
Aberturaontem CR$ 2.547,09 (dia 24/6) As cadernetas de Novembro· CR$J5.021,00
C V O governo vai aplicar poupança com Dezembro- CR$ 18.759,00
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PPR tenta impugnar nome
deKonellpara Assembléia
C itando a rejeiçãode�on

tas dos exercícios de 91 e 92 e

várias outras.i.rregularidadesco
_/n)etidas"�o- 'ex!'prefeitt>; de j

AGERAÇÃO
DAMALHA

Seguro
Investir
Vida
Nacional.
Após 10 anos,
você recebe'
emvida tudo
o que investiu,

, corrigido.-
E ainda tem a

maior cobertura
domercado.
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Jaraguá do Sul, Ivo Konell, o impugnação da candidatura de
presidenteestadual doPPR, de- Konelladeputadoestadual pelo
putado José Zeferino Pedrozo PMDB. Nos próximos dias o

encaminhouá:õ�pêdidö de:: ,f TRE"á��p-âl;�r, _fágina3'"- .
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CAMPANHA

BornhauseneKleinübing
recebidosemGuaramirim

Cerca de 300 pessoas

recepcionararnnaquinta-feiraà
. noite, 23,os candidatosaogover
no, Jorge Konder Bornhausen,
e ao senado, Vilson Pedro

Kleinübing,naSociedadeDiana,
emreuaíão-comíciopromovida
pelo diretóriomunicipaldoPar
tido da Frente Liberal de

Guaramirim. Página 5
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Centenas de correligionários do PFL aplaudiram os candidatos

o engenheiro �grônomo João deAssis Dolle Ore, esteve esta
semana em Jaraguá do Sul para expor projeto da Epagri que visa

explorar turisticamente as pequenas propriedades agrícolas da re

gião do Itapocú. Página 6
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PrefeituraMunicipaldeJaraguá do sul-se
NOTAOFICIAL

.,
I
I

j

A fim de esclarecer â população sobre a realidade do concurso público,
tendo em vista noticiário distorcido à sociedade, a Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul emite a seguinte nota:

I) O concurso público não foi contestado judicialmente e, nem há ação tramitando neste

sentido. O concurso foi realizado normalmente e seus resultados serão conhecidos em

breve.

2) Na verdade, houve ação direta de Inconstitucionalidade sobre o artigo 14, itens nem.
da Lei I.777, de 20 de dezembro de 1993 (Reforma Administrativa), dispositivos que
determinaram o enquadramento dos servidores antigos, concursados ou estabilizados no

.

serviço público, municiptil.
3) Assim mesíno, e isto o noticiário distorcido não quis ou não soube divulgar, tratá-se de
uma LIMINAR e não de wna DECISÃO FINAL.

4) A autoria da ação é de IRINEU BIANCH! e, caso venha a prosperar, poderá causar

prejuízos aos interesses de dezena- de servidores, aos quais a Administração Municipal
pretendeu dar. segurança, garantia de direitos e tranquilidade. .

5) Foi este cidadão que suscitou a ação através do Douto Ministério Público, Logo ele, que
quando Procurador do Município, função que abandonou em setembro de 1993, examinou
e teve oportunidade de opinar sobre o projeto de lei que, em dezembro, seria a Lei L777, hoje
por ele contts'tada, numa evidente incoerência -. Mudaram os interesses?

6) Na devida ocasião, e PARA DEFENDER OS FUNCIONÁRIOS ENQUADRADOS, a

Administração Municipal irá fazer a defesa na ação, na certeza de que garantirá os méritos

e direitos dos servidores.

7) Quanto à veiculação de notícias a respeito, alegando a ilegalidade do concurso público,
só resta lamentar o sensacionalismo mentiroso, maldoso e inepto, que 'só prova o caráter

insensato de alguns críticos da Administração.
Jaraguá do Sul, 23 de junho de 1994

ADERBALMACHADO
Assessor äe Imprens«

FONE (0473)78-3200

FAX (0413> 78-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITORIAL

Osprimeirosnúmeros
Naprimeirapesquisarealizada em Santa Catarina

pela Datafolha a candidata ao governo do Estado,
Ângela Amin, continua liderando. Segundo o,s nú
meros levantados, a deputada detém 33% da prefe
rência dos eleitores., Depois aparecem empatados
tecnicamente, Paulo Afonso Vieira (pMDB) com
21%e Jorge KonderBornhausen (PFL) com 18%.
Em último lugar, num universo de 1.023 eleitores
consultados, está o senadorNelsonWedekin (PDT)
com 11%. Wedekin segundo a pesquisa, também é
o nome mais rejeitado pelo mesmo universo de
eleitores pesquisados, 26% deles dizem que jamais
votariam nele.

