
Abertura 17/05 CR$2.318,55(dia 17/5) As cadernetas de Novembro- CR$ 15.021,00
C V Supermercados conti- poupança com Dezembro- CRS 18.759,00

Com. 2.276,88 2.276,90 nuam reajustalidopela aniversáriopara hoje, Janeiro- CRS 32.882,00Tui 2.210,00 2.'270,00 URVaté a entrada do 18, terão um

IIMPRESSOI Ontem-regional real rendimento de Fevereire- CR$ 42.829,00
Par. 2.300,00 2.400,00 . 49,9359%. Mínimo fixo - 64,79 URV's
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J á �stá pronto para a.

apreciaçãodaCâmaradeVe
readores o projeto de lei que

1 Uniao defor.ças e ;déiqs está produzindo bons resultados' estabelece normas de con-
.:' '. '..,�.... '- servação e proteção do

Educaçaoganha patrim�o histórico, çultú-

ral, arqueológico, artístico e
natural de Jaraguádo Sul. Se
aprovado, deverá ter sua pri
meira aplicação na área de
nominada de centro históri
co da cidade que compreen-

I

i "._.
u-.I

'

�.�
�.'�

de, em síntese, a re8iig�MQ.�i
.

antiga rodoviária e praça do

Expedicionário," onde tam

bém estão o Museu ,"
I' ',,,",,

Silva e a antiga est�aö .

roviária. Página 4.

AGERAÇÃO
DAMALHA

Seg,uro
Investir
Vida,
Nacional.
Após 10 anos,
você recebe
em vida tudo'
o que investiu,
corrigido. ,

E ainda tem a

ma-iorcobertura
do mercado.

grande impulso
. . -.

com (lparcerIa
. o trabalho de parceria en

tre o poder público e a inicia
tiva privada está produzindo
excelentes resultados em

Jaraguá do-Sul. Esta semana

foi marcada por dois atos de

singular importância para o
.

município. Um deles com a

oficialização daUnidadeDes
centralizada de Ensino, uma
extensão da Escola Técnica
Federal de SantaCatarina, que
formarátécnicos nas áreas têx
til e de metal-mecânico. O

outro com a criação da

Fundejas. 'que a partir de ja
neiro gerará os recursos do

salário-educação. Página4e 10

I!prdodu$
e""!J!I!fllllurimtlu$
FONElFAX72�16

. Na área do centro histórico a pavimentação a paralelepípedos serápreservada

FONE (0473)78-3200

FAX (047'3> 78-0304
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EDITORIAL

, .

E hora de limpeza
�esacostunnados a questionamentos e

acostumados apouco trabalho, certos secretá
rios da Prefeitura de Jaraguá do Sul andam
descontentes com o que chamam de falta de

divulgação daquilo que ocorre em suas pastas.
Na verdade, a tradição sempre foi a de se

publicar não informações de interesse público
e sim de interesse pessoal de cada um e aí a
razão do descontentamento. Felizmente, isso
jáestámudando eprovoca - o que énormal em

pessoas despidas de senso critico - este tipo de
reação.

Fosse só isso estariam dando um grande
passo em seu próprio beneficio. Quando o ser
humano enxerga suaincompetência e apeque
nez de atitudes e as corrige, dá demonstração
de humildade e inteligência. Mas, não. Estão
agoraaprocurar cabeças quejulgam serculpa
das pelo anonimato a que eles próprios impu
seram a sí mesmos. Uma guerra surda de

bastidores já está estabelecida que vai mexer,
logo, com algumas peças do primeiro escalão.

.

O que estes secretários precisam saber - e se
duvidarem que testem redações de jomais e

não de panfletos tendenciosos que proliferam
por aí afora - é que devem, pelos cargos que
ocupam, satisfações à comunidade. Manipu
lam dinheiro público, originário de impostos e

devem dizer o que estão fazendo com ele. Em
caso contrário, que tenham a hombridade de
aceitar os questionamentos e, também, de dar
as explicações necessárias.
Ficar atirando pedras a êsmo, tentando atin

gir vidraças imaginárias pode ter o efeito de
um bumerangue.Melhor que tivessem a cora

gem de sair e deixar livre o cargo para quem,
de fato, possa ajudar, com profissionalismo e

competência, na dura tarefa de gerir os desti
nos daterceiramaior cidade deSantaCatarina.
Um cargo na prefeitura, seja qual for, não

pertence a quemo ocupa, menos aindaquando
a indicação ocorre meramente por força de
acertos políticos. Infelizmente, alguns pavões
do Paço acham que não.

CopaMundial de Futebol
• José Castilho Pinto

Aseleçãobrasileira nomundi-
.

aI de futebol na sua primeira par
tida amistosa e de treinamento

empatou com a seleção do Cana
dá em um tento a um; no segundo
jogo venceu a representação de
Honduras por oito a dois e no

terceiroe
ü

l t im o

amisto-
so-treino
levou de _ ....vencida r:

por qua- .J-IIv.
troazero

o selecionado de EI Salvador.

Logo não teve nessas três apre
sentaçõesnenhuma desvantagem
quanto ao escore, masmesmo as
sim não nos convenceu nem deu

pelota dentro da trave, isto é, no
fundo da rede".

E se os nossos jogadores con
tinuarem assim, e no decorrer da
Copa tivermos de enfrentar sele
cionados de futebol clássico, o

que bem pode acontecer, corre
mos o risco de amargar a mesma
sorte da Copa de 1990, quando
fomos desclassificados pela Ar
gentina. Vamos, pois, aguardaro
desempenho da nossa seleção
daqui por diante, sendo que após
apartidacoma seleção daRússia,
dia 20, já poderemos fazer uma
avaliação melhor quanto as nos

sas possibilidades nesta atual
Copa Mundial de Futebol.

\ * Jornalista

EugênioVictotSchmöckel
DiretorGeral

.

CORREIO DO POVO FrariciscoAives
DlI'êtorAanlnlStrãbvo

Confira a História

Barão de Itapocu
Há 72anos

- Em 1922, a morte do dr. Abdon

Baptista repercutia intensamente na

região, deque não escapavao povoado
de Jaraguá. O ilustre médico baiano,
natural de Salvador, era filho de

Hermenegildo Baptista e de D. Maria
Girard Baptista. Casou com Theresa

Nóbrega de Oliveira, filha de José
Antônio de Oliveira, de cujomatrimô
nio houve oito filhos. Em São Francis
co editava "O Democrata", depois que
adquiriu o jornal "O Globo", editado

Há 70anos

- Em 1984, devido aocorrênciademais
de 500 casos de sarampo com 5 óbitbs,
no ano de 1983, realizava-se em junho
uma campanha de vacinação em mas

sa em todo o estado de SC, paracrian
ças de zero a 5 anos, para pólio (600
mil) e de 9 meses-a 5 anos (130 mil)
para sarampo, tudo feito num único

dia, o queexigia umarnobilizaçãomuito
grande. Estas vacinas representavam
um movimento mundial de Rotary
International, que levantava importân-

, cias para doar as vacinas, através da

OrganizaçãoMundial deSaúde - OMS
--e a Unicef. O trabalho do Rotary e o

"A História de nossa

gente nãopodeficar só
na saudade".

O Passado só e impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

em Joinville. Pertenceu ao Partido Li
beral. Foi deputado à Assembléia
LegislativaProvincial, em 1884-1885,
sendo eleito, concomitantemente pre
sidente da Câmara Municipal de S.

Francisco, 10secretário daAssembléia
(1884), deputado provincial em 1888-

1889, presidenledaAssembléia, vice
presidentedaProvíncia de S. Catarina,
exercendo (26/6 a 19107/1889).Conti-
nua

mente chegado ao Brasil, o jornalista
pedia para exibir a sua "Pifigna
Penale", isto é, a folha corrida, segun
do as. normas do Código de Honra
condensados por Angeli. Motta era

muito felicitado pela enérgica atitude,
esperando-se que R�chetti apresen
tasse a sua folha corrida, de que nunca
mais se teve notícia, e o colaborador e
redator d'A Folha da Noite Viveu até

morrer naturalmente.

Há57anos
- Em 1937, o Sport Qub Germania

anunciava para 15 de agosto, no campo
doAbdonBaptista(em terras de Silvio
Piazera - atuais ruas 32, 61 e 180)
Grande festa esportiva para amoci
dade com a participação de Joinville,
Hansa, RioNovo e São Bento. À noite

baile festivo no Salão Buhr.
- Uma curiosa publicação em língua
alemã, naedição nO 894, doCORREIO
00 POVO, que traduzimos: Convite
Jàraguá receberá dia 02 de agosto a

visita do sr. dr. Nereu Ramos, o presi-
Há 10anos

dentedoEstado, paraaorganizaçãodo
diretório local do Partido liberal de
SantaCatarina. Todos os correligioná
rios e amigos de S. Excia., assim como

simpatizantes do proeminente brasilei-.
roMinistroJo:iéAmérico deAlmeida
estãoconvidados a se fazerpresente, às
12 horas, na Sociedade de Atiradores

Jaraguá, onde se realizará a sessão de

fundação. A participação da presença
poderá ocorrer com o tabelião Mario
Tavares ou com o sr. Artur Müller.

dramático progressoda imunização na
América Latina, as nações membros
daOMS resolveram em 198·8 trabalhar

- para conseguir a erradicação da pólio
até o ano 2000. A única moléstia que
foi erradicada da face da terra, anteri

ormente, foi a varíola. O Programa
Polio Plus do Rotary é aomesmotem

po coordenado internacionalmente e

baseado na comunidade. É administra
do pela Fundação Rotária do Rotary
International e implementado por
rotarianos em países com projetos em
andamento.

A comunidade êresce
. e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e. de todos. Fone (0473) 71-2277
•

�

:::'�: _: Ja�aWá do Sul. Sc, •. :�._

-�"
Doas Rodas!
Industrial I
ALTA TE NOLOGIA j
EMMA;lRlAS-PRIMAS II-PARA ALIMENTOS

!
!

esperança da conquista do Tetra.
E fundamentamos esta opinião
não só no fato de na juventude
termos praticado o futebol mas
ainda porque durante doze anos,
nas horas vagas da nossa função
pública federal, fomos locutores
portivo sendo que três anos na

ZYC-7, Rádio S. Catarinense, de
Joaçaba, enove naantiga ZYP-9,
Rádio Jaraguá. _

A nossa seleção nesses treina
mentos com adversários de um

futebol apenas razoável, - teve um

desempenho "bonitinho, muita

posse de bola, passes de calca

nhar, atrasosdaredondaparacom
panheiros que não entenderam a

jogada,má pontaria nos arremes
sos ao gol quando o que vale é a

- Em 1924, já se observava a lei de

Imprensa, e se comentava que o jorn.
Bemjamim Motta, denunciava pela A
Folha da Noite os crimes praticados
pelo fascínora na Itália e criticando o

ato do diretorMussolini, era desafiado
paraum duelopelo sr. Rocchetti.Motta

,

dizia que o duelo era crime previsto no
Código Penal Brasileiro e ele não era

um selvagem,masdavauma reparação
das armas ao sr. Rocchetti, Recente-'
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Retranca
(CM.)

No Creci
Pelaprimeira vez, depois de 10 anos, a Associação das

Imobiliárias de Jaraguá do Sul volta a ter

representatividade junto ao Conselho Regional dos Corre
tores de Imóveis, com sede em Florianópolis. Quarta-feira,
15, em chapa única, aAssociação elegeu Luiz Sérgio de
Assis Pereira (Engetec) eAlmir IdneyMenegotti Rocha
(ImobiliáriaMenegotti), como seus representantes que
deverão ser empossados no mês de julho com os demais

membros do Creci. Pereira é o atualpresidente da Associa

ção das Imobiliárias e Rocha sub-delegado do Creci em

Jaraguá do Sul.

Tragédia
Pelo menos 19milpessoaspas
samfome todososdiasem Santa
Catarina e vivem, também, em
estado demiséria absoluta. Isso

representa quase 20% dapopu
lação estimada em 5milhões de
habitantes. Os números são ofi
ciais levantados em pesquisa
recente.

Em branco
Apartirde IOdejulhooJuventus
perde o patrocínio da Malwee
nas camisas dos jogadores. E
não há, segundo a diretoria,
nenhuma empresa local interes
sada até agora. O presidente
Aristides disse que o clubepode
fecharpatrocínio com empresa
de fora, talvez de Blumenau.

Fartura
Enquanto isso, a Assembléia
Legislattva, com 40 deputados,
tem 1.350funcionáriosque "tra
bolham"em dois turnos, por.que
não há lugarpara todos de-uma
só vez. Deputados efuncionári
os são pagos com dinheiro dos

contribuintes, é bom lembrar
sempre disso.

Lotado
A Câmara de Vereadores de

Florianópolis é outro "exem
pIo". Lá os Zl-vereadores dis

põe de quase 30ßfuncionários,
cuja maioria só vai ao banco
receber o salário. São coisas

que o eleitor, que el�g_e estes

políticos, deve saber. E. o -que
chamo de utilidade pública.

111M 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 Arté Laje �Fone(0473) 71-7398
.

Jaraguá do Sul-SC. .

,
.

CAMPANHA

ArqUIvo/CP

quando aqui vier Jorge
Bornhausen", disse Campos,
acrescentando que porenquanto,
o PTB local trabalha as candida
turas de Paulo Bauer para a Câ-

.integrarão aFrentePopular, reu
nindocandidatos àseleiçõesma
joritáriaseproporcionaisdoPT,
PDT, PSDB, PPS, PSB e PC do
B.

