodoro -

27.000 URV's.

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

José Teodoro .Ri-

VIEIRAS· Casa em Bk
venaria cl aprox. 190m',
edi! em terreno cl aprox.
450m2, na rua ·Edmundo
Enunendoerfer, nO 66 •

25.000 URV's:

Loteamento Borba -

. Ter. cl aprox. 900m', cl
casa em alvenaria de

, aprox.llOJn2, sitoarua
Avelino Floriano de

Bor5a, li' ln. I'reQb:
15'.000 URV's.

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

45 mit

CENTRO - Próximo ao Ed.
Isabela e ao Restaurante Capilé na

rua Procópio Gomes, n" 1453,
terreno cl 900m2, cl casa mista de
90m�. Preço: 110,000 URV's(em

condições).

VI1..A LALAUIPROX.
MARlSOL -Casaemal
venaria cl 250m2, 4 qtõs. .

,
demais dep, todamumda
cl(lOmlemaluminio·Rua
Gennano '.

-

'",ardl, 170 ..

• 49.000URV's. (Erg con
dições)

ARMAÇÃO/PRAIA
GRANDE· Í'rentep/mar
• 600 metros após Res-

,

tawante do Boina, exce
lente """" em alvenaria cl

aprox. 240m', em' ter. cl ,

aprox. 900m2. Preço:
150.000 URV's.

"Bruns" - City Figueiras - Casa
em alvenaria (nova) cl aprox.

110m2, edif em terreno de esqui
na. toda murada. - 22.000 URVs.

800m2, situadoa40
metros da rua

Roberto Ziemann -

6.000

VIEIRAS· Rua 601

(Jaraguá/S<ibroeder), ter
reno de 540m' esquina
com rua 470, eclilicado

: com prédio em alvenaria
(2 pavúnenlos), cI.3 salas
comérciais.3 aptos. Pre-

90: l44milURV's.

em alvenaria cl
130m2 (faltando
acabamento) terre
noc/360ni-Preço:
18.000 URV's

(aceita proposta).

:CENTRO • Rua

lFelipe Schmidt nO 49

(préxime a Assoe. Co
mereial) terreno cl

'688m', com casa em

alvenaria de I sOm' •

, Preço: 60.000 URV's,

CENTRO·Ed. Gardenia
• Rua Barão do RioBran
-cc. Apartamento c/ 4 '

quartos(I sUite),3banhei·
ros, 2 salas: sacada, área
deserviço egaragem. Pre

ço: 30.000 URV's

VILA LALAUIPROX.
MARISOL • CIiSa em al
venaria cl 2Wm', 4 qtos,
demais dep. todamumda
c/cercaem ahnninio-Rúa
GennanoMarquardt, rzo
.. 49.oooURV's.(Emcon.
díções)

:.Apto. claprox. 220,OOm',
.mais garagem, ao lado

daRecreativaMaiisotem
cima do "Walter Veícu·

los". Preço:5O.000URv«

BARRA/LOT.
PAPI - Lindo terre
no cl 411m2 (esqui
na) 13.00.0.URV's.

quina fazendo fren
te em 31,50m para
rua José Teodoro
Ribeiro - Área cl
579m2 - 15.000
URV's - Aceita car
ro.

Excelente prédio (esquina), cl 2 pises,
300m', na rua João Planmsch�k.cfa
rua Venâncio da SiJt:va'1�(\)ttO (pr9!Xim9
a Weg I, ao lado do Floriani). Preço!

barbada; 80.000 URV's.,

em alvenaria cl

;äprox. 76m', edíf
, emterreilod600m2
- 18.000 URV's.

'CENTRO - Rua José
Errunendoerfor·ExceIen·
te lote cl 450m2 (15",30);
próxiino'aoAtolierdallÍd
de Quadros 3 AmériCas
Preço: 10.000 URV's.

reno eI 350m2, pró-
>xiIjl9' Colégio,
HolandoGonçalves
no Lot. Waldemar
Sehimitz - Preço:
7.500 URV's.
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JaraguádoSu�11deJunhodel9942-6

FAÇADESEU
ANÚNCIO

UM MEIO DE
MULTIPLICAR

SEUS
NEGÓCIOS.

ertaSUA IICRO OU PEQUENA
EIPRESA VAI NEGOellR
eOllS GUNDES NI'

Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 -_ Fone 72-3739

Vende
Área de '3.700m2, próximo ao centro,
ria ruaCanoinhas,lateral daAntônio C. Ferreira. .

Terreno central, no início da rua
AdéliaFischer áreade�3.023 ,OOm2.
LotesnoLoteamento itapocuzinho.
LotesnoLoteamento JardirnFrancisco.

LotesnoLoteam.entoRausisemGuaramizirn.

Aluga
. Sala comercial' nos fundos daSirama,
frenteparapraça Angelo Piazera, 70,OOm2.
Salas comerciais, em cima daCasáSimara.

LIGUE JÁ PARA 72 - 3363

EFAÇAlJM
BOM NEGÓCIO.

CRECI8392,

fliRA IRABnflRA' DI MÁOUJNIB
Terrenos

Terreno - 650m2esquina rua Leopoldo
Janssen, 'CI Rua Venâncio SilvaPorto'
Terreno rua.Joséßmmendoerferc/ 564m2
Terreno 970m2 esquinaMaxWilhelm cl
ruaA Mielke

Terreno 15x43 rua Emma Ziemath
Terreno 590m2 esquina Ilha da Figueira
Terreno 980m2 - Centro
Terreno 1520m2 rua.l J deMaio
2 lotes ao lado da Lagoa Barra Velha
Lotesfinanciados em até 24 vezes

Casas pré-fabricadas com entrega em até
45 dias.

Vendas
Casa de madeira - c/75m2 - Rua João Sarni
Tavares.
Casa de alvenaria c/114m2 - Rua Henrique
Geffert, Próx, Weg IT -

Casa d� alvenaria c/ 100m2 - Loteamento

Champagnat.
Casaemalvenaria - c/130m2 - Rua João C. Stein
- Próx, Campo Juventus.
Casa de alvenaria c/98m2 - Rua Ilha daFigueira
- 467 - CR$ 18.000.000,00.
Casa de alvenaria c/200m2 - 2 pisos - Rua José
Teodoro Ribeiro.
Casa de alvenaria c/130m2 - Pr6x. Fábrica
Carinhoso - Centro

Casa de alvenaria c/111m2 - Rua Rio Molha.
Casa demadeira c/120m2 - RuaAlfredoBengel
- Jguá Esquerdo
Casa de madeira c/54m2 -.Rua LuizBortolini -

Jguá Esquerdo
. Casa dê alvenaria c/ sala comercial de 515m2 -

Rua Francisco Hruscka, IOPO
.