Neste aspecto, o quadro se inverte: 22% para
Jorge Bornhausen e 21% paraPaulo Afonso Vieira,
enquanto que Ângela Amin também tem o menor

índice com 20%. A pesquisa tambémmostra núme
ros sobre a escolha espontânea do eleitorado (sema

indicação de nomes) e, denovo, amulherdo senador
Esperidíão Amin segue na frente com 12% das

cjtações; seguidà de Paulo Afonso_com 9%, Jorge
Bornhausen e Nelson Wedekin com 4%.

.

Do universo d� eleitores pesquisadosexiste outro
aspecto a ser consíderadö, que é o dos eleitores
indecisos. Segundo aDatafolha, 11% não sabem em

quem votar e outros dizem que vão votai em branco
ou anular o voto. Vale lembrar que a pesquisa
ocorreu entre os dias 9 e 18 de junho e que as

campanhas, de fato, aindanão estão na estrada, para
valer. Mesmo assim, surpreendem os números, in
clusive para o senado onde, no mesmo universo de
eleitores pesquisados o ex-governador Vilson

. Kleinübing aparece com 48% contra seu mais forte
adversário, teoricamente, o também ex-governador
Casildo Maldaner com 31%. Por enquanto, são
números.

A ·água tratada
J •

Aproximadamente 1/4 dos lei
tos hospitalares do mundo estão

ocupados pordoentescujasenfer
midadessãoocasionadaspelaágua
- cólera, febre tifóide, disenteria,
hepatite infecciosa, esquis
tossomose, etc., Sabemos que os

muniçí-
pios de Stlíítlil
nossa

microrre

gião têm
um défi
cit de

pelo me

nos40%.
alguns nem tratam sua água; isto
exposto parabenizamos a Secre
taria Municipal de Saúde (SMS),
que após consulta ao Inst. Adolfo
Lutz e endossado pela secretaria
estadual de Saúde, resolveu não

sódivulgar, como retiraros filtros

'11111'111111
11,1111111
11I11IrllI'

*Walter. Falcone

de água, ditos purificadores, do normas da Ass. Catarinense dos
comércio. São eles: o Aquatron, Supermercados, afixou em pon
Clear-Water, Europa (Sistema tosestratégicos: "Espaçoreserva
Natural de Tratamento de Água), dopara àCoca-Cola", quepor não
Purimax,Ricozon, Serbran, Ulfer, respeitar o preço médio dos últi
Yaxuta. Conclui-se que quando mos 4 meses, não foi adquirida. É
setemalgumadúvidasobrequal- umaatitude de coragem, e uma

querassunto ligadodiretaou indi - importante contribuição que os

retamente à saúde, deve-se con- gerentes destes estabelecimentos

sultarumórgãooupessoacompe- comerciais podem e devem fazer,
tente, quer seja a SMS ou um no combateaestainflaçãofraudu
médico. Vê-se que os interesses lenta. Aos consumidores cabe não
comerciais prevalecem, relegan- levar mercadorias com preços
do a saúde a umplano secundário. extorsivos; fazer pesquisa de pre
Isto ocorre também com medica- ços; solicitar a nota fiscal
mentos e com agrotóxicos: Não discriminativa, com esta, calcular

comprem gato por lebre. Percebe- as diferenças abusivas de preços e

se com isto a importância do "nos- .

denunciar ao Procon. Não pode
so" laboratório bromatológico, i mos só esperar o governo, temos
analisando não só a água, mas ! que fazer a nossa parte, pois somos
também o solo, os aUmentos etc"; os melhores e eficientes fiscais.

Consumidor - Parabéns ao su-

permercado Sesi, que seguin1 *Médico

CORREIO DO POVO . FranciscoAlves

FundßdoCll�'10dc Illßiodc 1919
Editor Chefe: Celso Machadó MTB-DRT(SC) 153 Departamento Comerciai: Maria A, Alves'

'Repórteres: Peterson lzidoro, Udo Leal e Impressão: Jornal de Santa Catarina
YvonneA. S. GonçalvesMTB-DRT(SC) 219 Associado a Aqjori e Abrajori

.