"Com a consolidação da

Frente, diminuiu o número de
candidatos proporcionais e, por
isso, decidi sair", disse o sindi
calista, acrescentando que esta

postura abre espaço para outras

PTB define a convenção e

posicionamento no dia 28

SAINOO

PT de Jaraguá não disputaAssembléia

mara Federal (a segunda opção é
RobertoZimmermann, presiden
te estadual do partido) e Udo

Wagner à Assembléia

Legislativa. Camposobserva que
o ex-governador Vilson

Kleinübing, candidato a senador

pelo PFL, "teve participação de
cisiva em algumas obras canali
zadas para Jaraguá, como tam

bém o atual governador Konder
Reis está se esforçandoneste sen
tido".

Por isso, segundo ele, é preci
so ter cautela para se tomar um

posicionamento definitivo, fri
sandoqueJorgeBornhausen tam
bém está tendo participação na

liberaçãode verbas federais para
projetos já encaminhados à
Brasília. Entretanto, a postura
tomada recentemente pelo parti
do, de ajudar eleitoralmente a

quem ajudar' a cidade antes das

eleições, deverá ser mantida.

lideranças na cidade e região. A
FrentePopulartrabalhapelaelei
ção de Luís Inácio Lula daSilva
à 'presidência da República e

Luci Choinaski para o Senado.
No dia 24, às 14 horas, no audi..
tório do Sindicato dos Traba
lhadoresMetalúrgicos, oPT faz
reuniãoparadefinir aquemdará
apoio entre os, candidatos
petistas e da Frente Popular.

J araguá do Sul - O Parti
doTrabalhistaBrasileiro tem reu

nião marcada para o próximo dia
28. Empautaassuntosrelaciona
dos com a convenção municipal,
que pode ocorrer só depois das

eleições
estadu
ais. Se

gundo o

p r e s i -

dente do

parti
do em

Jaraguá
do Sul, José Benedito de Cam

pos, as lideranças petebistas não
foram à reunião-comício da
candidata Ângela Amin, na se

mana passada e nem irão quando
vier à cidadeo candidato doPFL,
Jorge Konder Bornhausen.

"Tivemos, comÂngelaAmin,
um encontro privado naquela
mesma noite e assim agiremos

I,••
.-
1'111

- .

d,líIII,õ.

Jaraguá do Sul- O sindica
lista JairMussinato, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos deJaraguádo Sul,
acaba de retirar sua candidatura
adeputadoestadual, lançadare
centemente. Também presiden
te do Partido dos Trabalhado-

.

res, Mussinato diz que "abriu
mão" de sua candidatura depois
da defrrrição dos partidos que

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PATRIMÓNIO

Projeto.cria mecanismos

para preservar história
J araguá do Sul- Jáestá

pronto para ser enviado à Câ
mara de Vereadores o projeto
de lei que criamecanismos de

proteção do patrimônio histó
rico, cultural, arqueológico, ar
tístico e

natural
do mu

nicípio.
Numa

,s,egun
'da. e,ta-

..

.""1."
",...

pa.;' se o
'

projeto
. "

for aprovado, será criado o

Conselho Municipal' do
.

_ Patrimônio Histórico cujos
membros serão os responsá
veis pela avaliação e tomba
mento ounão daquilo que vier
aserdefinidocomopatrimônio

,

do município.
Procedimentos

Ern linhas gerais, o projeto
ij define, em seus 33 artigos,

todos osprocedimentos legais
que serão tomados, por força
de lei, quando das ações de
tombamento que poderão

ocorrer sobre bens de pessoas
fisicas oujurídicas, voluntária
ou compulsoriamente. O vo

luntário será de iniciativa

expontânea do proprietário
desde que se enquadre nos

dispositivos da lei, além da
anuência expressa e pacífica
quando ocorrer a notificação
para registro do bem. O tom

bamentocompulsório seráfei
to através' de netifícação da

secretariadeCultura, Esporte
eLazer, dando-sêprazo de 15

dias para irDp.ugÍíação, que
será contestada, sempre.

, Proibições
Os bens tombados; segun

do o projeto, não poderão ser,
em hipótese alguma,
destruídos.. demolidos, modi-

_ ficédos, JJlutilados, .

restaura

dos ou repintados sem prévia
autorização da secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer, sob
pena de embargo e multa de
100% do dano causado, além
das cominações previstas em

lei. A proibição estende-se a

edificações, tapumes, painéis,

propaganda ou quaisquer ou
tros objetos, cuja colocação
incidiránasmesmaspunições.
O patrimônio tombado ficará
sujeito àvigilânciapermanen
te da secretaria, cabendo ao

proprietário os custos de ma- ENSINO

nutenção, trabalho que só po- E l
,. � I:deráserfeitocomautorização

,

sco a técnica vtuJormarexpressa

Quem, comprovadamente,
ar,'. •

. J r

:á::ã':c:. prOJlSSlOnUlSemJUraguu
'se não o fizer, �tm;á sujeito a
'multa de valer corresponden
te ao dobrada obra Os bens
terão isenção tributária e'po
derão, a critério, receber ver
bas e auxílios técnicos para
sua preservação ou restaura

ção. Editícações Com mais de
40 anos, típicasou de valor his
tórico, nãopoderão sofrer inter
venções de qualquer natureza
sem prévia autorização e so

mente, segundooprojeto, cabe
ráindenizaçãoquandoopropri
etário, por força do tombamen
to, não continuar de posse e/ou
não desfrute do mesmo.

I i Oprédio da RVPSCfazparle do centro histórico
I

Documentosforam assinados na 3·feira

Jaraguá do Sul- Em caráter vencerão as empresas que ti

prOvisóriopor uíriprazo de cinco ' verem as equipes preparadas",
anes, fói instalada oficialmente
na terça-feira, 14, a Unidade de
Ensino Descentralizada de

Jaraguá do Sul,uma 'extensão da
EScola.Técnica Federal de Santa
Catarina.AUnedvai formarpre
flssionatstécnícosnas áreas têxtil
e metal-mecânico, com aulas nos

períodosmatutino e noturno, ofe
recendo inicialmente 70 vagas
para alunos já classificados atra
vés de um teste de seleção. En
quanto não possuir sede pró
pria, aescola funcionará proviso
riamenteemdependênciasdoCIP,
tendo como coordenador de ensi
no o professor José Maria Nunes.

Segundo o empresário e ore
sidente da Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá do
Sul, Décio da Silva, a instala
ção da Uned marcará época.
"O mundo será dos países que
tiverem a melhor educação e

FUNCIONANDO

observou. Silva lembrou o ce

nário de competição mundial,
hoje, em cujo contexto o Bra
sil tem a grande oportunidade
de entrar para o rol dos países
desenvolvidos. "Para isso, em
qualquer esfera de governo, a
iniciativa privada e a popula
ção têm que acreditar e, mais

que isso, assumir compromis
sos com a educação", disse o

empresário.
Decisivo

Acrescentou que, para as

empresas de Jaraguá do Sul o
ensino profissionalizante é '

fundamental porque o técnico
tem papel decisivo no merca

do de trabalho. "O esforço foi
grande e longo, mas agora já
não se trata apenas da assina
tura de papéis. As aulas já
começaram", concluiu Décio
da Silva.

Correios volta a atender

o bairro deNereuRamos
Jaraguá do Sul - Fechado

entre os meses de abril e maio,
voltou a funcionar o posto dos
Correios no bairro Nereu Ra

mos, um dos maiores do municí

pio. Segundo informações do ve
reador Pedro Garcia (PMDB), o

, principal problema era a desig
naçãode funcionário e suaremu-

neração, O posto vinha funcio-

nando há mais de 50 aDOS e seu

fechamento acabou, trazendo sé
rios transtornos para a popula
ção. Com a ajuda de empresári
os, segundo o vereador, oproble
mafoisolucionaclo. Hoje,háuma
funcionária atendendo o recebi
mento de correspondências que
voltam a ser distribuídas na área
central do bairro.
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HABITAÇÃO

Estado temprojetopara construirmoradias
J araguá doSul-o secretá

rio de Habitação, Saneamento e

Desenvolvimento Comunitário,
Norival

Silva, es- #
*'

tevequin-

do, de questões habitacionais em

Jaraguá do Sul. Hoje, omunicípio
tem um déficit em tomo de quatro
mil moradias. O governo estadual

tem uma proposta de construir

duas mil unidades pelo sistema

trava-blocos (pré-moldados) em
"',.-b'«.

ta-feira,
9, em au- Iblll'tll. parceria com as prefeituras que
diênci a arcariam com as fundações das

comoprefeitoDurval Vaseltratan- _

casas com tamanhos de 32m2 - a

Tome Nota
Tomás deAquino

, "-', '�� �.��fle9%.�f!li'l!B(h,q� �.}
, '1\ q, :: ú

Fazer l11i'prensa não é só uma questão de querer, mas
de saber. csUsd1:,'(), poder.da tmprensa.paraapregoar.:
sentimentoseontrapessoasou institutçõessemapresen- -'

'

tar razões inquestionáveis oupelomenos expor elemen
tos deprovamedianamente aceitáveis, é agredir o bom:
senso .e deturpar a realidade.

-

Isto quando-não semente desbragadamente, como se
os leitoresconstituíssem um bandodisforme e sem visão.

Pior de tudo é quando se tenta impormorai que não
, sepossui. Umadas regrasdofOrilai�smo-veriladé ê esta/'
quem critica, escreve ou buscajulgar semelhantes, não
pode, ele próprio, ser um aleijão moral.
Há alguns que estão a emitir. opiniões, à guisa de

criticarpessoasou entidades,fazendo umjogo aquenão
estão habituados. Fazem-no por interesse político ou

para projetar-se profissionalmente. Ou até pior: por
simples rancor.
Arvoram-se emdonosdaverdade, como seestapudes-

se ser unilateral.
Menos moral ainda tem quem hoje está fazendo

críticas e ontem esteve, por exemplo, exercendofunção
pública,períododurante oqualnão sefurtounem achou

escandaloso-fazerpescariasporcontadodinheiropúbli- ,

co nem visitar familiares em outras cidades ganhando
diáriapagápelos cofres dopovo:
A isto se chama, no jargão jornalístico, ter rabo de

palha epassarperto dofogo. Ou, comodiziameumestre
Adolfo Zigelli, "barata metida a besta não atravessa

galinheiro ".

,Piques & repiques
*NorivalSilva, secretário estadualdaHabitação, vai

trazer coisas novasparaJaraguá
'

,

*Mêsque vemprometeumostrarprojeto de habitação
pelo sistema trava-blocos. '

* No debate entre os candidatos ao senado, Moacir
Pereira e Prisco Paraíso, dois analistas políticos, não
perdoaram: Ademar Duwefoi opior disparado. -'

*As discussõespara apresidência da Câmara ainda
não começaram de verdade. Mas Valdir Bordill já
desponta como um bom nome.

participação das prefeituras r�re
sentaria- 20% do custo total, com
os mutuários entrando com portas
e janelas e amão-de-obra em regi
me de mutirão.

Podemseinscreverfamíliascom
renda de até eineo salários míni
mos. Segundo o secretário Norival
Silva, á idéia, neste projeto, não é

a de construir conjuntos

habitacionais com SOO oumais ca

sas, comum até agora. "Isso aca

ba encarecendo demais", disse
ele. Silva entende que, antes,
as famílias beneficiadasdevem
ser ouvidas sobre que tipo de
casas querem, se de alvenaria'
ou madeira, o tamanho, entre'
outros indicadores, "Ê p�eciso
que se discuta com elas sobresuas

necessidades"; afirma o secretá-'

rio, acrescentando ser indispensá
vel esta parceria entre todas as

partes envolvidas.
No próximo mês de julho, se

gundo Silva, a secretaria de Habi

tação já terá condições de revelar
o montante de verbas disponíveis
para cadaprefeitura que semostrar
interessada no projeto.

c.

:

. .

[

11.

PROMOZONTA
'Para concorrer aos 18 PRÊMIOS

você deverá trocar suas NOtAS FISCAIS
. p,0r CUPONS PROMOZONTA

1 CUPOM = 50 URVs (em N.F.)
A TROCA poderá ser feita em__

"ma d..s 131f1iás do gupo ZoD!â

18PRÊMIOS
2 Blcidetas
3 Fomos elétricos
3 Kils p/ltanlatlro,

3 Caixas c/20'm2 de
Piso Cerâmico

c

3 Caixas d'ágaa de SOO Itros
3C+tos sanitários
laSA, c

Quant� mais cupons Sort�ios aos Sábados:
voce TROCAR 1 - 18/06/94

maiores serão s�as 2Q - 16/07/94
3Q - 13/08/94chances de GANHAR (pelo loter!o Federal)

ZONTA
QUCllt (JuNs/ruí'

(JuHfia ,Veste»uHle
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INICIATNA
.1\

ProjetoViva a, Vida napraçaAngeloPiozera
J araguá doSul-Numapro

moção conjunta da Prefeitura,
ProjetoVivaa Vidacomuma vasta de glicemia, de pressão sangüínea,
gama de atividades que serão ofe- unidade móvel de ginecologia, of
recidas gratuitamente à popula- talmologiaeorientaçõessobrepro
ção, Na área de saúde, por exem- cedimentos corretos em rela

plo, haverá aplicação tópica de
. ção à saúde.

flúor, evidenciação de placa, Também haverá ações
bochecho com flúor, técnica de educativas sobre o álcool, drogas,
escovação dos dentes, uma unida- tabagismo, cólera, DST/Aids, re
de móvel de odontologia, exames produção hwnana com apresen-

Lions,
Sesi e

Fiese,
acontece
hoje, en
trege 16

horas, na praça Ângelo Piazera, o

Uma obra, para ser sólida,
precisa de Juma boa base.
Uma reforma de base.