Galpão - c/400m2 - Rua Roberto Ziemarm
Terreno c/450m2 - Av,Mal. Deodoro da FOI\se
ca - Lateral
Terreno c/450m2 - Loteamento Papp.
Terreno c/ 500m2 - Rua Jorge Czemiewicz
Próx. Hospital Jaraguá
Terrenoc/147.000m2-RuaTrêsRiosdoNorte.
Terrenoc/ 600m2 - Loteamento Papp - US$
6.500'
Terreno c/397m2 -Rua JaraguáEsquerdoPróx.
Mercado Fronza.
Terrenoc/560m2 - RuaVenâncioda SilvaPorto
-Próx. Weg I
Terreno e/I.000m2 - Esquina Rua Joinville

Locação
Sala comercial - c/45m2 - Rua José Teodoro
Ribeiro - Pr6x. Colégio
Sala comercial � c/24m2 - Rua Jaraguá Esquer
do.
Sala.comercial- c/45m2 - Rua 25 de Julho, 577

�

- Vila Nova.

MEl"ALMECANICA • pLASTICO
,0

ELETRÓELETRÔNICA#· QUíMICA
PETROQuíMIC� - EMBALAGENS

-

21 a 25 de Junho/94
'P.vil�i.s d. PIOEI • Ilu•••u/sc

O'SEBRAE/SC e a R:EM orIaran, _ta 31
.

edlfäo da BRASILMAq, o pavilhão da
TERCEIRlZAÇÃO INDUSTRIAL pare .. mloro e
pequenas emp......, ao oueto de 70 URV'. o
m2 • Uma exoelente oportunidade para voai
....oer _rvIqos pare as grandes que -.ta.
16. R..-rve Já .... esp890 no baloão SEBRAE

.

de'sua oldad.. Eatas, em..
.

outras emp......, Já estio oonfIrmacIas:
• AllAS COPCO • ADRlÄnCA • BOIAR
• SANCHES BLANES • CARL ZEISS '

• CIWAL • WALTEC • ROHM • BRDE
.ACTENO • ONÇA • BINZEL • IBRAM

• HOH - MAQUINAS • KSB • ETA • GEMÜ
,

• DEVlLBISS RANSBURG • SPIRAX SARCO
.-PRESSER/WIU.V. Áçu INFORMÁnCA
• REXROTH· •. IORGA óLEos • KARCHER

Casas
Casa de alvenaria cl 80m2 - Vila Lenzi
Casa dealvenariacl 130m2, terreno 1520
- Rua Leopoldo Jansen
Casa de alvenaria cl 1Q4tn2 próximo
Ponte Grubba
Casa de alvenaria cl 23'7m2, terreno
2700m2 - Rua João Planinsehek
Sobrado de alvenaria xCentro de .Barra
Velha
Casa alvenaria e/120ni2; terreno 450m2

,
. - Rua Jorge Czerniewicz.
Casa mista cl 80m2 - Rua Teodoro
Röeder.

,

Promotora:'·Apolo:
AESC -'Fect das Ind.do E�.
de S. catarina
ACI8 - Hs. com.e Ind.
de Btumenau
ABME - Ass. Bras. da Ind.

Etefroetetrônlca
ABfMAQ - Hs. Bras. das lhel.
deMáq. e EqUpomentos
SINÖIMAQ _ Sind. Nac. da
Ind. de Máquinas
ABIPbAST _ Ass. Bras. da Ind.
doPlósllco
A.B.S. - Ass. Bras. de

Soldagem

-

Apartamentos
.Apto .239m2 - Rua José Emmendoerfer
Apto et3 quartos _ Ed. Carvalho
Apto cl 2 quartos - Ed. Florença
Apto cl 3 quartos-emPiçarras-frentepio

COMPRÄ;_VENDE
1 ALUGA - ADMINISTRA

Fon.: 7-1·8009
Ruo Le d. , .
' .,6 d. $ui _. SC

(...... d. ru. d. c.....c....InIc.)
CRec.47..

.

FO.E.(151)�2254
(151) Ul.Ut7

FAI: (051).0223 Ru••• d. Ju.o,ll'
.VI.. No.. • J.,..u6 do Sul • sc

'

Fc. .

..", .. -- _B·

== == _'

. SEBRAE o< SEBRAE
_- . =-
sc RS

,
i.' �
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IMóvE5 2-7

PARA QUEM SENTE ORGULHO EM BAR O ENDEREÇO·

vSZSZSZSISZSZSZSl

ft\�.fS
Q�Ru;�,.l_". .r�
Rua 310 dos Imigrantes -Ó,

(próximo a FERJ)
Vendasli) Apenas dois apàrtamentos por andar

iii Churrasqu�iras
II Sallo de Festas

li) Sallo de Jogos
iii Playground'
iii TodOS os apa"-mentos com garagem

iii Totalmente residencial
iii Apartamentos de 96 m2

CHALÉ
IMOBILIÁRIA
R. Relnoldo Rau, 61 .

Fone (0473)·71-1500
. Jaragué do Sul- SC

Aportamento
Cond. Residencial, Amiza
de, c/3 qtos, garagem,
entrada + financiamento

Loteamento Juventus
Lotes com entra:ia. + financiamento

Vendas:-Chalé Imobiliária
-

.

Fone (0473) 71-1500 .

RUA REINOLOO RAU, 61 - JARAGUÁ DOSUL, SC

E· . N D
CaHI de alvenaria Terreno

Rua: Henrique Sohn, nO Rua: -I'J3 - Bcrtha L

1-l7,llnlX. Doering, ct Kassncr, prux. CS\1. cl

202m2, ter. 1.218,OOm' I 3'J2m'

Construçlo .

.

. eVendas:
� , . "".! - "'

.

•

(J
-

CONaTIIUTOIIA • 8IC08OIIADOIIA

JARAGUA
R. Cei. Bemardo Grubba, 246
fOnes (0473) 72-0014 e 71-8347

Jaragu6 do Sul .. SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 141-

Casa de alverulrla cl 390,OOm', na ruaRichardtPiske, com 3 arcondicionados,
hidro massagem, aquecimento solar, alanne.

Locação
Casa mista cl 4 donnitórios e demais dependências, rua Irmlo Leandro (Vila
Lenzi). .

Apto. na rua Roberto Seidel (Corupá),com � donnitórios e demais dependên
cias.

Apto. � Av. Procópio Gomes de Oliveira, Edif. Isabela, cl 3 dormitórios e

demais dependências.

Vendas
1 apartamento cl 253,OOm2 na rua Joinville.
Terreno na rua Max Nicolau Schmidt cl500,OOm'.
Apto. cl 160,OOm' no Edificio Mioer na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Terreno cl área de 441.01Jrn2 na rua Pastor Lórenz Hahn nO 51. Guaramirim.
Casa mista cl 9O,OOm' na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria cl l00,OOm' na rua Santa Catarina, 368;
Casa de alvénaria cl 350,OOm' com terreno, na rua João Planinscheck esqJJina
para a ruaV�io da 'Silva Porto.
Casa de alvenaria, na rua 25 de Julho, com 200m'. (Vila Nova).
Terreno com 4.700,OOm' e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 3S0,OOm'. No loteamento Jardim Francisco .