Diagramação: Jaime de Borba MTB-.DRT(SC) 32 Os arogos assinados não rettetem a opiniao do jornal.
Composição: Adriano Trentini e Denilson Leite' Redação. ' Administração e Publicldade�Arte final: Arialves Laus Av. Mal. Deodoro, 122. l' andar - CEP

�Fotolitos: Cesar Junkes 89251-700lCaixaPostaI19CEP89251-
ADJORIf

i�� -=-����u�����c:��_�_�����:���r�a� : � � �
_ ��_. , �,�J��3i6J�r���!/��:,_ ���r����6��)_, _ -=������:-� _ .

EugênioVictorSchmöckel
DiretorGeral

DlriorAêiTlinistrativo

Confira a História

"A História de nossa

gente nãopodeficar só
na saudade".

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

Barãe de Itápecu
Há 72anos

- Em 1922, o dr. Abdon Baptista o Acordo entre republicanos e

com aproclamação daRepúblicaade- federalistas,emSC e édeputado fede-
riu ao novo regime, mas, logo, raI, de 1903-1905 - 1910-1912, pela
incompatibilizou-se com o Partido �

renúnciadeVidalRamos, 1912-1914,
Republicano Catarinense e foi um cargo que renunciou para ocupar a
dos fundadores da "União Senatoria, em julho de 1912 para
Federalista", depois transformadaem completaromandatodeLauroMüller,
Partido Federalista. Foi Superinten- que foi guindado ao Min. Relações
dente Municipal de Joinville (1892- Exteriores, eleito e reconhecido em

1893),députadoàAssembléiaCons- 24/07/1912,equerenunciaem 1917,
tituinte eLégislativaEstadual (1892- em favor de Lauro MOller, quando
1894). Asila-se na Argentina, face à deixou o ministério. É SllpCrinten-
repressãoàRevoluçãoFederalista,de denteMun. deJoinville (191S-1921)
1894_ Deputado estadual (1901- e dep. fedo em 1918-1920. (Dic. Po-
1903), depurado e, em seguida dá-se lítico Catarinense,W. Piazza, p. 74).

Há 70anos
- Em 1924, criava-se o famigerado teráções realizadas. Peço avisar-me
Imposto de Capital e Jaraguá recla- providências não sejam dadas com

mava contra a cobrança do imposto urgência. Ass. Konder - Secretário
(de bens) e o sr. Hans Jordan, preso da Fazenda". Graças a intervenção
da AssociaçãoComercial, recebia do dos homens de Jaraguájunto da séde
Secr. da Fazenda telegrama, com o domunicípio.oColetorlocalfoi obri-
seguinte teor: "Relativamente sua re- gado a deixar tudo sem efeito. Era o

clamação sabre cobrança imposto prestígio que Jaraguá tinha como os

capital em JaragtJá, dei ordens Te- Konder.
souro tornar sem efeito quaisquer al-

Há 57 anos
- Em 1937, o Schützenverein e a sua União Municipal dos Con-

.

"Jaràguá", convocava pelo secretá- sórcios Profissionais Cooperativos
rio ConradMielke, para umaAssem- Agrários de Jaraguá.
bléia Geral e se convidavam todos os .

- EucariodeAlmeida,Sgto. Delega-
sócios. Outrossim, na reunião do dr. do Especial de Polícia doMunicípio,
Nereu Ramos, dia 02/08/37, após a tendo em vista o art. 113. n" 11, da
fundação do Partido Liberal Constituiçãoda Repúblicaeas obser-
-Catarmense, nos salões dosAtirado- vações do Secr. da Segurança, dr.
res, realizava-se uma outra reunião Claribalte Vilarim de Vasconcelos

preliminar da fundação do Centro Gaivão, notificava os presidentes ou
Agrícola de Santa Catarina, cujo chefes de partidos registrados, que
fimeradefenderosinteressesdaclas- teriam de comunicar com a antece-

se. Sabe-se, hoje, que, Nereu, muito dência de pelo menos 24 horas a

hábil.opunha-se, desde logo aos ide- realização de qualquer reunião.
aisdo governo municipal integralista .

.

Há 10 anos
- Em 1984, estavam em preparativos Comarca.

a I Mostra Agropecuária de ..A Comunidade Lute!ana regozija-
Jaraguá, de 22 a 25/1/84, no va-se com o jubileu de ouro de vida

Agropecuário "Ministro João, pastoral do Rev. Pastor Hermann

Cleophas", com a presença do CTG Waidner, dedicada totalmente à Igre-
Laço Jaraguaense, painel com dados ja Evangélica Luterana ne Brasil e na
agrícolas, econômicos e culturais. Alemanha. Como o PastorWaidner e
- Em comemoração dos 50 anos de sua esposaestavam de visita aoChile,
Comarca, o semanário divulgava os onde mora seu genro Siegfried, so-
Serventuários da Justiça; um mi- bravaaesperançadeumaesticadaaté
nucioso trabalho de coleta de dados e Jaraguá do Sul, o que era ansiosa-

nomes dos que servem a Justiça n� mente esperado..