Todas as militas obras que a Prefeitura Municipal está realizando,
nas mais diversas frentes, em todaa cidade, para melhorar a
qualidade de.vida da comunidade, só estão sendo possíveis
porque, antes, houve a preocupação de organizar cuidadosamente

. o trabalho. o

Uma grande Reforma Administrativa deu à Prefeitura os
instrumentos necessários para um trabalho consistente e voltado -

pera o futuro. Diversas ações que você não vê no seu dia-a-dia
mudaram radicalmente a administração municipal: Regime Único,
Plano de Cargos e Saiário, Estatutos do Funcionalismo e do
Magistério, mais as mudanças nos critérios de aplicação e o

__ 'o' •

- cobrança do IPTU introduziram clareza e justiça na Prefeitura
Municipal.
Porque é assim que sé faz qualidade de vida: com jústiça e

transparência.

"REFEITUU MUNICIPAL
DE JAUGUÁ DO SUL

, Qualidadede Vula .

tação de vídeo e distribuição de

material explicativo. Como lazer,
exposição de trabalhos de crian

ças, de projetos de professoras,
pintura na rua, construção de ob

jetos a partir de sucatas, brincadei
ras, cantos,música, dança, grupos
folclóricos, bandas, cantores e

apresentações artísticas.

Quem forà praça e entregar um

quilo de alimento não perecívelou
um agasalho, receberá um cupom

para participar de sorteios de bici
cletas, roupas e outros brindes
valiosos. Os alimentos serão des

tinados à campanha de combate à

fome, que se desenvolve em todo

oBrasil.

Jaraguá do Sul é campeã
de verbas em educação.
Mais que lei, prioridade.

I

Quando a Constituição Federal exige que os

municípios invistam 25% de sua receita em educação,
Jaraguá do Sul aplica mais de 37%. Estes
investimentos têm se transformado em formaçãO de

protessores e dirigentes, reciclagem do magistério e

em obras: mais de 40 salas de aula construídas e
reformadas.
Nos últimos dois anos a população
escolar em Jaraguá do Sul cresceu 60%.

E.a Prefeitura reagiu à altura.

Educação é mais que a prioridade da lei. É a

formação da qualidade de vida. .
Qualidadede lida

PREFEITUU MUNICIPAL
DE JAUGUÁ DO SUL

/"

EmmendörferCom.
de Veículos Ltda.
ConcessionáriaChevrolet
Av.Mal. Deodoroda Fonseca,667 •

89261·709 ·JaraguádoSul·sc
, Fone(0473)PABX71-3666

FAX(0473)71-3764

A nova sensação-da'
Cheurolet..

Um dos rnt1Ít1res
SlIéeSWOSda�

-

oúnico com motor-
1.0 dopaís com

injeção eletrônica de
combustível que é um

dispositivo inteligente.Consórcio Corsa. Faça o seu agora.'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Iill!liilmm., B,

URGENTE
Procuro casaoumeiaáguapara
alugar, pode ser nos fundos de

. outra casa.· Não precisa ser

grande. Para casal com idade
média de 45 anos com filho de
10 anos. Tratar fone 72-1023'

,: das 12:00 até 13:Í5 hs ou de

-pois das 18:00hs

VENDE-SE

MOCORT INFORMA
Estão abertas no Centro de
Atividades do Sesi à partir de
11 dejulho as inscriçõesparao
curso de Corte, Costura e

Modelismo.Maiores informa
ções pelo fone 714>899

,POTR(lE,ÉGUA
. Vende-sé; égua-crioula com

- potro Manga1arga crioulo de

OS. meses. Pr�;:de ocasião.
'

-Tratar fori� 7J-106�

- ALUGA�E TELEFONE
H 3Q . :Tratat:(eil'e72-':'9112e72-3847

�'
.

,'" .

.' .'

Três (3) Feezer
Prosdócimo. :.'

Um "(1) Feezer H 40.

ProsdÓCiII\.o.
Novos - Brancos

r Um (1) Feezer expositor de
sorvetepara6 baldes. (Ártico
branco)

"

Dez (lO) carrinhos de picolé
(semi novos)
Uma (1) máquina sorveteira
para 5 formas (nova - branca)
Preço c/ 20% de desconto so

bre os novos. Tratar c/ rosana.
RuaRoberto Ziemann, 19. Ao
'lado. do antigo Döering

OFICINA ELÉTRICA
VELOZO
Vende centrifuga de roupa,
fornoelétrico, lavadorade rou
pa. Concertos em geral. Fone
72-1367

·MARCENARIA GL LTDA
RuaFelicianoBortolini, 1400,
Barra do Rio Cêrro. Fone

-(0473) 76-2704 - Jaraguá do

Sul
.

VÊNDE-SE .

Açougue e mercearia com

máquinário e estaque: Preço
15.000 dólares. Rua Erwino

Menegotti, 215, fone 72-1399

VENDE-SE
Vestido de veludomolbade -

dourado. Manequim 38. Tra
tar fone 71-4309

VENDE-SE TELEFONE
. Tratar fone 76':2127

COMPRA-SE TELEFONE

Tratar na rua442, nO 48. Vila
Nova. ComErnestoouUtsula.

VENDE-SE
Uma bicicleta Mountain Bike, .

21 marchas aro de aluminio

rolerradö, maçaneta de
aluminio. Valor CR$
280.000,00.�ontãtopelofone:
72-2249. 'Falar c/ Gilson
Redivo em horário comercial.
Não trabalha aos sábados

TERRENOC/ÁREADE-5A
10.000M2

Troco, po.r prédio. com ponto
comercial emoradia, e boa casa
na praia, próximo. ao. centro,
contato. fone: 72-1784 .

TERRENOEM
ITAPOCUllNHO

Vende-se, c/261m', junto. casa
dealvenariac/53 .2Om2,nooon
junto. residencial Jaraguá, pró
ximo.SalãoVieirense.ValorUS$
3.000 mais 1/2 salário. mínimo.
mensais,narua SantosDumont,
45 VilaLldau.

VENDE-SE
4 terrenos. Loteamento Cerro.
AZul emAraquari. Tratar rua
João Planinschek, 140. Falar

clMargit ou Gersem

VENDE-SE
Lote c/380m2• Bairro. SãoLuis
- Jguá-Esquerdo, Valor- 5.500
URV's. 10% de entrada inais

�

24 vezes 168,45URV's. Fone
71-6621

VENDO
Chevette Marajó/81. CR$
3.500.000,00. Mais fínancía
mento de 12: meses de 75
URV's. Tratar fone 72-1023
das 12:00 até 13: 15 ou depois
das 18:00hs

.'

BELINAl80
Bom estado. Preço 2500 dóla
res. Tratar fone 72-1399 c/
Celso

CQRCEL/77
Preço· 2.200 dólares. Tratar

fo�e 72-1399 clCelso'

PAMPAL86
-

VeadoPampa:·córbranca. Cün�
tato fone 75-1450

--

ADIMITE-SE�'
Corretor, com no

mínimo um ano de
. experiência..Tratar
.no Departamento
Pessoal do CQR
REIODOPOVO.
Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 122,
-Caixa Postal 19,
C_EP 89251.951

FUSCA/8i
Bege, AcentosPrQCaragasolt- ';

na 1300. 3000 URVs. Tratar }

fone 7l'-677õ"
.

)'ENDE-SE
_

tat
VENDE-SE -

potaFiatUnoPick-up.Con- Gol ano 86 - Refrigerädo a
.

tatüs fone: 75-1450
_

água. 4.500 l.}RV's. Fone '71-
6776

. CREVETTE MARAJÓ
Vende-se ChevetteMarajó 81:,

" Valor CR$ 3.500.000,00 inais
financiamento 12 meses de 7S
URV's1mês. Fone 72-1023, ou
troco por terreno

CORCEL/83
Valor 2700 dólares. Contato
fone 72-3747 ou 72-1066

VENDE-SE
·

Bau de F�4000 todo reforma-
· do. Tratàr fone 73-0063

CONSÓRCIO
Vende-se consórcio de Gol '

1000, com 13 parcelas pagas. '

Tratar fone 72-0989. Falar c/
Milton ou Venita

FIAT 147 ANO 85

Vende-se, ótimo. estado. Valor
2.600 URV's. Aceita-setelefo-

·

neo Tratarfone: 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·

RÁPIDO E EFICIENTE
rnglês - Espanhol -Italiano - Alemão - Francês

.

Solicite já uma aula
demonstràtiva gratuita.

.:. '.

t.�i�':rf.. Nelo H:lftu... Mai:!!��OE:S���� no

�� -

.

Rua Bpitâcio Pessoa, 820
,e ai De�doro da Fonseca, 104 VENDE-SE

'. '.' "",Jllragua do Sul _ SC Fone 72-3407 Gü186. vermelho, álcool. óu-

�'Iih:-,",-",: _.:;y« ..� '';'-' ",.;., �:.,,:!:>. "e �

'..
-" �

'_

�.�> �!!!!!!!!!!_��!!!!!!����!!�!!�Il��!����!!!!!�!�������b�m�o.;es�ta�d�Ü�.F�ü�n�e�:7�1�-6�7�7�6=JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITAL

<ClinicoVeterinária
Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - Vacinas
Exames Laboratoriais - Tosa e Banho

FAÇA DE SEU ANÚNGIO
UM MEIO DE MULTIPLICAR

SEUS NEGÓCIOS.

VeronaGLX 1.8(G)�cinzagrafitemet. completo : .. , 91
MonzaSLE2.o -(A) - trio elétrico - azulmet 89
Monza8LE 1.8 (A) - verdemet , 88
UnoC8(A)-corvermelho 89

Cbevette8L(A)-verdemeL 88
OpalaDiplomata (A)verdemet. -completo 87
DelReyGL (A)- verdemet... 88
EscortL{A)- branco.. 86
UnoC8-(A)-vermelha '." ,89
Gol L8 - (A) - bege " "" " ":" .. "" ,, .. " " 86

Fusca(G)-branco , .: 77

Fone (0473)

76-70'14
RuaAngeloRubini,951-BarradoRioCerro
89260.000 -JaraguádoSul-SantaCatarina

'_t; .,.

DrJrl\RpA\1tMPEDRA�tR���:'VJ
Pedras .Sãobmé -A..-dósla'

Pedras·pa.ta.reuesbmentosemgeral
R�a Silvei�".Júnior, �n2jpr6x, Ginásio de �spoFtes)
.. �

__--. .... -of,..,; .....• ,..

Guaramlrlm - SC 14f)NI�: � .1-002 �

Clínica Lavoro- Clínica Médica
- Assitência e Assessoria em
medicina e segurança do trabalho:

- eon�ênios com empresas IPEse e Unimed

Dr. Márcio Ramos de Oliveira
Rua João Butschardt, na 84 - sala 5 - Guaramirim - SC

MédicosVeter.inários: .

Anelise B. Lehmann - eRMV - se 2-1125
Bettina Gosch - eRMV - se 2-1398

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

MOTOHONDA
, Vende-se, motoXLX 350.Ano

.

91, 10.000kmoriginais. Preço
3400 dólares. TratareiGilmar,
fone: 71-6842

UNO MILLE ELX 94
Vende-se. valor URV's
11.000,00. TratarfoneTI-1574

Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes, Tabeliã, eOficial de Títulos
daComarca de Jaraguá do Sul,Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc,

Faz sabera todos quanto este edital virem que se acham nesteCartório para
Protestos os Títulos contra:

.

Decalk Ind. e Com. Prods. Texteis Ltda - Rua ATdano José Vieira, s/n°
-NESTA

Elia Medeiros - Rua José Albus, s/nO - NESTA.
. Joacir Torres Athayde - Rua Vise, Taünay - NESTA
Kindan Ind. Com. eConr. Ltda - Rod, BR�80 km 60 -GU,ARAMIRIM-

SC
Metal Iman Ltda - Rua Dr. Horacio Rebele, 100 - NESTA
Maria Roseli Binner - Rua Proc. Gomes de Oliveira, 1473 - NESTA
MechCom.Mat. Constr. Ltda-RuaProf.AntonioAyroso,499-NESTA
Macoenge Mat. de Constrl Cremm Ltda - Rua Ceará, 585 - NESTA
Mercearia Val Ltda - Rua Domingos Rosa s/n" - NESTA
Moacir Buzarelo - Rua João Fromzer, 283 - NESTA
Malhas Mathias Ltda - NC - 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 Rua Arthur Müller, 78, no prazo da

Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a
pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KE/JaraguádoSul, 16 dejunho de 1994.
Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes

Tabeliã
,

r--------------------.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I�
I"
1
1 próximo ao CIP

:_ A.p�esentando este recorte voo�� .

1 .

.

.

tera a 1asemana de aulasgratIs. 1
.--------------�---}E�

Academia Contato Livre.Il
. Guaramirim -_Clube Curupira

Oferece aulas de: �,,::
, Karatê de Contato - Kick-Boxing -

Capoeira -Defesa Pessoal,
ambosos sexos:

.