Na Av. Getúlio Vargas nO 49, com 68m2.
Na Av. Mal. Deodoro 11° 88.

. Salas comerciais

CASAS
r:r Casa de alvenaria c/140m2, terreno
cl 390m2• Situada na rua 442 - Waldemar

I

. Rebelo, lateral da rua 25 de Julho - Vila
Nova.
r:r Casamista cl 2 pisos e/1200liZ, terreno
cl 480m2• Situada na rua João Doubrawa
- em frente da'Central da Celese - Tifa da
P61v0ra.
r:r Casamista c/120m2, terreno cl462m2

.

(14x33). Situada na rua Campo Alegre,
próximo ao BardoMano -Ilha da Figueira,
r:r - Casa mista cOm terreno contendo
450m2 (15x30). Situada na rua LuisAlves
-Ilha da Figueira.
r:r Casa de alvenaria c/ 115;50m2,
terreno cl 510m2• Situàda na. rua Max

,

Eugênio R. Ziermann - Baill'o Amizade.

•••••••••••••••••
I �,;:' I

= CRECI N° 1596 -s =
I I
• Ba....a Sal' I
I I...óveis I
I �

I Fone: (0473) 72-2734 I
Cuu II Casa em alvenaria cl 140m2, 3 qtos. sal. 002:. cop., BWC, I II garagem, churrasqueira, terreno cl 372m2• - Centro. Aceita

II carro. Preço 53.000 URV's.
'

• Casa em alvenaria cl 70,OOm2, demais dependências, terreno •
I cl352m2, todamurada, ruaVitorVitkoski, JaraguáEsquerdo. I

'IPreço 14.700 URV's.
I. I Casa em alvenaria cl 102m2, 3 qtos, demais dependências, -

- I garagem,terrenoc/360m2,naBarra,próximo'aMalwee.Preça I' ,

I 27.000 URV's. I .

I
Casa em alvenaria cl 70ní2, 2 qtos, demais dependências, I I'loteamento Jardim Hruschka, Bairro São Luiz, terreno cl

• 2.550m2• Preço 13.000 URV's
'

.

I
I casa em alvenaria cl 70m2, 3 qtos, sala, cozo BWC, terreno cl I
ii' 350m2(l4x2S), umgalpãocl64m2emais6.000tijolos6 furos, I II na Barra do Rio Cerro. Preço 9.300 URV's. I'Casä de madeira cl 91,OOm2, 3 qtos demais dependências,
I terreno com 450m2 (l5x30), Jaraguá Esquerdo. Pre90 8.000 I.
I URV's. Aceita-se moto. •

II ,Apart8JlK)llto I
I

Com 107m2, 3 qtos, 1 suite, eop, coi.2 BWC, áreapl garagem, Ina Barra. Aceita-se carro. Preço 35.000 URV's - negociável.

II ' Tel'l'ellOÍ
p., II I'Terrenocl396m2 (16x25), lateral ruaWalterM�t. reço

I 7.000 lJRV's. I
Terreno cl 840m2 (21x40), ruaWalter Marquardt. Aceita-se III terreno' praia Armaçêo, Preço 16.000 URV's ou 50% de

I I'entrada e mais 6 prestações mensais de 1.500 URV's.

I Terreno cl 36.000m2 (81x444), lateral rua HorácioRubini, na I
I Barra. Preço 106.000 URVis, sendo40.000 URV's de entrada I

,_. e o saldo em 10 (dez) meses. 'I II
Terreno c/391m2 (15x27),loteãmento Água Verde, próximo

IPostoMarcolla. Preço 8.000 URV's com 50% entrada e mais

• 6 prestações. I
I Terreno cl 434m2 (14x31), rua Joãö Planincheck, Centro. I
I Preço 11.000 URV's.

I ITerreno cl 69.000m2 (105x660), Rio Cerro, Il, próprio para
I pastagem, lagoas, sitio, distante 300ms do asfalto. Preço I
• 17.000 URV's. I

I'". II
'Terreno c/450m2 (15x30), rua PastoF Schneider, na Barra.

IIPreço 5.500 l;JRV's, em duas vezes.
Terreno cl 1.060m2, edificada com um galpão de 95m2, rua
I Francisco Hruschka, nO 465 - Bairro São Lua. Preço 20.000 I -

IIURV'S..I 'ILoteillllentos
Na Barra e no Bairro São Luis - Jaraguá Esquerdo III A partir de 450 URV's de entrada e saldo em 24 meses.

I
. Aluga

,

I Uma casa de alvenaria noRio da Luz, próximo aCEVAL - por I
I��� I
I Trarar na R. ÄngeIO Rubin/, f223 • Sala 9 - BàmJ do RIO Cerro I
• '

'

,

;Fone (0473) 72-2734 CRECII589 - J •
•••••••••••••••••

APARTAMENTOS
r:r Apé!lrtamenlo cl 134nr, com 3 dormitórios
- EdNgos - na rua Jorge Lacerdâ- CerVo.
r:r Apartamento c/250m2 - Ed. Athenas
- Centro.

TERRENOS
r:r Terreno eom.450m2, situado na rua

José P�vanello - próximo ao Supermer
cado Junkes - Ilha da Figueira.
r:r Terreno cl 450m2 (15x30), situado na
rua 681 ,.. lote n° 15 - no Loteamento
VersaUes.
r:r Terreno c;l406m2, no LoteamentoSan
Rafael- Vila Nova.
r:r Terreno cl 450m2 (15x30), na rua

Jaragué 84. - próximo a Escola 84 -

Ganbaldi.

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio cl 4. í85m2 (Ancoradou
ro)
Terreno na RuaAmazonas cl 1.720m2, prõx, Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Pa1,l1a, cl 2.500m2•
Pr6x. trevo Posto Marcolla
Terreno'é! 535,80m2 Loteamento Júlio Rodrigues, Lote
n009
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Lote nO 069 Loteamento And?aula.1I
TerrenoesquinanaRúaReinoldoRauclcasadealvenaria
terreno má Reinoldo Rau 17x34 (578,QOnf).

CASAS
Casadealvenariac/60 nf�Loteamento-LjodoroRodrigues
Caia de alvenaria c/ 50m2 - LOteamento Ana Paúlâ Rua
209 - Francisco Hrushka, nO 1.122.
Casa de alvenaria em construção c/144m2 (aéeita carro)
Rua 312 - Angelo Menel
Casa mista Loteam. Ana Paula II Rua VictofVitkoski
Casamista cl 90m2 - Rua 591 - Sem nome, 70, terrenode
450m2 - Jaraguá Esquerdo

'

Casa mista - Loteamento Ana Paula II
APARTAMENTOS

Apto. Edifício Jaraguá cl 70m2 cl2 qtos., (1 °andar), apto
3. ,'.

Aptö. cl 250m2, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.

Apto. 120m2, Edificio Karine
'

.