�

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

Av. Get:úlio Vargas, 847

SANTANA/86
.

Vende-se, ótimo estado,' valor
US$ 6.000, contato fone:
72-2208.

VOYAGEClJ88

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

CARLO.S ALBERTe) DA
ROCHA

Juiz de Direito

Depilação com cera vegetal -

Massagem terapêutica e estética-
Forno de Bier - Termoterapla - Crloterapla -

Tratamentos para emagrecimentos -

Tratamentos faciais para couperose
manchas antisinais - Vacina anti acne -

microionQforeze - Decapagem biológica -

Hidratação e limpeza profunda.

····:;�._mI�,'tllfiWl;:
J7eillijJç(j"heC:ê,. ..eitKf�(!,,:UiJJª 5<ip�UII(j.gr"diis

Juízo DE DIREITO -DA
l' VARA CI�EL DA COMARCA
DÉ JARAGUA: DO SUb - SC�

.. EDlTALDE
NOtiFICAÇÃO

o DOUTOR CARLOS AL.BERTO
DA ROCHA, JUli'DE DIRElTO DA l'
VARA CíVEL DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL, ESTADO OE- SAN·
TA CATARINA, NA FORMA DA t.EI,
ETC::,

FAZ SABER, aos que o presente
Edital virem ou dele cor.1hecimento iive
remque pelo presente E!elital, fiCam notí-.
ficaé!ös os interessados ausentes, que
neste Cal'!õriq da 1� Vara Crvel,-proces
sam-sé os autbs da AÇÃO DE REVo.

GAÇÃO DE PROCURAÇÃQ PÚBLICA,
em que é requerente: FRIGORíFICO
VILA NOVA L'rDA e requerido: JOÃO
ERALDO MULLER, . revogando todos
os poderes à ele outorgados. E para que
chegue ao conhecimento de terceiros,
ausentes e desoonhecidos, mandou .. o

M. M. Juiz de Direito da l' Vara, e�pedir o
presente edital, que será pUblicado na

forma da lei e, afixado no átrio do Fórum.

Jaraguá do Sul, aos catorze dias do mês
de junho do ano de mil novecentos e

noventa e quatro. Eu, Eserivao

Designado, o subscrevi,

VIDA

KfVB
Assessooria co.,.pleta na área-Gráfica

para sua Empresa
Criação de Logotipos, Catálogos, FQlhetos,-Folders Turfisticos, '

Anúncios de Jornais e
Revistas, Cartazes, Jornais de Empresas,

.,.

.

"Produção de Audio -Visual

COMUNICAÇÃO LTDA.

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

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

. PrefeituraMunicipal de
Guaramirim
Lei N° 1.760/94

Autoriza concessllodeauxiliofinanceiro.
Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas

atribuições,
Faz'sabera todos os habitantesdesteMunicipio, queaCâmaraMunicipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

.

Art. 10 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder Auxilio
Financeiro de 1.500 Unidades Reais de Valores-URV, para o Coral da
Comunidade Evangélica desta cidade.

.

Art. 20 - O valor descrito no artigo IOda presente Lei será destinado
exclusivamente para aquisição de roupas para o referido Coral.
Art. 3o - Asdespesas decorrentes destaLei correrãopor conta de dotação
especifica do Orçamento vigente.
Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Guaramirim, SC lOde Juriho de 1994
VICtorKleine

PrefeitoMunicipal
JairTomeUn

SecretiíriodeFinanças

I'

FAÇADESEU
ANÚNCIO

UM MEIO DE
Ml!JLTIPLICAR

SEUS
NEGOCIOS.

- Divisórias - Forros - Pisos
- Papel deParede - Persianas - Box parabanheiro

RuaBernardoDornbusch, nO486
sala2-VilaBaependí 72.2472

LIGUE
72-3363 SCIIOCIE'

11f)NI� «()Lt7:J)

7:1-0:125

Fábricade Calhas

Industriais
eResidenciais

RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

MARAN�NI Bolsa
de Telefones

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 IEIDI

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

(DefronteaoBeiraRioClubedeCampo)

FILIAL 2

Com.Mal Constr. ·Ltda.

RuaJoãoFranmer, sinO

Jaraguá do Sul - SC

Fone: 72-2054
.

FILIAL 3

Mal Constr. Ltda.

Rua Carlos Eggert, 45l
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 71-6014

Com. Mat. Constr.

Repr. Uda.
RuaWaherMarquardt,175
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 72-2894

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de Guaramirim
Lei N° 1.768/94

Reconhece dupuas do exercício anterior doFundoMunicipaJ de Saúde.
. Rebçio du deapaM do elleI'C1c1o anterior

.

CREDOR VALOR CRS
VictorKleine, Prefeito MWlÍcipal de Guaramirim, no uso de suas atribuíçõcs.
Faz� a todos es habitantes desteMunicípio que a CâmaraMWlÍcipal aprovou e ele SIIlCÍcna a seguinIc Lei:
Art. 1 ° - Ficam reconhecidas as despesas realizadas no exercício anterior de 1993, cio FundoMunicipal de Saúde. pagas enio

processadas no deviclo tempo, por falta de liquidez orçamentária e conforme relaçio anexa a presente lei,

Art. 2° - Fica, tambémoChefe cio PoderExecutivoMWlÍcipal, autorizado aprocedera n=gu1ariZIIçiodos doc:umentos descritos
no artigo anterior, com registro no item orçamentário próprio do Orçamento vigente.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçio, revogadas as disposições em contririo.

Guaramirim, sc 24 de maio de 1994

J.ictorKküte

Prefeito MlUlidpaJ
Iair Tomeibl

Sec:nttirio deAdmUtistrlJç4D

Estado de Santa Cátarina

PrefeituraMunicipal de Guaramirim.
Balancete financeiro

Mês de fevereiro de 1994

RECEITA. Anexo TC-06 DESPESAS

TíTULOS VALOR TíTULOS VALOR

RECEITAOR,ÇAMENTÁRIA 98.261.575,50 DESPESAORÇAMENTÁR.lA .. ,
· 92.683.191,24

RECEITATRIBurÁRlA : 5.585.857,43 DESPESASDECUSTEIO 71.653.745,35
RECEITAPATRIMONIAL 12.875.652,37 TRANSFERÊNCIASCORRENTES 9.298.152,01

TRANSFERÊNCIASCORRENTES 78.856.714,11 lNVESTIMENTOS 10.901.199,73

OUTRAS RECEITAS CORRENTES ·:-·· .. · 941.101,59 TRANSFERÊNCIASDECAPITAL 830.094,15

TRANSFERÊNCIASDECAPITAL. 2.250,00

RECEITAEXTRAORÇAMENTÁR.lA ··· .. ·· 100.245.685,12

DEPÓSITOSDEDIVERSASORIGENS : =·p62.493,88
SERVIÇoSDADÍVIDAAPAGAR. 830.094,15

DESPESAS EMPENHADASAPAGAR ······•· ! 61.389.166,22

DESPESAS-DEPESSOALAPAGA,R 30.463.93(i),87

DESPESAEXTRAORÇAMENTÁR.lA , 69.005.040,24
SUPRIMENTOS 3.649.146,00
RESTOS A PAG� , 27.230,00
SERVIÇOS DADIVIDAA PAGAR 830.094,1.5
DESPESASEMPENHADASA.PAGAR

'

: 38.523.828,43·
DESPESASDEPESSOALAPAGAR 25.974.741,66

SALDOSATUAIS· ; , 94.557.712,25
CAIXA , :34.621.240,02
BANCO C/MOVIMENTO 21.067.935,60
BANCOSC/VINCULADA 15.082.788,94
APLICAÇÕESNOMERCADOABERTO 23.785.747,69
TOTAL , z 256.245.943,73

I
t.

SALDOS ANTERIORES 57.738.683,11

CAIXA. " ,
11.092.105,06

BANCOC/MOVIMENTO; � : 17.666.235,13
BANCOSC/VINCULADA 14.505.711,48

APLICAÇÕESNOMERCADOABERTO 14.474.631,44
TOTAL. 256.245.943,73

RoifWernerAntonius JlUIior
Contador/l'ec. Coiúab. CRClSCU194

J'idorKleine

Pulei/oMunicipal
01106/94Guaramirim. . .
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MS Vídeo 'Center
7�494 44-� Ú-��
� de� ea4-4� �.e(�
�� #UI- 'V� e�.
RUA ANGELO RUBINI, 914

FONE: 76-2935
. BARRA DO RIO CERRO

Joalheria&imara Ltda.
Jóias - Relógios

Artigos para presentes - Óculos de sol
TuJo com os meR1bo.lI'<es }p>.II'<eços

CREDIÁRIOFACILITADO
" li· Fone (0473) 72-3630

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

1f(W�@@
®ß�ß OO�ß:,��& ß:,W@�o

Divisão de concreto

(Tubos e artefatos de concreto)
Rua Joinvil/e, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinhas

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

Rua CeI. Procópio Gomes, 89
Fone 71-0066

Se "ocê
tirou tempo
para 'er

este anúncio
até o fim é

porque
acredita que
anunciar di

. resultado.

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA

·PÃOSVINBO
Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs.

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

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

72 - 3363

�Grauaçãoe�stamparla
��stampasemcamlsetas
�lktadrosparae�ana

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

FONE (0473) 71-2206

l...'-Z.lti!.J.,.ä.J..Ii.i ..Is.t.i ..a ..tt.l.tt.tl.ti
Rua José Emmendoerfer 19

Fone 71-4322 - Jaraguá do Sul- sc

IM"Jiti �I! t · i i·: i:ni21ZfEtl
Rua 28 de Agosto, 439 - Guaramirim - SC

Fone73-0682
As mais lindas bicicletas, peças e acessórios para motos

Honda e Yamaha, com o menor preço da região (Confira).
.

�-

BLUMEN
QUADROS

,.

Há 10 anos pedalando com você:
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��·J�c
MargotAdeliaGrubba Lelunann, Oficial do RegistroCivil do 1 °Distrito da', , \uá do Sul, VALFREDO KOROLL E GLACIR APARECIDA MANERlCH
Estado de SantaCatarina, faz saber que compareceram nesteCartórioexibin '.-, ':., e r: pela lei, Ele, � eiro, solteiro, ferramenteiro mecânico, natural de Járaguá do Sul, domiciliado e residente 'em
afim de se habilitarem para se casar os seguintes: '� r

. Estrada Itapocusinho, nesta cidade, filhó de Alfredo Koroll e Irene Lange KQI'Oll.
Edital N° 19.421 de 08106/1994 ,,/ Ela, brasileira, solteira, operária, natUral de Otacilio Costa, neste Estado, domiciliada e residente em

Cópia recebida do cartório de Praia Grande, neste E '. �., Estrada Itapocusinho, nesta cidade, filha de Antonio Manerich Filho e Erica de Liz Manerich.
.

MAURO LODErn PAGANINI E lVETE LUZIA B 'k li _
Edital N° 19.427 de 10/0611994

Ele, brasileiro, solteiro, técnicomecâníco, residente em PraiaGrande, nesteEstadd, natural deste Estado, NORBERTO ERZINGER E lVÉTE PEDRO
filho de Deroni Paganini 'e.RuthMaria Lodetti Paganini. Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecâníco, natural de Canoinhas, neste Estado, domiciliado e residente
Ela, brasileira, solteira, eilfel'Qleira;. natural deste Estado, domiciliada e residente nesta cidade, filha de na rua 817, n" 121, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Luiz Erzinger e Maria Rosa Erzinger.
João Berti e Alida &rti. Ela, brasileira, divorciada, costureira, natural de Laurentinó, neste Estado, domiciliada e residente na rua

Edital N° 19.422 de Q810611994 817, nO 121, em Jaraguá do Sul, filha de Adelirio Jovino Pedro e Maria Pedro.
Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado Edital N° 19.428 de 1010611994

VALCIR ROSA E CECÍLIAWELTER JON! VILSON STINGHEN E MARCIA BERTHOLDI
Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Francisco de Ele, brasileiro, solteiro, segurança, natural de Jaraguádo Sul, domiciliado e residentena ruaAdãoMaba,
Paula, nesta cidade, filho de Paulino Rosa e Braulina dos Santos Rosa. 34, em Vila Nova, nesta cidade, filho de Artilio Stinghen e Meraci Nunes Stinghen.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Schroeder, neste Estado, domiciliada e residente em Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Waltér
Estrada Schroeder I, em Schroeder,. neste Estado, filha de José Weiter e Maria GorgesWeiter. Marquardt, nesta cidade, filha de Maria Rosalia Bertholdi. .

Edital N° 19.423 de 0810611994 Edital N° 19.429 de 13/0611994
EMERSON AMORIM KOLSCHESIÇI E JUDITE ELIANE TAFNER DIETER BUBLITZ E SIRLEI ZANE STEINMACHER

Ele, brasileiro, divorciado, agricultor, natural de Blumenau, neste Estado, domiciliado e residentena rua
Emilio Stein, 152, nesta cidade, filho de Franz Bublilz e Irma Dittrich BublilZ.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de JaraguádoSul, domiciliada e residénte namaEmilio Stein,
152, nesta cidade, filha de João Steinmacher e.ElziraWalz Stejl1lru�cher.

•

Edital N° 19.430 de 1410611994

Ele, brasileiro, solteiro, contador, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente na rua
Venancio daSiwa Porto, 1.020, nesta cidade, filho de IvanBossyKolscheski e Judith Teresinha Amorim
Kolscheski.

.

Ela, brasileira, solteira, compradora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Marina
Frutuoso, 20, nesta cidade, filha de Derval Tafuer e Dolores Krueger Talher.

Edital N° 19.424 de 08106/1994
RODNEY DO NASCIMENTO E ELISANGELA CARDOSO

Ele, brasileiro, solteiro, vigilante, natural de Saco dos Limões - Florianópolis, neste Estado, domiciliado
,

e residente na rua Julio Tavares da Cunha Mello, 92, nesta cidade, filho de Jurandir do Nascimento e

Maurina Silva do Nascimento.
Ela, brasileira, solteira, do lar;' natural de Curitiba, Paraná, domiciliada e residente na rua Jorge
Czerniewicz, nesta cidade, filha de Alcides Cardoso e Célia Cardoso.

Edital N° 19.425 de 10/06/1994
WALMIDO ENKE·E DORACI SEBASTIANAMARTINS

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Maripá, Paraná, domiciliado e residente na rua 472, Max
Schubert, Bairro Amizade, nesta cidade, filho de Kunibert Enke e Lucila Radoll Enke.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Canoinhas, neste Estado, domiciliada e residente na rua 472,
Max Schubert, BairroAmizade, nestacidade, filha de Darcilio AlvesMartins eMaria FernandesMartins.

Edital N° 19.426 de 10/0611994

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estade
RUDIMAR LONGU! E MATILDE CLEIDE JACOBI

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Luis Alves, neste Estado, domiciliado e residente na rua

Rodolfo Tepassé, 408, em Guaramirim, neste Estado, filho de Joaquim Longui e Isolda Latini Longui.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaraguádo Sul, domiciliadaç residente nama 1, Bairro João
Pessoa, nesta cidade, filha de José Jacobi e Noema da Cunha Jacobi.

.

Edital N° 19.431 de 1510611994
SIDIMAR MUNIZ DA SILVA E ROSANE FAGUNDES

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Formosa D'Oeste, Paraná, domicíliado e residente na rua

Cabo Harr-y Hadlich, 790, nesta cidade, filho de Francisco Muniz da Silva e Miria Deretti da Silva.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar deescritório, naturalde Jaraguádo Sul, domiciliadae residentenamaCabo _

Harry Hadlich, 790, nesta cidade, filha de Antonio Braz Fagundes e Nadia Komohl Fagundes.
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.
cl 2 quartos, mais
dep.• Ed, Hass - Av.
Mal. Deodoro -

27.000 URV's.

VILA LENZ! - Fundos
daWeg 1-R... Pe,Alberto
Jaeobs, n° 5S185, esq. cl
R...ProfAntonioAyroso
- Prédio cl aprox, 65Om',
edificadoern ter. claprox.
700m'. Preço 60.000

.

VILA LENZ! - Rua
.. JoãoPlanischek-Casa.
ernalvenaria,cl 150m2,
edif. em terreno cl
375rn'-2LOOOURV's.

RUA JOINVILLE - Ótimo
terreno cl frente pl rua Joinville,
medindo àprox. 345m2, edif cl

casa em alvenaria. Preço/Barbada:
30.000 URV's.

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

rua Procópio Gomes, n" 1453,
terreno cl 900m2, cl casa mista de

. 90m2• Preço: 110.000 URV's (em
condições).

Apto. cl aprox, 220,OOm',
mais garagem, ao lado

daRecreatiY8Mariso�ern
cima do ·Walter Veícu

los·. Preço: SO.OOOUR'1'5.

VIEIRAS - Casa em al
venaria cl aprox. 190m',
cdif. em terreno cl aprox.
45Om', na rua Edmundo

Emmendocrfer, n° 66 -

25.000 URV's.

Loteamento Borba -

Ter. claprox. 900Jn2, cl
casa em alvenaria de

aprox.I IOm2,sitoarua
Avelino Floriano de

Borba, nO 172. Preço:
15.000 URV's.

CENTRO - Apto.
grandelEd. Jaraguá
- suíte, 2 qtos,

. BWC, salas, demais
dependências e. ga

- 45 mil

VII,A LALAUIPROX.
IIfARISOL - Casa em al
venaria cl 250m', 4 qtos,
demais dep, todamurada
clcercaemalumínio-Rua
GennanoMarquardt,I70
-49.000URVs.(Emcon
dições)

. VILA LALAUIPROX.

�OL-Casaemal
venaria cl 250m2, 4 qtos,
demais dep. todamurada
clcercaem alurriinio-Rua
Gennano Marquardt,170 .

-49.000URV's.(Emcon
dições)

VIEIRAS· Rua 601

(JarasuWSchroeder), ter
IOrIO de 540m' esquina
com rua 470, edificado
com prédio em alvenaria
(2 pavimentos), cl 3 salas
comerciais e 3 aptos. Pre

ço: 144mil URV's.

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

110m2, edif em terreno de esqui
na. toda murada. - 22.000 URV's.

ARMAÇÃOIPRAIA
GRANDE-Frenteplmar
- 600 metros após Res
taurante do Baino, exce
lente casa em alvenaria cl
aprox, 240m', em ter. cl

aproi<. 900m2• Preço:
ISO.OOO URv«

quina fazendo fren
te em ll,SOm para
rua José Teodoro
Ribeiro - Área c/
579m' - 15.000

em alvenaria c/

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

(aceita proposta).

NORTE - Lote c/

8000'1', situado a40
metros da rua

Roberto Ziemann -

6.000

BARRA/LOT.
PAPl - Lindo terre
no e/411m' (esqui
na) 13.000 URV's.

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

CENTRO Rua

Felipe: Schmidt nO 49
. (próxima a Assoe. Co

merciai) terreno cl

688m', com casa em

alvenaria de 150m2 -

Preço: 6O.000URV's

CENTRO - Cd. Gardenia
. - Rua Barão do Rio Bran
co. Apartamento cl 4

quertosfl swte),3banhei·
ros, 2 salas, sacada, área
de serviçoegaragem. Pre
ço: 30.000 URV's

CENTRO - Frente pl 2
ruas: JoséEmmendoerfer
e José Menegotti, terreno
cl aprox, 1.2OOm',
edificado com casa em al
venaria com 145m'· Pre

ço: 90.000 URV's. (1.
combinar)

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

CENTRO - Rua José .

Emmendoerfér - Excelen
te lote c/450m' (15x 30),
próximoaoAtelierdalnd.
de Quadros 3 Américas •

Preço: 10.000 URVs.

em alvenaria cl

aprox, 70m', edif
em terreno cl 600m2
- 18.000 URV's.
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FONES
72-0524 - 71-4547 - 71.-5275

/I I
, ;, • CLASSIACADOS

•

* Escrita Fiscal
* SetorPessoal
* Contratos
* Balanços

. .

* Preenchimentos
de carnês

Há meio século
atendendoa

Região daAMVALI

CRECI6392

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

Casa de alvenaria c/100m2 - Loteamento

Champagnat.
Casa em alvenaria - c/130m2 - Rua JoãoC. Stein
- Próx. Juventus.
Casa de alvenaria c/98m2 - Rua Ilha da Figueira
- 467 - CR$ 18.000.000,00.
Casa de alvenaria c/200m2 - 2 pisos - Rua José
Teodoro Ribeiro.
Casa de alvenaria c/130m2 - Próx. Fábrica
Carinhosa - Centro
Casa de alvenaria c/111m2 - Rua Rio Molha.
Casa demadeira c/120m2 - Rua AlfredoBengel
- Jguä Esquerdo
Casa de madeira c/54m2 - Rua Luiz Bortolini -

Jguá Esquerdo
Casa de alvenaria ç/ sala comercial de 515m2 -

Rua Francisco Hruska, 1060
Galpão - c/ 400m2 - Rua Roberto Ziemann
Terreno c/ 450m2 - Rua Mal. Deodoro da
Fonseca .. Lateral
Terreno c/450m2 - Loteamento Papp.
Terreno c/500m2 -Rua JorgeCzerniewiez-Próx.
Hospital Jaraguá

.
.

Terreno c/147J)00m2.-Rua Três.Rios doNorte.
Terrenocl600m2�LóteamentoPapp - US$6.500
Terreno c/397m2 - Jaraguá EsquerdoPróx. Mer
cado Fronza.
Terreno cl 560m2 - Rua Venâncio da Silva Porto
-Préx. Weg I
Terreno e/l�000m2 - Esquina Rua Joinville
Chácara c/ casa de·300m2 + terreno 5.000m2-

,

Perto Choco-Leite-

Locação
Sala comercial - c/45m2 - Rua José Teodoro
Ribeiro - Próx. Colégio .

Salacomereial- c/24m2 - Rua JaraguáEsquerdo.
Sala comercial -,c/45m2 - Rua 25. de Julho, 577
-.vila Nova.

1 telefone

Ru. II d. Julho, J17
VII. II.". - J.....u6 do Sul - SC

Fc»..ca.
7St- .... s=-

/
/

erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0510

Vende
Áreade3.7()()m2,pr6xinioaocentro,
naruaCanoinbas.latemldaAntônioC.Ferreira.
Ten-enocentral,noiníciodama
AdéIiaFischeráreade33.023,00m2.
Lotesnol...oteamentoItapocuzinho.
LotesnoLoteameutoJardimFrancisco.
LotesnoLoteameotoRausisernGuaramirim.

Aluga
Sala comercial nos fimdosdaSirama,
frenteparapraçaAngeloPiazera, 70,00m2.
Salascomerciais, em ciInadaCasaSiInara

Terrenos
Terreno - 650m2esquina rua Leopoldo
Janssen, cl Rua Venâncio Silva Porto
Terreno ruaJoséEmmendoerfercl564m2
Terreno 970m2 esquinaMaxWilhelm cl
ruaA Mielke
Terreno 15x43 rua Emma Ziemath
Terreno 590m2 esquina Ilha da Figueira
Terreno 980m2 - Centro
Terreno 1520m2 rua 13 deMaio
2 lotes ao lado. da Lagoa Barra Velha
Lotesfinanciados em até 24 vezes

--

,

.

Casas pré-fabricadas com entrega em até
�

45 dias.
Casas

Casa de alvenaria cl 80m2 - Vila Lenzi

Casadealvenariac/Lâüm', terreno 1520,
- Rua Leopoldo Jansen
Casa de alvenaria cl 104m2 próximo
Ponte Grubba
Casa de alvenaria cl 237m2, terreno
2700m2 - Rua João Planinschek
Sobrado de alvenaria - Centro de Barra
Velha

,

,

Casa alvenaria cl 12Om�, terrena 450m2,.
- Rua Jorge Czemiewicz

.

Casa mista cl 80m2 - Rua Teodoro
Röeder.

Apartamentos
Apto 239m2 - Rua José Emmendoerfer

,", Apto cl � quartos - Ed. Carvalho

Apto cl 2 quartos - Ed. Florença
Apto cl 3 quartos em Piçarras frentepl o

CO�MPRA - VENDE
ALUGA - ADMI'NISTRA

.one:718009
_ p 6.
".ra.u6 Sul - sc

(........ rua d. c t!c...6m1c.)
CRUI476D

_
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PARAQUEM SENTE ORGlJLHO·EM BAR O ENDEREço

I

I
I

VS2SZSZSZSZSZSZSl

It\�.fi
(!��
Rua 310 dos Imigrantes

(próximo i FERJ)
VendasII Apenas dois apartamentos por andar

li Churrasqueiras
iii Sallo de Festas

li Sallo de J090s
li Playground
iii Todos os apartamentos com garagem

li Totalmente residencial
II Apartamentos de 98 m2

�
Imoblilarld

_-

,-

CHAL,É
IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragu6 do Sul·SC

tpartamento
Cnnd. Residencial, Amiza
de, c/3 qtos, garagem,

entrada + financiamento

Terreno

Rua: José Picolli, Estrada
Nm a, cl área de 5.6.t6m2

loteamento Juventus
Lotes com entréKia + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
-Föne (0473) 71-1500

RUA REINOLDO RAU, 61 - JARAGuÁ DO SUL, SC

Apartamento
A\. Mal. Deodoro, Edif.
Florença, cl 1 suíte, 2
qtos, cl garagem

Apartamento
Edifício Florença, Mal.
Deodoro, cl 78,OOm2, 1

to, cl ara em v E N
Casa de alvenaria Terreno

Rua: Henrique Sohn, n? I
Rua: .t'J3 - Bcrtha L.

I-t7, PI"Ú,. Doering, cl ,Kasliner, pl"O\. CS:\1. ri
202m2, ter. 1.21S,OOm2 I 3')2m2

Construçlo·
eVendas:·

•

(J
COIISTIIUTOIIA I_�DOIÍA
JARAGUA

R. Cei. BernardoGrubba, 246
Fones (0473) 72-0014 e 71-0347

Jaragu6 do Sul· SC

Casa de alvenaria
Rua: Jorge Menegotti,
n? -tOO, c/ 105,00m2, ter.

337,68m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendas

Lar .Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 141

Locação
Casamista cf 4 domritórios e demais dependências, rua Irm30Leandro aodado
nO 99 (Vila Lenzi).
Apto. na rua Roberto Seidel (Corupá), com 3 domritórios e demais dependên
cias.
Casa de alvenaria na rua Egon Koch nO 291 (laraguá Esquerdo), com. 3
dormitórios e demais dependências. .

Salas comerciais
Na Av. Getúlio Vargas nO 49; com 68,OOm'.
Sala !'li rua João lanuário Ayrosq (Iaraguá Esquerdo).