Apto. c/116m2, 2 quartos, dependo empregada, 2 banhei
lOS, sala e garagen'p�dificia Hass 4° andar.

Apto. cl 156m2 - b:aificio Schiochet, 6° andar (parte
financiado)

I
I
I
I
I
1-
'I
I
I
I
I

.'

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Afia Pau1á IV.
Loteamento São Crist6vão II.

,

CONDOMíNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe

A)
Loteamento Acapulcona Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado, clá� de14.700m�, a 5 km do centro clboa

água -em excelente estado e casa de caseiro
TERRENÓ COMERCIAL

Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/l.382 m2

Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2•

Empreendirnentos lrnobilianos Marcatto

Av. Mal. Deodoro. 1179

.....
....

71-1136
Comera eVende

.
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NO MERCADO EXPANDINDO

Equipamento para combater CDL incentiva a criação

he! trai
denovos clubesna-regiãomau c eIr0_ a raI emnresas Jaraguá do Sul- o Clube de destes municípios deverão serr Diretores Lojistas (CDL) de 'mantidos na sequência do traba-

lho com vistas a organização do
setor.

Um dos objetivos do CDL de

Jaraguá do Sul com a iniciativa é

promover uma mini-convenção
regional de lojistas, quando seri
am discutidos os principais pro-

'

blemas do segmento e feito o in
tercâmbio para troca de informa-

, ções.
"O comércio é um dos princi

pais segmentos da economia na
cional, empregando mais de 15
milhões de trabalhadoresnopaís.
A classe precisa estar organizada
para defender com mais força os

seus interesses, tanto a nível naci
onal, como estadual e até regio
nal. Daí a necessidade de se orga- _

nizar esse movimento a nível re

gional para debatermos nossa re
alidade e buscar soluções para
nossoêrescimento",observaAmo
Beber.

Jaraguá do Sul deve definir nos

próximos dias as metas para a

gestão 94/95, para a qual foi
reeleito o presidente Amo Beber.
De acordo com as orientações da
Confederação Nacional de Dire
tores Lojistas (CNDL) e Federa
ção de Diretores Lojistas (FDL)
um dos principais objetivos é o

incremento do movimetno lojista
a nível regional. Uma das idéias

lançadas e que deve ser respalda
da pela gestão é a de incentivar a

criação.de CDLs nos municípios
da região que ainda não tenham o'

clube organizado.
Nos próximos dias o CDL de

Jaraguá do Sul estará mantendo
contatos com a federação e confe
deração para a criação de novos
clubes na região, como em

Guaramirim, Corupá e

Massaranduba, entreoutros. Con
tatos com empresários varejistas

J araguá do Sul - O em

presário jaraguaense Júlio
Manske, proprietário da Malhas
Manske está comemorando o su

cesso de um dos seus inventos:
uma boca de lobo que funciona

por um sistema que impede o re

fluxo de

águas, a

exalação
'de mau

DS."lJ.x

Iii iI/IIIcheiro e

aprolife- 1IIt4ll.

�:�� d: '·dl "lIiGI
baratas
nos bueiros urbanos. As peças,
fabricadas em fibra de vidro e

concreto já foram exibidas em

duas exposições e passam por tes
tes em várias cidades do estado,
inclusive em Jaraguá do Sul e já
chamaramaatençãodemuitagen
te no país. Júlio Manske tem em

mãos Pedidos de deienàs de pre
feituras, inclusive de estados nor
destinos e também da iniciativa

privada. Entre os interessados em
adquirir suas peças Sanebox -

como foi batizado o sistema e

registrada a marca no INPI -

,

estão a Autolatina, Mercedes
Benz, General Motors, Sandoz,
Mendes Júnior,PetrobrásePirelli.

As peças Sanebox, fabricadas
em 4 modelos diferentes, por en
quanto estão sendo fabricadas
nos fundos da Malhas Manske,
numa linha de produção ainda

improvisada e com apenas dois
funcionários. Antevendo o consi
derável acréscimo da demanda,
Júlio Manske já estuda a possíbi
lidade deampliar onegóciomedi
anteoestabelecimentodeparceri
as industriais.

Diversificação
A Manske, a partir de moldes

em ferro, fabrica peças com as

o 8anebox interessa a grandes empresas

cie de "franchising". Mediante
estescontratos, (quecustam2.500
URVs para çada 50 mil habitan

tes) o contratado pode fabricar os
produtosSanehoxe comercializá
los dentro de uma região previa
mente delimitada. Contratos des
te tipo foram fechados com a Ba
teria Artefatos de Cimento, no

município deOuro, nomeio- oes
te catarinense e com aVisolli
Indústria e Comércio deMaterial
de Construção, do município de
São Domingos, na região oeste.

Alémdestes estão sendo negocia
dos contratos com parceiros em

Chapec6, Videira e Xaxim.
JúlioManske, quejá fez suces

so com outro invento, menos prá
ticomaismuitocriativo - ohoneco

Birillo, exposto na feira daMalha
ano passado que falava e semovi
mentava através de polias, cor
rentes etc - participou de duas

exposições com suas peças
Sanebox, uma em Blumenau e

outra em Caxias (RS), que reuni
ram fornecedores para municípi
os de quase todo o país.

dimensões 75 x 50 cm e 60 x 40
cm para as galerias públicas; um
modelode 35 x 23 cmpara uso em

pátios de empresas edomésticose''
ainda um quarto modelo, o mais
recente, com 18 x 25 cm, exclusi
voparabanheiros, substituindoos
ultrapassados ralos.

Todas as peças possuemporti
nholas que se abrem facilmente
com a força da água - por menos

que sejaovolume -e sefecham em

seguida, através de contrapesos,
evitandoo refluxo, omaucheiro e
principalmente o desagradável
"vai-e-vem" de baratas e ratos.

Com um custo de 20 a 54 URV

(peças em fibra), diversas bocas
de lobo Sauebox estão passando
por testes em municípios
catarinenses, como Concórdia,
São Domingos,. Xaxim,
Florianópolis e Jaraguá do Sul,
entre outras.

Além de comercializar as pe
ças individualmente ou em lotes,
Júlio Manske está. fazendo con

tratos de concessão de uso do sis
temacomfabricantes, numaespé-

ENCONTRO

Núcleos setoriais vão se
reuniremJaraguádoSul

Jaraguá do Sul - Represen
tantes dasAssociaçõesComerci
aise Industriaisdeváriosmunicí

pios da região estarão reunidos
em encontro no dia 17 de agosto
em Jaraguá do Sul. São os parti
cipantes dos chamados Núcleos
Setoriais,desenvolvidosemvári
os ramos de atividades pelas en
tidades em cooperação com a

Câmara de Artes e Oficios de
, MuniqueeAltaBaviera(KWK).

Estarãopresentes aoencontro
em Jaraguá do Sul as ACIs de

Brusque, Blumenau,
Guaramirim, Corupá, Massa
randuba, Campo Alegre, São
Bento e Rio Negrinho. A previ
são da Associação Comercial e

IndustriaideJaraguádoSuléque
o encontro traga ao município
cerca de 800 pessoas.
Além de técnicos e assessores

de várias áreas da Câmara de

ArteseOficios,estaráemJaraguá
doSulpara oencontroó próprio
presidente da KWK, Heinrich
Traublinger.

11AÇA-N()S IJIIA ,TISI'I'A
I'OSTO DE VENDAS JUNTO A FMUneA,

llUAJCnNVILLE 1346

LOJAS DALllAll- AV. GETÚLIO VAllGAS, 128

.IAltA(jIJA I)() SIJI.. - S(�

14'()NI�( 71-1 (;(.(.

II MalhasDalmar
-ram a pronta antraga: .ala malha,
mol.tlnho,moleton liSo e camurçado
totalmante merearlzado, fabricados
com a malhar taenologla
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�

GLUBE DA ARVORE.
DE FILHO PARA PAI

DESDE 1982.

Qualquer criança entende como o Clube da Árvore funcio'na. auxiliados por livros, cartazes e jogos, os participantes do Clube

Prova disso é que 60 mi�alunos, em 1500 escolas da Regjão Sul, vão aprender como o nosso solo se formou, como se dá a sua

produzem e plantam anualmente mais de 2 milhões de mudas de degradação e como deve ser recuperado.
diversas espécies de árvores. Ao mesmo tempo, durante todo o Muitas vezes esses ensinamentos vão ser colocados em prática
ano letivo, aprendem de uma forma simples e agradável como pelas crianças nas propriedades dos próprios pais, que nem

recuperar e preservar a nat�reza. sempre tiveram acesso a este tipo de informação e vão poder ver
O Solo, por exemplo, um dos nossos mais preciosos recursos que, se depender dos participantes do Clube da Árvore, o futuro

naturais, é o tema do Clube da Árvore para 94. Isto significa que, do nosso planeta está em boas mãos.
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LI.V.tM

A Record/Nova Era lan

ça mais um livro. "Um Novo
Dia ", que reúne 365meditações
para o crescimentopIssoal e es
piritual de cada um. As frases
que são acompanhadas de co

mentários depensadores famo
sos como Nietzsche, Kahlil,
Gibran, Francis Bacon, La

Rochefoucauld, Goethe,Schiller,
Shakespeare, Voltaire e muitos
outros, traz a paz, a fé, a auto
confiança, sabedoria, esperan
ça, e serveprincipalmente como
ponto departidapara uma refle
xão positiva e como ponto de

chegada, Opensamento do dia.
Veja Jlgumasfrases:
30 de novembro - "Precisa

mos reunircoragem e introvisão

para abandonar a insensatez e

enfrentar a realidade", Albert.
Schweitzer-pensamentododia
"Negar a realidade nãomuda a
realidade"

7 de dezembro - ''E se teu

amigo tefizermal, diza ele: ''Eu
te perdôo pelo que me fizeste,
mas comopossoperdoar-te,por
aquilo quefizeste a ti mesmo?",
- Nietzsche» pensamento do dia
- '� estrada estreita nos conduz
a liberdademaior". (Ã vendan«

, papelaria e UvrtU'ia Grajipel -

fones: 72-0137 ê 72-0972)

BELEZA
I

Sigma elege sua Garota
Trezegatasestãoconfirma

das para concorrer ao título de
Garota Sigma, que irá escolher
sua candidata para representar o
colégio no Garota dos Estu
dantesl94. Asmeninas que desfi
larão nopróximo sábado naboate

.

";J,�,iVEstudantil REDE GLOJO
Ho�

Professor e EduéaçAo
Desenhos
XuxaParl<
Jornal do Almoço
Globo Esporte
Rede Regional de
Noticias
JomaIHoje
Esporte Espetacular
Melrose
Filme - "Em Algum Lugar do
Passado"
SonhoMeu
Tropicaliente
RBSNoticias
Jomal Nacional
FeraFerida
Escolinha do Professor
�aimundo

. 22:30 - Filme - "Condenado pela
Memória" ,

00:30 - Filme - "Romance à Francesa"
02:30 - Filme - "Jogos de Emoções"
04:00 - Filme - "Demétrio e os

Gladiadores"
Amanhl

Educação em Revista
Santa Missa
Globo Ciência
Globo Ecologia
Pequenas Empresas &
Grandes Negõcios

09:00 - Globo Rural
. 09:55 - RBS Comunidade
10:45 - MOdelo Empresarial

Catarinense
11:45 - Louco por Você
12:15 - Seaquest - Missão

Submarina
13:15 - Barrados no Baile
14:00 - Filme - "Um Saito para a Felici-

dade"
16:00 - . Dominglio do Faustlio
17:00 - Amistoso - Brasil x EI Salvador
19:00 - Dominglio do Faustlio
20:00 - Fantástico
22:05 - Filme - "Graewcaíd Passapor

te para o Amor"
00:00 - Placar Eletrônico
00:35 - Filme - "O Prlncipe Encanta

do"
REDE BANDEIRANTES

Ho}e
Mistérios da Fé
Flash
National Geographie
Futebol Dente de Leite
Acontece
Esporte Total
CopaDener
Esporte
Jomal Barriga Verde
Jomal Bandeirantes
V6Iei Masculino - BrasIl x
Bl!lgària
Sem Fronteiras
Filmes de curta metragem
Free·Jazz In Concart
ValleTudo

Amanhl
Igreja d� Graça
Cadadla .

Anunciamos Jesus
TVMappin
Clube Irmlio Camioneiro
Show do ESporte
Jornal da Domingo
1" Edição

21:00 - Especial
22:00 - Domingo Dez
23:00 - Jomal de Domingo

2" Edição
2�:15 - Filme - "Boulevard do Crime"
·AIIer.,_� comunlt:4Hla tiodI,.._
potfNbIlidIdt du ""',,_.

Marrakech, apartir das 23 horas,
usarão trajes sociais e de praia.

De acordo com os alunos do
terceirão, organizadores da pro
moção, duas caixas de cervejas
serãosorteadaspara atorcidamais
alegre da noite.

Os ingressos poderão ser ad
quiridos comosalunosdo terceiro
ano, ou na secretaria da escola. A
promoção visa angariar verbas
para a formatura dos que estão
cursandooúltimo anodo segundo
grau.

As candidatas que desfilarão sdbado que vem na M_lI17'akech

06:45-
07:30-
08:00-
11:45-
12:30-
12:45 -

13:15 -

13:40-
15:15 -

16:00 -

"XUXA PARK"

Programa supera audiência do "TV Colosso"
Aproximadamente715mildo

micílios assistiram no sábadopas
-sado, a reestréia de Xuxa na TV,
com o programa "Xuxa Park".