Telefone

Apartamilpto no Edificio laraguá.
,

Tem:no\nà rua Max Nicolau Schmidt cf SOO,OOm'.
Apto. cf160,OOm' no Edificio Miner na Mal. Deodoro, todomobiliado.
Chácara em Schroéder, com 42 margas, terreno todo plaina, com água e luz.
Casa misia cf90,OOm' na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria cl ioo,oOm' na rua Santa Catarina.
Casa de atirenaria, na rua 2S de lulho, com 200,OOm'. (Vila NoVa).
Terreno com 4.700,OOm' e casa de alvenÍuia com muitas frutas � palmitos,
Terreno cool área de 3S0,OOm'. No loteamento Jardim Francisco.
Casa de alveD,ria cf300,00m', na ruaRichardtPiske, com 3 arcondicionados,
hidro'massag�'�quecimento solar, e sistema de alarme,

I
� \

1 telefone (prefixo 76).

.----�--_.�-----.

.' �II=' •

; CRECI N° 1596d ';
• •
• Ba....a Sul •

:. I...õveis :
I' Fone: (0473) 72-2734 ICasas
• Casa em alvenaria cl 140m2, 3 qtos, sal. cozo cop., •
• BWC, garagem, churrasqueira, terreno c/372m2• - •
• Centro. Aceita carro. Preço 53.000 URV's.

,

•
.' Casa em alvenaria cl 70,00m2, demais dependênci- •
• as, terrenocl352m2, todamurada, ruaVitorVitkoski, •
• Jaraguá Esquerdo. Preço 14.700 URV's.

,
•

• Casá em alvenaria cl 102m2, 3 qtos, demais depén- •
• dências, garagem, terreno cl 360m2, na Barra, pró- •
• ximo a Malwee. Preço27.000�V's.

, '.
• �sa em alvenaria cl 70m2, 2 qtos, demais depen- •
• dências, loteamento Jardim Hruschka, Bairro São •
I Luiz, terreno c/2.?50m2• Preço 13.000 URV's

I.

Apartamento I

• Com 1()7m2, 3 qtos, 1 suite, cop. coa.z BWC, área I.• plgaragem, naBarra. Aceita-se carro. Preço 35.000
• URV's - negociável. •.
• '. Terrenos •
• Terreno cl 396m2 (16X25), lateral rua Walter •
I Marquardt. Preço 7.000 URV's. I
• Terreno cl 36.000m2 (81x444), lateral rua Horácio •
I Rubini, na Barra. Preço 106.000 URV's, sendo •
• 40.000 URV's de entrada e o saldo em 10 (dez) I
'. meses. •
• Terreno cl 391m2 (15x27), loteamento ÁguaVerde, •
I próximoPostoMarcolla.Preço8.000URV'seom50 I

% entrada e mais 6 prestações.
.

••
• Terreno cl 434m2 (14x31), rua.João Planincheck, •

Centro. Preço 11.000 URV's.
• Terreno cl 69.000m2 (l05x660), Rio Cerro II, pró- •• prio para pastagem, lagoas, sítio, distante 300ms do I.I asfalto. Preço 17.000 URV's.
• Terrenoc/ 4.50m2 (l5x30),maPastor Schneider, na I
• Barra. Preço 5.500 URV's, em duas vezes. •
• Terreno cl 1.060m2, edificado com um galpão de •
195m2, rua Francisco Hruschka, n" 465 - Bairro São •
• Luiz. Preço 20.000URV's.· •
I Loteamentos I
• NaBarra e no Bairro São Luís _' Jaraguá Esquerdo •
• A partir de 450 URV's de entrada e saldo em 24 •
I � meses. Aluga I
I Uma casa de-alvenaria no Rio da Luz, próximo a •
• CÊVAL - por '65 URV's. •
I r':"tar na R. Ângelo RubInI, 1213. Sala 9· Barra do Rio C;ert'o I
•

Fone (0473) 72·2734 CREC/15B9 • J •

'ltlilEI!IiEi!r!SI!ii!ill:!!1J •- --III! -:í!I- ..�.�-�••·•

"Aproveite esta
chance'"

* Apartamentos prontos
para 'morar;, ..

'

* Otimas localizações;
* Pequena entrada e res

tante em suaves presta
ções;
=fê -

Parcelamento direto
com o proprietário.

Edifício Argos
- Apto. novo com 134m2;
- 1 suite + 2 dormitórios;
- Excelente acabamento;
- Rua Jorge Lacerda.

Edifício Eldorado
- Apto. novo com 86m2;
- Contém 2 dormitórios;
- Excelente acabamento;
'; Rua Florianópolis.
Obs.: Venha tomar um

cafezinho com a gente e

aproveite parafazer um
bom�negócio.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
�I
I

TERRENOS
Terreno em Piçarrasabeira rio e/4.185m2 (Ancoradou-'
ro)
Terreno Rua Amazonas e/1.720m2, pr6x. Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, e/2.500m2•
.Prôx, trevo Posto'Marcolla
Terreno c/ S3S,8Qm2 Loteamento Júlio Rodrigues, Lote
n009 ..

ITerreno,e/420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno esquina naRua Reinoldo Rau c/ casade alvena-. '

ria .
' ':'

Terreno rua Reinoldo Rau 17x34 (578,00m2.).
CASAS

Casa de alvenaria c/60m2 - Loteamento Liodoro

Rodrigues
Casa de alvenaria c/50m2 - LoteamentoAna Paula Rua
209 - Francisco Hrushka, nO 1.122.

Casa de alvenaria em construção c/144m2 (aceita carro)
Rua 312 - Angelo Menel
Casa mista Loteam. Ana Paula II Rua Victor Vitkoski
Casa mista - Loteamento Ana Paula II

APARTAMENTOS

Apto. Edificio Jaraguá e170m2 e/2 qtos., (I °an<!ar), apto
3.

Apto. e/250m�, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.

Apto. c/120m2, Edifício Karine

Apto. cl 116m2, 2 quartos, dependo empregada, 2·

banheiros, Sala e garagem. Edifieio Hass 4° andar.

Apto. c/156m2 - Edifício Schiochet, 6° andar (parte
financiado)

LOTES FINANCIADOS
Loteamerito Ana Paula IV:

Loteamento São Cristóvão II.
CONDOMtNfOAZALÉIAS (empreendimento Classe
A)

•

Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras,
Loteame�to Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARANA CIDADE

. Arborizado, c/ área de 14:700m2, a 5 km do centro e/boa

água em excelente estado e casa de caseiro
TERRENO COMERCIAL

Av. Mal. Deödoro da Fonseca cl 1.382 m2

Av. Mal. Deodoro da Fonseea c/950m2•

I
I

I
I
J
I
I,'. .�"

I
I
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REAL

Forle esquema de segurança
para distribúir novamoeda
J araguádoSul-Os banco�

de Jaraguá do Sul receberão
esta semana a nova moeda
nacional,o
real, que Itlnt.

tIMIlI
11.6111 ti.·

começa
circular a

partirde 1°

dejulho. O
c a rr eg a - 1'1IIIIIItI
mentocom
notas e moedas do real deve

chegar nas próximas horas à

agência do Banco do Brasil,
que fará a redistribuição aos

outros oito bancos existentes
nomunicípio.Aquantidade do
novo dinheiro e o dia exato da

chegadaaJaraguádo Sulnão é
divulgadopeloBBpormedida
de segurànça.
Segundo o gerente da

agência do BB em Jaraguádo
Sul,HenriqueOslowski, atroca
do cruzeiro real pelo novo

dinheiro deve se estenderpelo
menos pelos 15 primeiros dias

de julho. Para evitar, maiores
problemas, informa o gerente,
os bancos farão urn esquema
de plantão nos dias 1, 2e3.No

I

dia 1 °dejulho, sexta-feira, será
feriado bancário, porém, as

agênciasestarão abertas exclu
sivamente para a troca do
dinheiro e, neste dia, cada
correntista poderá sacar, '

pessoalmente, urn cheque de
até 100reais. Osbancosavisam

que serão trocados' estes

cheques apresentados apenas
pêlos próprios emitentes.
Terceiros hão poderão fazer a'
trocano dia 1° dejulho.

Já nos dias 2 e 3, sábado e

domingo, os bancos permane
cerãoabertosunicamenteparaa
troca do dinheiro. Não serão
trocados cheques.No sábado os
bancos abremdasl O às 15 horas
e,nodomingo,das9às 12horas.

OdinheirodestinadoaJaraguá
do Sul será suprido pelo Banco
doBrasil de Joinville, que faráa

distribuição emtodas ascidades
da região norte. O Banco do
Brasil fará a redistribuição aos

outrosbancoslocais. Oesquema
de segurança para o transporte
danovamoedaenadistribuição
aos bancos será feito por urna

operaçãoconjunta das policias
Civil,MilitareExército.
Para defmir o montante

necessário de dinheiro para
cada cidade e região, tem sido
usado a base 'estatística de no
mínimo 5 mil cruzeiros reais

para cada habitante. Ou seja,
para distribuir o dinheiro
considera-se que, no mínimo,
cada cidadão ande com 5 mil
cruzeiros reais no bolso. O

gerente do Banco do Brasil de

Jaraguá do Sul, Henrique
Oslowski acredita que todo o

dinheiro estará trocado já-nos
primeiros dias de julho, sem

maiores problemas. Em sua

opiniãooesquemanãopermitirá
a falta de dinheirona cidade.

BUROCRACIA

Micro epequenos querem lei aplicada
FlorianópoUs - Ö artigo 179 da

Constituição Federal determina

que asmicro e pequenas empresas
devem receber tratamentodiferen
ciado no que se refere à simplifica
ção das obrigações administrati

vas, tributárias, previdenciárias e

de crédito. O Cengresso já apro
vou e a presidência da República
sancionou a Lei nO 8.864/94. que
regulamenta o artigo 179, mas a

legislação ainda' depende de de-

ereto lei presidencial para entrar mentação o ajuste nos tributos. A

emvigor.COQlbasenisso o Sebrae- maioria reivindica impostos mais

SC realizou uma pesquisa junto a justos e diminuição das alíquotas e

66micro e pequenos empresários;
. da burocracia, A pesquisa apontou

baseados em Florianópolis em di- que 67% dos micro e pequenos
versos ramos, para apurar a opinião empresários consideram os impos
quanto à urgência de normas que. tos elevados e 23% reclamaram do

simplifiquem a rotina empresarial. excesso de burocracia. Do total en-

A pesquisa foi realizada durante trevistado, 300!o disseram ter recor

a segunda quinzena demaio e reve- ridoaempréstimosnoperíodo 93/94
louque71%dosempresáriosconsi- - 58% em instituições privadas e

deram como prioridade na regula- 42% em instituições públicas.

Oiwlgaçlo

Becken empresaprocura descobrir valores

CRIATIVIDADE

Oxford patrocina concurso.

para revelar novos talentos
São Bento do Sul - Promo- empresa decidiu apoiar o con

ver O intercâmbio entre a classe curso porque há muito tempo
empresarial, os designers e os procurádescobrir valores com a'

artistas cerâmicos, no sentido vocação para criação no 'setor
de criar projetos de design tipi- cerâmico de mesa, além de bus
camente brasileiros para a in- cardesenvolvesumdesign "made

.

dustrialização de aparelhos de in Brazil" com condições de ser
jantar, chá ou café. Este é o exportado, atendendo a gostos e
objetivo do I ConcursoNacional culturas dos compradores do
de Design Cerâmico - Louça de primeiro mundo.

Mesa, que acontece até apróxima Multinacionalbrasileirano se
terça-feira, 21, em Blumenau. A tor da cerâmica, a Oxford, com
iniciativa,inêdita,édaAssociação fábricas no Brasil e na Irlanda,
Brasileira de Cerâmica que tem produz atualmente 56 milhões
patrocínio -exclusivo da Oxford, de peças/ano de louças em cerâ
de São Bento do Sul, maior em- micadeporcelana,grés,vitramik
presadaAlnéricaLatina,nafabri- e faiança. Cerca de 70%da pro
cação de cerâmicas de mesa dução é exportada para mais de
Destinado a estudantes, 65 países dos cinco continentes.

designers e ceramistas, o con- Os restantes 30% 'ficam no mer

curso teve sr trabalhos inscritos .

cado interno, garantindo a lide
.

de vários pontos do' país. A rança com uma fatia de 60% das
temática inclui pesquisas de for- vendas de cerâmica de mesa do
más através dos objetos das co- país. Além de líder no Brasil, a
munidades populares brasileiras Oxford é a única indústria com

e pesquisas de processos de de-
\
reservas próprias de matéria

coração inspirados na flora e
.

primapara300 anos, localizadas
fauna brasileira. O presidente da próximo à sede da empresa, em

Oxford, Otair Becker, diz que a São Bento do Sul.
.

>

•

_-

,'�:{Y;" I?AÇA ..N()S (filA VISI'I'A·
MalhasDalmar�· ... I'ClSTO DI! Vl!NBASmNTO" FABmCA•.

-

. IlUAJOINVILI.E 1346
. .

LOJAS DALMAIl- AV. GETÚLIO VAIlGAS, 128

.'AltA(.IJA I)C) SIJI.. � S(�

I?C)NI� 71'-1«;(;(;

-ram a pronta antraga: lIela malha,
moletinho,moleton II.. a camurçado
totalmante merearlzada, labricados
càm a màlhor tacnologla
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MOTIVAÇÃO

Curso ·mostra como vencer o desânimo
Acontecerá nos dias 24, 25 e

26 do corrente, noCentroEmpresa
rial, oCuno deRealizaçãoPesso
al, do professor Bras ílio

Starepravo.