Quem registroueste índice, foi
os 18 pontos de audiência que o

programa conseguiu, quase que o
dobro que a emissora registrava
aos sábados com oTV Colosso, e
tambémmais do que no ano pas-

. sado, quandoa "Rainhadosbaixi-

nhos" chegavaaatingirde 10 a 11

pontos de audiência, no seu pro
grama diário, aproximadamente
515mil domicílios ficavamcoma

telinha ligada.
Màs o "Xuxa Park" não é só

alegria, Aapresentadoranãocon
cordou com a atitude do juizado
demenores, que proibiu crianças
menores de cinco anos compare
ceremãsgravações,mesmoacom-

panhadas pelos pais.
Também dois quadros do pro

grama foram cortadospara as cri

anças. Um em que cabras lambi
am os pés das crianças e outra

quando elas pe-gavam namão pe
rerecas.. Os quadrossó irãoaoar,
pois aGlobo concordou em trocar

os participantes por adultos, que
estão em número maior do que o

ano passado, nas gravações.

18:00 -

18:50 -

19:45 -

20:00-
20:40-
.21:40-

06:10 -

06:30 -

07:30 -

08:05"
08:30 -

07:30-
08:20-
09:20-
11:00-
12:00 -

12:30 -

13:30 -

16:00 -

19:00 -

19:30 -

20:00-

21:30 -

22:30-
00:30-
01:30 -

06:15 -

07:45-
08:00-
09:00-
10:00 -

10:30 -

20:45 -

ÁRlES - 21/3 a 20/4 -A insistên- TOURO - 21/4 a 20/5 - Há G�EOS - 21/5 li 2016 - De CÂNCER - 21/6 a 21n - Boas LEÃO - 2217 a 22/8 - Mesmo e VIRGEM - 23/8 a 22/9 - Às
cis do destino em mostrar-lhe o momentos em que até as pala- repente, como muitos momen- atitudes tem que vir do coração apesar de todo o seu ritmo coti- vezes, na Vlâa, é mais útil

Iadoterrlvel davida sevêmitiga- , vras conseguem dizer o que a tos já aconteceram de repente, para ser duradouras. Se não, se diano estar mergulhado num uma forte amizade do que
da pelo prazer. Algo bomé sem- alma sente. Há momentos em você encara osmomentos críti- transformam em meras figuras certocaos, vocêouvealgocomo uma intensa paixão. As ou-

pre posslvel retirar da vida, da que você pode dar nome aos cos que sofreu até agora como sedutoras que 'criam mais etei- uma ordem divina que lhe dá tras pessoas acham que

natureza. Onde está a vida, a 'seus bons sentimentos, e es- tendosidoaltam8nteprodutivoS. tos colaterais do que beneficios. combustlvel paraseguiremfren- isso não se pode escolher,
natureza? Certamente no interi- tes atingem seu objetivo, que é E reconhece o valor da pressão E o impulso inicial de simplificar te. O ardor da vida está em mas quem é virginiano não
ex: de tudo e de todos. fazertDdomundosentir-s&bem. que sofreu. àcaba complicando. movimento, e você junto. pel)S8 assim.

LIBRA - 2319 a 22/10 - De ESCORPlÄO - 23/10 a 21/11 - SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - O CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01 - AQUÁRIO-21/01 a 19102-Ape- PEIXES 20/02 a 20/03 - São

repente, as perspectivasse tor� As suas palavras e a maneira .

roçarda pele, a sensualidadee a Pensava que estava trazendo a sarde no seu Intimo ecoar umavoz retos e justos os designios.
nam fabulosas, todo o horizon-

.

como secomunica comas pes- companhia agradável Ão tudo destruição e .a discórdia e de grave que o coage, o dia-a-dia lhe Revolucionar sua vida é for-

te é lindo emaravilhoso apesar soas aoseu redornão condizem queasuaalmaanseia paraachar . repente encontrou- pessoa$ que brinda- com um sorriso cristafino .malidade que não constitui o
da certeza de queo càos expio- com a visão que está imaginan- que a vida vale a pena. Não se

.

o compreendem, e já. não há com o qual pode embriagar-se e centro da questio. Apenas
dirá a qualquer momento. Não do para o seu futuro. Não seja podetamparosal coma peneira, mais necessidade de destruir obter prazer. E o vento se agita seguir o caminho traçado e
émautentarsentir-s&bempara mesquinho, compartilhe a sua nem põr os bois na frente da nada, Apenas utilizar bem o que maisuma vez, dispersandoospen- tomar conta de tuclo o que o
continuaF a luta depoiS. visAo em Véz de criticar o pr. carroça.

' ." já tem nas suas mãos há muitQ samentos. .

universo lhe oferece durante

sente. tempo.
_.

sua viagem p8Jo irlfinito.
- ..
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HOT LINE
, Denis W. Hohl

À uma semana da copa, os coraçõesfanáticos dos
torcedores brasileiros batem acelerados na espera da
estréia do Brasil contra aRússia, nopróximo dia 20! A
seleçõo brasUeira ainda não emplacou, demonstrando
uma defesa.frágil e um meio de campo sem criação. Mas
quanto'ao ataque, sem comentários. A única chance de
000 dar certo é coma teimosia do Parreira. Mas em

uma coisajá somos campeões: oBrasil é o 63° lugar em
desenvolvimento. É uma vergonha!

-\.' [JEcologia
Um passo muito grànde em prol de nosso ecossistema, foi dado pelo
cientistaJacquesCousteau, naúltima semana, quandoesteve noBrasil.
Junto com celebridades coinQ Milton Nascimento, em cerimônía
realizada nopalácio desBandeirantes, em Sã'OPaulo, Cousteau lançou
a campanha Pelos direitos das futurasgerações. Come consequência
positiva, aUSP�stáYiábilizandoa.jmpl�f3ÇãQ(teuma.novaÀÍsciplina
no pais: a ECot�pia, que busca fotmát 'profisSionais capcÍzes de
administrar a relação'do homem como meie ambiente.

12 dejunho
Neste dia, como todo« "corações apaixonados" já sabem",é.
o diá dos namorados. Fora os lucros daSporiculturas,

joalherias e casas do ginero, IIpi'óveitepara dar umpresen�
.

temuitomais esptflCial:
.

- Vocêmesmo!
� �

Toºp" mundo
apreveítando
agrande
promoção
de outono

�. .

VEs1;JNooVotÊDECORPúlNrEm.o
GaÚLIO VARGÀS, 55

.

N,'á foto, Marli Raeder, qué concorre..ã Rainha do Folclore, no
..

jfróximo sábado, na SERAmizlule
• ",.� '�:::l í

Uma música até então inédita de C
Frei t.

' azuza e
:Ja , e o carro-chefe do novo CD de Cássio

El�e�, _�!Ie chega as lojas nesta semana. A'
mus1C� 'Malandragem", resgatadadobâú dodeLucmha AraÚjo mãe de C

'I
'. azuza, traz O·

.
, ,

. esti o debochado poeta Roqueiro. Acompa-
" nheumtrechodaobra' "Quem b ','

.

. . SO eoprzncipe

QPOu um chato! Que vive dando nó meu saco/uem sabe a vida não é sonhar/Eu sópeço aDeus umpouco de malandragem"..

Neste sábado, naMarrakech,
escolhada.GarotaDivinaPro
vidência e noite dos namora

dos, com-desfile de moda da

Fray Wotk.
Também acontece, na cidade
vizinha de Pomeröde, a 38

etapado "Garota StudioFM" ,
no Jord's Som.
Tambémacontecehoje,o sor
teíodoêuscadaVizzageDan;..
ceteria. A festa, que também
teráo sorteio de 10mountain

bike's, será na S ..E.R

Víeirense.
_

Nopróximo final de semana,
mais especificamente no sá

bado, é dia de baile no salão
. . .

do Amizade, com escolha da
rainhadoFolclore. Apromo
ção é do GI'QPO Folclórico
Sünnros, de Jaraguá do Sul.
No próximo domingo, 19 de

. junho, mais um concurso de
escolhadaGarotaDuarteMa
galhães. A festa será na

Vizzage . Danceteria, no'

Botafego. .

r:J Humor na copa
A turma dó Cassetä & Planeta
está fazendo tuna revirada total na

programação da Globo, durante a

copa. A rede, que conta com dois
satélites para cobrir a programa
ção, investiu no humor deMarce
lo Madureira, Cláudio Manoel,
Bussunda eReinaldo, para entra
rem emflashes ao vivodurante as

partidas.
I:t Péssima cobertura
Não há palavras para.deíinir as

imagens dos dois amistosos da

seleçãobrasileira, centra o Cana
dáeHonduras. O lado superior do
c3IQPO não era mostrado,' pare-

.

cendo até que o câmera-men foi

pago para nãomostrar ospatrocí
.nios da lateral do campo, Será?!
Tomara que na copa seja diferen
te...

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços .

SEGUROS.GARCIA
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,
1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788

Jaraguá do Sul - SC

\

--j
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POLíCIA CORREIODOPOvo-ll

Casos de Polícia
,

" ,Udt') Leal-

Atéparece coisa de cinema
R.O. 141/94 - Furto em residincia - Alceno Prim, vendedor

autônomo, morador à lila 25 de Julho;J4J3Jundos. na noite de

terça-feira última. encontrava-se sozinho em sua casa qut}1ItJo. por- '.
voltadas 22horas bateramàsuaporta.Antesdeabriramesma,Prim
perguntou o que era e de fora lhes responderam 'que jillham um

·

recado 'doPinhopara ele. Aí oPrim abriu aporta e dois homens que
ali se encontravam e que a vítima não conhecia, seguraram-lhe o

braço e lhe apontaram um revólver. Entraram na residência,
amarraram {I vítima COI;' um fio-de instalação e/�trfca e II amorda-

· çaram com uma camisa. 'Depois, começaram a revistar a casa e

revirar tudo como que àprocura de alguma coisa. Depois, pergun
taram-lhe se conhecia "Dom Bosco, de Joinviille". 'Com um gesto de
cabeça. Prim responde que "não".

. Como nada encontraram. acrescentaram que para não perder
a viagem. levaram aquele. vídeo-cassete que'ali se encontrava,
novinho em folha; ainda nà caixa, que o Prim havia comprado
naquele mesmo dia.

Mais tarde, seu vizinho CézarSilva; cabeleireiro. quepossui um
salão nas proximidades. ali chegando, desconfiado. desamarrou o

Alceno Prim e no dia seguinte. serviu de testemunhapara vítima.
Os homens que assaltaram o Prim eram em dois. ambos de

estatura média, de cor branca e cabe/os escuros. Disse o Césarque
eles ali chegaram e partiram em uma Brasília de cor azul.

Mas, afinal, Prim, o que é que os homens queriam?
.

Nova função para'amIJullincias
R.O 488/94 - Acidénte de trlJnsito com vitima - Jean Cario. .

Freiberger, motorista da ambulância da Prefeitura, uma Caravan
com placas QS-5026, atropelou dona Maria dos Prazeres Bepa,
ante-ontem às '4 horasda tarde. na rua Reino/do Rau.

- - Disse Jean Cario que a vítima atravessou a rua à suafrente, não
lhe dando condições de desviar ou frear a tempo, causando a

inevitável batida. Jean solicitou ajuda de outro veículo para

transportar a vitima até ao hospital, enquanto ele se deslocava
para aDPCpara o necessário registro do fato.

Pois é! Desta feita a ambulância em nada ajudou a salvar. que
é a sua legítimafinalidade. Causou danos a umapessoa, o que não

'

é normal.Mas, não estamos dizendo que a culpa sejadoJean Cario.
pois, muitas vezes'opedestre, que é semyre a vitima. também abusa
de seus direitos e comete muitas imprudências.' .

. Um fuminho para c.ompartilhar
. ..

com os amIgos
Luiz Antonio do nasctmento, que cumpre pena na delegaéia de .

polícia de Jaraguá e gozava do beneficio -da prisão-albergue, ao
voltarpara a cadeiapassaupela habitual revista e num dos bolsos
de suajaquetafoi encontrado um pacotinho de maconha. Aí, para
defender-sé doflagrante, oNascimento disse quehavia emprestado

·

'sua jaqueta para' um- t;l11ligo .que provavelmente este é' que havia

deixado a. "cheirosa" alt.ne seu bolsa. '., .

.

..
..

"

Mas, a-desculpa doNascimento ;,ã� convenceu a delegadâ. dra.
Jurema'Wulfqu�, resgistrando ofato. encarcerou opobre inocente,
cabendo agoraã Justiça a decisão definitiva se o mesmo perde �u
não o. beneficio da prisão-albergue.

.

Então. Nascimento! Querias dividir e compartilhar umas bafo
radas C01ll teus colegas de cela, ou opacotinho era uma·"encomen
da" de alguém da turma?

,

IMPRUDÊNCIA

Caminhão bate' no. trem e

é praticamente destruído
J araguá do Sul - Um aci

dente quase que fatal aconteceu
na quintá -feira última na rua

Procópio Gomes de Oliveira.
Um caminhão Mercedes Benz,
placas OJ - 1884 de Tijucas, não
resoeítou o sinal de "Pare", e aca-
bouatra-
vessando
nafrente
do trem,
que não
t e v e

comopa
rar, .ar-

. rastando

MtKDrislo
- .'

/lDDDUVlIl

obuzi/lo
dtJlrsm

o veiculo por mais de dez metros.
Omotorista do caminhão, Carlos
Roberto Furtado, e os caroneiros
'Sérgio Luiz Veiga e NiltonMar

ques não sofreram maiores esco

riações.

Ca_hloficou com a ca"oceria destru{da

muitoalto,enãoescutouabuzina cuida da passagem do trem (não
do trem. "Não havia nenhuma quis se identificar),disse que foi

placa indicando que o trem estava no meio da rua, acenando a ban

passando, e quando eu percebí,
-

deÍÍà para que 0$ veículos paras
estava de cabeça parabaixo", dís- sem. "Tenho testemunhas queme
se lamentando as perdas de seu viram fazer o sinal e, também
veículo. .