Mais de cemmilpessoasnoBra
sil e fora doPais, conseguiram atra

vés deste
curso:

autocon

fiança,
iniciati

va, entu

siasmo,
automo-
tivar-se e motivar outras pessoas;
usar os poderes do subconsciente,
libertar-se dos medos, vencer o de-'
sânimo e desenvolver uma atitude

mentalpositiva,passandoa termais
sucessona vida pess��;.��nasativi-. .

dades profissionais de$alquerna-
tureza. ; .' .. ''c

Professor BrasiBo -Starepravo

Quem é (, prof. Brasllio
Starepravo?

O prof. Starepravo, de CUritiba,
é a mais viva prova do Poder da
Mente: Ele vê só com a mente.

Perdeu a visão com umano devida,
com uma grande queimadura. Por
causá do acidente, foi velado 3 ve
zes.

Os pais de Brasílio eram muito

Inscri'iq�s�L��a e Papela
ria Pena e Pauta e no hotelltajara.
Preço do curso, 20 URV'só_ Mais
informações pelos telefones: 71-

3899 e, 72-2142' Jaraguá do Sul-

SC.
.

pobres e analfabetos. E, por este

motivo, o prof. Brasílio, vencendo
todas as formas de negativismo, de
medos e barreiras que pareciam
intransponiveis, e tendo por 3 vezes
tentado o suicídio, começou'a estu
dar só com 19 anos. Mesmo assim,
Brasílio formou-se em 5 faculda
des. Defendeu 12 teses. Escreveu o

livro Segredos da Realização e

outros trabalhos voltados para aMo

tivação PessoaL

Com o Poder daMente, o prof.
Braslliodetecta cores, sinaisde trân
sito e até mesmo, a aura das pesso
as nas consultas particulares, a fim
demelhor ajuda-las na conquista de
mais sucesso.

Estas já estão sendo atendidas
no hotel Itajara e devem ser

marcadas/pelo telefone: 72-3799.

Preço da consulta particular, 30

URV's. E sea Pessoa atendida em

particular, quiser fazer o curso.ga
nhará o curso de cortesia.

Nota: Nãohaverá consultas par
ticulares nos dias 24, 25 e 26 de

junho, dias do Curso de ReaIiza

.

çãoPessoal.Nemdepois doCurso.

o Agricultor pode contar
com todo o apoio.
Até o que vem do 'alto.

Entre as diversas ações de apoio à produção rural do

município, a Prefeitura Municipal atendeu a uma
antiga reivindicação da classe: junto com a

Associação dos Bananlcultores, viabilizou a criação
do Campo de Pouso do Garibaldi, permitindo a
pulverização aérea das plantações.
A isto somam-se os Programas de Troca-Troca, o
Sacolão, as Patrulhas Mecanizadas, o Programa de
Calcário e muitas outras iniciativas.
A Prefeitura acredita que o primeiro passo para a
qualidade de vida urbana é o apoio ao produtor rural.

PREFEItURA.UMICIP...
DUAlAGui DO SUL

Qualidadede Vula

SUIIeIO OU PEQUENA
EMPIESI VII NEGOell1
e011S IUIDES NA

fll:11 BIIIIIIIII DI MÁIUINAS
METALMECÂNICA - PLÂSTICó
ELETRoEI..ETRÔNICA - QUIMICA
PETRoQuiMICA - EMBALAGENS

21 a 25 d. Junho/94
'Ilil_ III PIOEI • Ilu.IIII/se
O SEBRAE/SC e a FeEM orlaram, nesta 31

edlfäo da BRASlLMAQ, o pavilhão da
TERCEIRlZAÇÃO INDUSTRIAL para .. mloro e

peq................., ao ousto de 70 URV'. o
m2 • Uma _Gllinte oportunidade para vooê
oI'eNoer -rvttoa para as grandes que eetarão
lá. RII•.". Já espaço no balGão SEBRAE

.
de oIdad.. Estas, em..

outras ......., Já estão oonftrmadas:
• AlLAS COPCO • ADRIÁTICA. BOIAR
• SANCHES mANES • CARL ZEISS
• CIWAL • WALTEC • ROHM • BRDE
.ACTENO • ONÇA • BINZEL • IBRAM

• HOH - MÁQUINAS • KSB • ETA • GEMÜ
• DEVlLBISS RANSBURG • $PIRAX SARCO
• DRESSER/WaLY • AÇU INFORMÁTICA
• REXROlH • IORGA 6LEOS • KARCHER

Apolo:
FIESC - Feci. daS Ind.da Est.

deS.catana
AaB -/vis. Com.e Ind.

deBlumenau
ABINEE - AJ;s. Bras. da Ind.

Eletroele1Tônlca
ABIMAQ - AJ;s. Bras. daS Ind.

deMáq.e�os
SINDIMAQ - SInd. Nac. da
Ind. de MáqUnas
ABIPLAST - Ns. Bras. dei Ind.
doPl6stlco
A.B.S. -/vis. BIos. de

,
Soldagem

Pl!OßIotora:

=
SEBRAE
:=
SC

-
-

SEBRAE
-

Rs

'O.E.(051)�
(051) 331.2537

Fil: (051) 334.0223
IlSERVAS E INFGIIIACÖES
DlIlErAMENII NO IAIl:IO .

SEIIAI DI SUA CItADE.
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LIVRO. NOVIDADES "TV
. Suldopaísjá recebeaPatota do laiminho REDEGLOBO

\ '

Hoje
06:45 - Professor e Educaçlo
07:30 - Oesenh05
08:00 - Xuxa Park
11:45- Jomal do Almoço
12:30 - Globo Esporte
12:45- Rede Regional de

Noticias
13:15- JornalHoje
13:40 - Copa 94
16:00 - Filme - "Renegados pela justiça"
18:00 - Tropicallente
18:50- AViagem
19:45- RBS Noticias
20:00 - Jomaí Nacional
20:40 - Fera Ferida
21 :40 - Escolinha do Professor

Raimundo
Filme - ''Tentaçlo parigosa"
Filme
Filme - ''Lili, minha adorável espiA"
Filme - "A história do FBI"

Amanhl
06:10- Educaçloem Revista
06:30 - Santa Missa
07:30 - Globo Ci6ncia
08:05 - Globo Ecologia
08:30 - Peq..-sEmpresas&

Grandes Negócios
09:00 - Globo Rural
09:55 - RBS Comunidade
10:45- Modelo Empresarial

Catarinense
11 :45- Louco por V0c6
12:15- Seaquest - Missio

SUbmarinll
eop.,94
Domihglo do Faustlo .

Fanl'stico
Copa 94
Placar EletJ6nico
Filme - "Onde começa o inferno"

DOe acordo com Darlon
epois de O Choque do

Futuro, A Terceira'Onda,
Anacletto, produtor e criador do

, gibi, outros trabalhôsjá estão sen-Previs6esePremissas;AEm- do realizados. "Começamos afa-preSa Flexivel eAsMudan.. ur revistinhaS- educativas para
ças do Poder, a Editora'

empresas, Jáfízemos umae.obti-
Record está lançando, mais "vemos crédito tótal,�e pretendo
um livro de Aivm Toffler: ,: . fazetoutraslnais",disseentusias-
Guerra eAntiguerra.ljste é· ',mado,

'.

assinado também pela sua ,

'
"
'.

"

mulher. Heidi Toffler. <' ,

A PatOla'dó Jaiminho número'
() escritor sustenta a�.jdéia 4, já. estaráa vendá nas bancas'

,jaraguaenses, aPârtirdaptó�má'
�:;'c:m�u:r::�:;::::e�i; ' •.. "semaana, pelç '

pteço de

queza e comofaz a gu'erra. ' CRS1.700,00.
.

devemos observar asmudan
ças que hoje processom nas

empresasestão refletindonas
forças armadas do mundo

'

inteiro e nofuturo daguerra.
Eles ai identificam os obstá
culos ao triunfo da paz.
Como nos livros anteriores
do Toffler, Guerra e

Antiguerra, apresenta novos
epolêmicos conceitos. A "Re
volta dos Ricos" é um deles.
como nos outros também in

cluiu premissas e previsões.
(Ã venda na Papelaria e Li
vraria Grafipel - fones: 72-
0137 e 72-0972)

A gora em toda' Santa
Catarina, Paraná eRioGrande do
Sul, aPatota do Jaiminho, em sua

48 edição, está com muitas novi
dades. Agora, além das 44 pági
nas com as mais divertidas
hist6rinhas, 22 páginas serão to
talmente colorida. O papel tam
bém melhorou. Mãis passatem
pos, à pedido dos leitores, que
estão remetendo inúmeras cartas
paraacaixapostal19,CEP89251-
970, Jaraguá do Sul, Santa
Catarina, também foram coloca
dos.

Bandeirantesmostra48jogosao vivo

CORREIOOOPOVO-'

O CANAL DO ESPORTE

ARedeBandeirantesjáapron
tou sua programação para a Copa
do Mundo deste ano. Serão 48

jogos ao vivo, ou seja, 250 horas
de transmissão durante os 31 dias
da competição. Ontem aemissora

já mostrou a partida inicial entre
Alemanha e �olívia e à noite,
também ao vivo transmitiu
Espanha xCoréia. Parahoje, nada
menos do que três jogos que a

Bandeirantes mostrará. EUA x

Suíça, Itáliax IrlandaeColômbia
x Romênia, além de apresentar
uma mini mesa-redonda depois
decadajogo.AJnanhã,duranteo
programa Show do Esporte serão
mostrados aovivoBélgica xMar
rocos, 13:30 horas, Noruega x

México, 17 horas e Camarões x
Suécia, às 20:30 horas, ambas
estão em nosso grupo.

Serão 20 profissionais ligados
diretamente com o telespectador,

entre eles os narradores, Luciano
do Valle, Sílvio Luis, José Luiz
Datena, Marco Antônio e J.

Júnior, oito comentaristas,
Luciano do Valle, Juarez Soares,
Gérson, Rivelino, Mário Sérgio,
Tostão, Zico e Armando Noguei
ra e sete repórteres, Silvia Vi
nhas, Maria do Carmo, Eli
Coimbra, José Luiz Datena,
Octávio Muniz, Luciano Jr. e

Gilson Ribeiro.
-

·22:30 -

00:30 -

02:00 -

04:00 -

13:15-
16:00-
20:00 -

22:05 -

- 00:00-
00:35 -

'REDEBAND8RANTES
Hoje

MIstérios da Fé
Flash
National Geographie
Futebol Dente de Leite
Copa 94
Copa 94' - EUA x Suiça (ao vivo)
Copa 94
Copa 94 - !Willa x Irlanda (ao vivo)
Jomal Barriga Verde
Jomal Bandeirantes
Copa 94
Copa 94 - CoI6mbia x Rom6nia.
(ao vivo)

22:30 - Apito Final
23:30 - FIlme - "A prova"
01:30 - Fr.. Jazz in Concert
02:30 - Valle Tudo

Amanhl
06:15- Igreja da Graça
07:45 - Cada dia
08:00 - Anunciam05 Jesus
09:00 - TV Mappin
10:00 - Clube IrmAo Camioneiro
10:30 - Show do Esporte. Copa 94
13:30 - Copa 94 - B6lgica x Marrocos

(ao vivo)
15:30- Copa 94
17:00· Copa 94 - Noruega x México

(ao vivo)
19:00- Copa 94
20:30 - Copa 94 - Camar6es x Suécia

(ao vivo)
22:30 - Apito Final
23:30 -' Jornal de Domingo
00:00 - Domingo Dez
00:30 - Jomal de Domingo

2" Ediçlo
01 :00 - Filme - "Boulevard do Crime

parte II"

·A.waçõe. nãocomunlclldu .ãode,...
poI'INbIIdadedNWI'IIIAoras.