.

liguei a luz vermelha", comenta
Por outro lado, o homem que ele.

Versões

De acordo comCarlos, o baru
lhodomotor de seu caminhão era

ACIDENTE

Ambulância daprefeitura atropelamulher
Jaraguá do Sul/Jginville - A Jaraguá, mas ela. foi transferida

ambulância da prefeitura de imediatamente para Joinville,
Jaraguá do Sul, dirigida por Jean porque seu estado de saúde era

CarlosFreibergati'opelounaquar- delicado"��. Segundo consta
ta-feira passada, por volta das 16 noboletímdeocorrêncíasdadele
horas, na rua ReinoldoRau, Ma- gacia, -registrada pelo próprio
riadosPrazeresBepa, 53, que está Jean, avítima atravessou na fren
internadaemestadogravenaUTI te da Caravan, sendo Impossível
doHospitalRegionalHansDieter dedesviar.Omotoristalevavaum
SchllÍidt, em Joinvi:llli:� paciente dentro da ambulância,

,

De'acordo com a delegada mas na hora do acidente, não es

JuremaWulf, omotorista da am- tava coma sirene ligada, segundo
. bulãncia socorreu a vitima após o -. testemunhas que presenciaram o

atropelamento. Jean levou Maria fato, e afirmaram que ele (Jean),
para o Hospital São José, em furou o sinal vermelho e estava

emaltavelocidade. "Estamos ten
tando localizar 8$ duas testemu
nhas, para que possamosapuraro
{ato com sua versão real", afirma
a delegada. Segundo a secretária
do hospital regional de Joinville,
MirtesOliveira,oestadodesaúde

. deMaria dos 'Prazeres é pratica
mente irreversível, pois a pacíen
teestásomente sobrevivendo com

aparelhos. A reportagem do CP
./

tentou contactar com o médico

responsável pela vítima, mas ele
não foi encontrado.
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LESÃO

Ricardo fratura o .perõnio
efica dois meses semjogar
J araguá do Sul - No re

creativo de terça-feira, o ponteiro
Ricardo, fraturou o perônio direi
to, quando pisou em falso nogra
mado.DeacordocomRicardo, "o
lance foibobo". Ele praticamente
está fora da próxima fase do cam
peonato
estadual,
porque
tem ci

rurgia.
marcada

para a

próxima
terça-fei
ra. Na quarta-feira passada, o jo
gador foi tirar raio-x emJoinville,
onde fez os tratamentos.'

Ricardoteméontratooomoclu
be até o final doano, quando discu
tirá projetos futuros. O atleta pre
tende se recuperar ó mais rápido
possível e ficar à disposição do
técnicoAbeldeSouza, que teráque
improvisar ou Silvinho na lateral

esquerda, trazendo Índio para a

direita, colocandoIeterson nomeio
do campo. Ronaldo também é op
çãopara oataque, trocando de lado
com o Índio, para o jogo contra o

Blumenau, hoje à tarde. Na zaga,
confirmados LiD, Nei, Jair e Gil
berto. O goleiro Leonetti será o

titular da posição, Rigotti chegou
quarta-feira, más sua documenta
çãoainda não foi hberada pelo seu
ex-clube. O clube também acertou

. a contratação de Andcrson, 25,
meia-díreita,queveio doCascaveV
PR. Ele chega nesta segunda-feira.

Somente umjogo da 258 roda

da,foiadiado. JoinvillexMarcílio
Dias, jogarão na terça-feira pró
xima, ainda em local não defini

do, pois o time da "Manchester
Catarinense", perdeu omando de
campo em um jogo.

Júlio (C) presidente do Kentl_lcky, participará

CANOAGEM

J"..
,Is•••
1oIs.1I.

."....

Blumenau recebe canoístas' na
. . � \,' .

pflmelfa maratona ecologlca
Blumenau - A cidade de

Blumenau recebeu ontem a noite
vários canoistas das cidades de
Benedito Novo, B-lumenau,
Jaraguá do Sul, e do estado doRio
Grande do Sul. JaragÚá vai parti
cipar CQm 25 atletas do Clube de
Canoagem Kentucky.

O Clube de Canoagem de
Blumenau, e a Confederação
Brasileira de Canoagem,
organizadores do evento, es-

peram pelo menos 80 partici
pantes para primeira marato
na ecológica da modalidade.
A largada será hoje, às 8 ho
ras, na prainha, e a chegada
está prevista para às I7 horas
em Itajaí, com o percurso total
de aproximadamente 80 qui
lômetros.

Está maratona, também irá
contar pontos para a 68, etapa
do campeonato catarínense.

!licardofar. a cirurgia na terça-feira
�

Taça, Governador do Estado
EauiDe PG J V E D GP Ge SG
l° Criciúma 34 24 13 6 5 ,43 24 '19
2° Juventus 30 24 14 6 6 42 32 10
3° Fizueirense 29 7.:1 n 6 7, 42 24 18
4° Joinville 29 2A 10 9 7 31 18 17
Só MarcílioDias 28 24 11 6 7 31 26 4

6° Tubarão 28 24 <J ,lO 5
-

35 Z7 8

7° Blumenau Z7 74 '10 7 .7 31 Z7 4
SO Atlético 25 24 10 5 9, 39 37· 2
g:> Araranzuá 24 _

7.:1 10 4 10 30 30 O

10° Chapecoense 23 ,24 10 '3 11 34 42 -8
11 ° Caçadorense 19 24 6 9 .10 21 32 -ll

12° Concórdia 18 24 6 6 12 36 45 -9
13° Joaçaba 14 24 4 6 14 24 so -26

14° Inter 11 24 2 7 15 24 .53 -29

Os critérios de desempate são:' 1°) número de vitória,
2°)'saldo de gols, 3°) gols a faV9re 49) confronto direto

Próximos jógos ' ,

Hoje:Caçadorense x Criciúma (15h'TV) � Chapecoense x Tubarão -

Inter x Figueirense - Blumenau x Juventus -Araranguá x Atlético -

-

Joaçabax Concórdia - terça-feira - Joinville xMarcílioDias.

/ -

unaaria
Turismo,' V"', Câmbio

Sempre, um, bom negõcio-;;'
Sempre uma boa viagem.
AGORA'NOCORAÇÃO

pA CIDADE.:.
.lW- 'GET'ÚLIO "'\D\.RGAS, 99.

Turismo fone: 71-9943
Câmbio

.

fone: 71-0198

I
I VOCÊ CONCORRE A II��N.

30· PRÊMIOS DE Iw®FI1,·
ENCHER CAMINHÃO () c- ....

COMPROU
EXIJA OS
CUPONS Início e Término

25/04 à 16/07/94
Certo Aut. nº 01/09/004/94-57o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