Oi3O-'
, 08:20-
09:20-

. ,11:00-
12:00-
12:30-
14:30-
17:00-
19:00-
19:30-
20:00 -

20:30 -

ARlES" 21/3 a 20/4 - Assim TOURO - 21/4 a 20/5 - Não é GêMEOS" 21/5 a 20/6 - Por CÂNCER" 21/6 a 21n - Ao LEÃO - 22fT a 2218 - Oseu \lIRGEM "23/8a2219-Obser-
como acha que está se afas- com palavras que acertará o mais que os sinais sejam mesmo tempo que percebe interior, anseia por facilida- ve bem o tipo de perspectivas
tando de todas as coisas que passo do seu destino, mas terriveis e tudo pareça per- que alguns de seus associa- des que a vida tem teimado que você constrói com a sua

lhe dão prazer e o fazem seo- com as atitudes firmes e prá- dido, uma voz no seu interi- dos não são mais oportunos, em negar-lhe. Mesmo as- mente, porque é destas que
tir-se bem, também aconte- ticas que tomar hoje. Não or lhe ordena seguir em outros aparecem como sal- sim conserva esperanças depende o seu destino. Além
ce de ter oportunidades na ooupe seu tempo tentando frente. Não esrnoreçe-aço- vadores. Faz mal em pensar ilusórias. Faria melhor em das circunstâncias reinantes

sua mão de trabalhar em seu seduzir outras pessoas a ra. que não precisa de ninguém. pisar bem firme no chão. está a .sua força de vontade.

próprio beneficio. segui-lo.
LIBRA - 23/9 a 22/10- Não ESCORPIÄO - 23/10 a 21/11 - SAGITÁRIO" 22/11 a 21/12- CAPRICÓRNIO -22/12 a 20/1- AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - As PEIXES" 20/2 a 20/3 - Não é

importa que a realidade se Talvez se sinta um pouco Por mais terríveis que te- Vale muito mais o que você dificuldades são todas su- momento para deixar as

mostre bem mais difícil do perturbado ao constatar nham sido as sensações sente do que aquilo que as peráveis ou não seriam di- coisas em panos quentes.
que parecia. Você é muito que a visão do futuro que que cultivou a respeito do pessoas tentam transmi- ficuldades. É a natureza dos Faletudo o quetiver a dizer
suscetivel à sedução das vinha construindo era um seu futuro e do seu destino, tir-Ihe. Isto pode colocá-lo seus próprios pensamen- às pesscas pertinentes
facilidades e está sempre' pouco ilusória. o ritmo cotidiano pode sus- em conflito com certas pes- tos que os torna insuportá- antes que as palavras si-

esperando que a vida seja tentar o seu universo sém soas, mas é melhor que o veis. Pense com bom hu- lenciadas se transformem

, mais prazerosa do que é. problema algum. conflito pessoal. mor a sua vida. em armas constantes.
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EDUCAÇÃO

Fundação vaigerir recursos
da contribuição de empresas
J araguá do Sul - A partir

do mês dejaneiro de 1995, toda
a contribuição das empresas

jaraguaenses

Jaime de Borba/CP

administrativo. A Fundej as
passará a gerir os recursos hoje
recolhidos pelas empresas via
INSS - 2,5% sobre as folhas de
salários e que agora passam a ser

recolhidos através do MEC que
os repassará à Fundação
trimestralmente. Pelo menos

90% dos 13 mil alunos que
integram o ensino fundamental,
de adultos e projetos especiais
mantidos pela Prefeitura serão
beneficiados já que o dinheiro
recolhido seráaplicadonopróprio
município.

Disse a secretária Rosemeire
Vasel que ainda não há números

definidosemrelaçãoacontribuiçãa
mensal das empresas, porém
sabe-se que atualmente elas

pagam em torno de 15 URVs de
bolsa de estudo por aluno.

JJÍIIII,Ú',
I,ni

1I1/ittlFi,
'1II'lt,/.

para o sa

l ár io-edu

cação pas
sará a ser

gerida pela
Fundação,
para o

Desenvolvimento do Ensino de

Jaraguá do Sul. A Fundação, de
caráter privado e sem fins

lucrativos, foi idealizada pela
secretária municipal de
Educação, Rosemeire Vasel,
combase em instituição idêntica
existente na cidade paranaense
de Cascavel.

Sua constituição oficial
aconteceu através da Ferj, Acijs,

o "niver" da Grazieüe
Grazielle RackeI completará no dia 21 do corrente o seu 18°

ano de vida, para alegria de seus pais Max Fiedler Filho e

Leonida Kiefer Fiedler e 'dos irmãos Fabian e Maurus Fiedler.
Na oportunidadeos pais organizarão umafestinha comemora

tiva à qual comparecerão as suas colegas. O "CP" apresepta à
Grazielle Rackelos cumprimentos de muitas felicidades pela
passagem da data.

o �

Rosemeise Vasel

ConselhoMunicipal deEducação
e Prefeitura e em novembro
deverá ser nomeado seu diretor

')GASODUTO

GA
RO
TA

Primeirafasefuncionaanoquevem
Jaraguá do Sul - O estudo de

viabilidade técnica e econômica

para aproveitamento dos recur

sos naturais da bacia de Santos, já
está aprovado e permitirá o esco

amento da produção de gás do

campo de Caravela para atender
Santa Catarina, através de um

gasoduto.
Afase I doprojeto é o gasoduto

do campo de Caravela até

Guaramirim, disponibilizando um
volume inicial de 220.000 metros

cúbicos de gás por dia a partir de
março de 1995 e alcançando
500.000 metros cúbicos por dia

(equivalente a 3.145 barris de pe
tróleo por dia) até o final de 1995,
atendendo à demanda de gás do

Estado de Santa Catarina.
A fase 2 prevê a instalação de

uma plataforma de produção que,
interligada a um total de nove po
ços produtores, terá capacidade
de processar 50.000 barris de pe
tróleo/dia e 1.000.000 de metros

cúbicos de gás/dia. Esta fase de
veráentrar em operação nomês de
julho de 1996.

A fase 3 do projeto 'prevê a

interligação de mais dois po
ços à plataforma de produção,
com o objetívo de garantir a

manutenção de uma produção
média elevada de gás até, pelo
menos, o ano 2003, facilitando,
desta forma, o estabelecimento
de contratos de fornecimento

de gás de longa duração. Esta
fase deverá entrar em operação
emmaiode 1998.
A produçãomáxima a ser ob

tida com o projeto se dará no

segundo semestre de 1 996, com
38.558 barris de petróleo por
dia e 1,2 milhão de metros cú
bicos de gás natural por dia.

O projeto deverá atender a de
manda projetada de gás dosmuni
cípios de Joinville, Guaramirim,
São Bento do Sul, Jaraguá do Sul
e São Francisco do Sul. Na fase 2,
além da ampliação da oferta de gás
aos municípios já citados, deve

.

rão ser atendidos os municípios
de Blumenau, Tijucas, Brusque,
Gaspar e Indaial.

LOJAo
Be13eR B�J!!!'�

-- _._11_

Para nós. sequro não é-só garantia de riscos
Seguro é Prestaçäo de-Servtços

"
..

.? SEGVROS:6ARCIA�ua Expedicionário GumerCindo da Silva nO 90,

;:;;;Jl' 1° andar, sala 2 • Fone/Fax: 71·'1788
Jaraguá do Sul· SC

I'

II
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Fagundes acredita.que responsáveis seriúJplUfÜlos

Jaraguá do Sul - O advogado
MarcoAurélioFagundes, que está
trabalhando no casode JaireCláu-
dio Bledom, Moacir dos Santos e
Charles Roberto Gomes, todos
indiciados por agressão a polici
ais; resistência à prisão e desacato
à autoridade, afirma que seus cli
entes foram presos injustamente.
"Na noite do dia 11, em frente ao

Líder, um policial à paisana reti
roudedentrodo salão umelemen

to conhecido por Beto, de
\ Schroeder, levando-o para fora e

o agrediu. Alguns amigos deste
tal de Beto avançaram sobre o

policial,que estava sendo ajudado
pormais um. Jair, Cláudio,Moa
cir e Charles presenciaram o fato
de longe, e em determinado mo

mentoumdospoliciais os confim
diu e deram voz de prisão, levan
do-os para a delegacia"Os quatro
chegaram lá por volta de Ih e 30

e de acordo com eles próprios,
foram espancados com socos, ta

pas, pontapés e pauladas com

cacetetes até às 2h30, quando os

sargentos Marco . Aurélio

Figueiredo, Mauricio Marcarini,
os soldados Anderson Chaban,
Gilson Keretch e urn outro não

identificado por eles, cansaram
de bater e colocaram todos na

conhecida cela 24 horas, sendo

que graças ao juizCarlos Alberto
da Rocha, houve o relaxamento
de prisão", disse, revoltado,
Fagundes.

De acordo com o advogado,
que não entendeu o porque de

tanta brutalidade por parte dos

policiais, a delegada de plantão,
não estava naquela hora na dele

gacia. "Além de não estar lá, a dr.
Jurema não deveria indagar o

porque do relaxamento da prisão,
mas sim obedecer uma ordemju
dicial", acrescenta.

Fagundesenviou, no começo da
semanapassadaumadenúnciaofi
ciai aoMinistériodaJustiça, em 60

dias, no máximo os policiais
agressores serão ouvidos

ENCERRADO

Políciaprende verdadeiros
assassinos deJúlioBelhing
J araguá do Sul-Apolícia

prendeu ontem Bruno Gassola,
23, José dos Santos, 20 e Mário

Sérgio Pedro Sampaio, 24. Os
três são os verdadeiros assassi
nos de Júlio Belhing. O crime
aeonteceudia lOdedezembrodo
ano passado. De acordo com o

escrivão Natalício Pedro Rodri-

g u es,
dentre

o assassinato, o mesmo teria fu
gido paraRioNegrinho, onde foi
morarjunto com seus familiares,
mas sem antes levar consigo sua
namorada, MariaNilma de Sou
za, que está desaparecida de
casa há dois anos.

Segundo Natalício, no depoi
mento de Mário ele teria feito
urnpactoparaentrarnomundodo
crime, mas antes, matou Maria,
alegando não querer deixar ela
sozinha, urna vez que sabia o

risco de ser preso ou morto a

qualquer momento. Maria está
enterrada como indigentenomu
nicípio deMafraháaproximada
mente urn ano e meio. A única

pista que a polícia tem dos fami
liares de Maria, que são

jaraguaenses é de sua irmã, Ro
salina de Souza e sua residência,
próximo ao posto Marcolla.

Inocente .

A Justiça condenou injusta-:
mente pelo menos dois integran-

Bruno Gassola

tes da quadrilha de Jair Raulino,
que na época do assassinato de
Júlio Belhing, se disse culpado,
afmnandoem seudepoimentoque
ele, juntamente com os, irmãos
Natanael e Daniel Alves haviam
matado o jovem Belhing e ferin
do seu pai Wigando.

Segundo o delegado César
Zanetti, Jair Raulino teria con..

fessado o crime perante ao dele
gado responsável pelo caso,
Odilon Cláudino dos Santos,-e
desmentido na frente do juiz.
"Acredito que ele tenha confes
sadoocrime sobpressões", acres

.

centa. Agora a Justiça terá que
revero casodeNatanaeleDaniel,
urna vez que foram condenados
ná época por só terem participa
ção neste crime, que era negado
desde o inicio pelos dois, sendo
'que somente agora apareceram
os verdadeiros asssassinos, Má
rio, Bruno e José, depois de pra
ticamente um ano.

ReptOduçlo: Jaime de BorbasICP

José dos Santos

outros
.411.1,l1li.
,lIm.lllm,
M6IIIIId.
d.tnlll'

ACUSAÇÃO

Advogado afirma que ��!:'c:�.
'J • beça' do

grupo

polícia agrediu inocentes �OH:'=�
. mente sete meses, Dirceu Car

neiro, que já está preso, confes
sou que foi o autor crime brutal
em que foi decepada a cabeça de
Carlos Bilke. Na época, Dirceu
confessou que mais urna pessoa
teria participado do assassinato,
e que este eraMário. Logo após

Mario Sérgio Pedro Sampaio
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'\;J'arag..á d�Sul- ComqUa�
trogols deAlaor, novo artilheiro
�. é-'lUi�- e,uni de Ronaldo, o
JlJ.yentôS en�rrou sua participa..

;-ção na primeira fase da Taça
"" Gbv.emadoI" do Estado, golean�

do a

"Caça- ,Il••,-I--dofense
por5�1.
O jogp
foi na

_.,.

tMtIIJIh
quinta- ;I,

.

I. ....._

'feira, e
••,••__

t e v c-

potteª- renda (não divulgada), o
que-mais uma vez 'preocupou o
diretor de futébolAlcir Pradi e o
técnico 'Äbel dé Souza.
"Sabíamos que acontecería'isto,
pois além de já estarmos classi

ficados, o frioé forte, Mas Dão é

descuplaporque estamos prestes
a contratar mais um jogador, e
dependemos do dinheiro da ren
da", disse Abel.

Sem cartões -

"

Nos 90 minutos dó jogo de

quinta-feira, o juiz' Sérgio
Montegutti não mostrou nenum

cartão amarelo para os jogado
res juventinos, o que'agradou o

treinador, sendo queseisjogado
res estãocómdois cartões ama
relos.
A FederaçãoCatarinense não

irá zeraros cartões para apróxi
'ma fase, e de acordo .com Abel,
não faz diferença escalar os jo
gadores que estavam 'pendura
dos', correndo risco de serem

suspensos naprimeira partida do
penta&Pnal principal. "Estava
ciente deste-problema, mas uma

Cllf,adorense,naofiJ.itulverstíriopara (J JIlVe1,ftusem'noitedegolead(z

.
-

,

Jarilguáélo s�L 18 efert'ultióde 1994

w- �,'
, fi

�

';:_._:.

hora eles terão que entrar em
cempoecorreremesterísco.Não
foidestafoi.epretendoescalaro -

time titular já no primeiro jogo.
Leonetti, Lin,Nei, Júniore Índio
estão praticamente confirma
dos" ,. acrescenta.

Sorteio
A Federação Catarínense de

Futebol fará os sorteios dos jo
gos des pentagonais principal, .

secundário e de rebaixamento
nesta quartasfeira à noite, na
sede da Federação. Os'jogos da
última rodada da: primeira fase

apresentamCriciúmax Joaçaba;
hoje, às 16 horas. Amanhã com-

"

-

plet�m a rodada
-

Tubarão x

Anu:ang1lá, 'Concósdia x Inter,
Figueirense x Joinville,Atlético
x Blumehau e Mareííío Dias x

Chapecoense.
'

. VE5lINDOVOCÊ,pr CORPoINT.EJRO
" "GETÚLIO VARGAS" 55

" .

... �".:�:' ':;:::::; :.:::;� �: i

... -'t
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