-,
�

A comunidade cresce

�.DuasRodas
e se transforma pelo Industrial
trabalho. De cada um ALTA TE NOLOGIA

EM MAT"ljHlAS.PRIMAS
PARA ALIMENTOS

e de todos. Fone (0473) 71-2277
" -_- -�":::::: ."..-. ----�:- :"0. =
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Retran·c·a
(CM.)

Os números
Candidato do PMDB ao governo, Paulo Afonso Vieira;

acha que os números levantados pelas pesquisas eleitorais
até agora, não refletem a realidade. Jorge Konder

Bornhausen, (PFL) que na última pesquisa divulgada está

empatado técnicamente com Vieira, também acha que não.
Sorridente anda Ângela Amin (PPR), que continua lideran-
do. Neste contexto é preciso observar que o candidato do
PMDB está em campanha há quase dois anos, Ângela mais

ou menos 30 dias e Bornhausen mal começou.

Também
RuaXVdeNovembro,principal
artéria do centro da cidade de
'Rio doSul, estásendo asfaltada.
Depois que aprefeitura implan
tou completa infra-estrutura,
incluindo quatro galerias que
deve"! resolver os problemas
geradospelasenxurradas.Aqui,
não sei.

Garantido
,;:.!"U1cion,árjospú�,lifOS com ati«.
vidadesque esexponham apos
síveis radiações por raio X e

substânciasradioativas,passam
a teraposentadoriaaos25 anos.
Além de beneficios proporcio
nais ao tempo de serviço efeti
vamente prestado. Já é lei.

Especial
Assembléia Legislativa adotou
.calendário especial, extinguin
do o recesso do mês de julho.
Serão 35 sessões ordinárias até

outubro: de 1° a 2� dejulho, de
8 a21 de agosto e de 5 a 18 de
setembro. Para, que o� deputa
dospossamfazereampanhamais
sossegados.

Fechado
o diretório do PPR de
Guaramirim aindanão decidiu,
masoprefeito Victor-Kleine vai
apoiar Paulo Bauer e Udo

Wagner. "0 que a prefeitura
conseguiufoi através dosdois".
Palvaras do prefeito que está

preocupado com a indiferença
dos eleitores com as eleições de

.

outubro.

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 Arte Laje �Fone (0473) 71·7398
Jaraguá do Sul- SC

ELEiÇÕES

PPRpede a impugnação da
candidatura de Ivo Konell
J araguâ do Sul - o

diretório do PPR de Santa

Catarina, através de seu presiden
te, deputado José Zeferino

Pedrozo, encaminhou ao Tribu
nal Regional Eleitoral pedido de

impugnação da candidatura do

ex-pre-
feito Ivo

Konell,

;::c;:� e.".,e••s
para dis- './11'11. ex-
pu t a r ,I. .1.
uma "eTe/l.

11,6-bllselldll

vaga à
Assembléia Legislativa pelo t.PMDB. Cita a petição que a lei :

.

diz serem inelegíveis para quais-
'

quer cargos "os que tiverem suas

contas relativas ao exercício de

cargos ou funções públicas rejei
tadas por irregularidade insanável
e por decisão irrecorrível do ór

gão competente", Alega o PPR

que, ao ter as contas municipais
dos exercícios de 91 e 92 rejeita
das pelo Tribunal de Contas do
Estado, Konell está impedido de
candidatar-se.

O pedido relaciona, além ela
rejeição de contas, mais de 20

processos movidos contra Ivo

Konell, seis deles pela atual ad

ministração da prefeitura de

Jaraguá do Sul: desapropriação
de área de terras nomunicípio de
Schroeder, que custou aos cofres

públicos a soma de CR$
900.000,00, em agosto de 91;
ação ordinária de anulação de es
critura pública movida pelo

ArBuivo/CP

Badesc (compra de imóvel) por
improbidade administrativa; rea
juste da verba de representação,
na condição de prefeito em siste
ma "cascata", o que resultou, só
em 92, em recebimento de CR$
40.600.568,40, a mais.. uso de

máquina retro-escavadeiradepro
priedade da prefeitura para exe

cutar trabalhos em propriedades
particulares no município de

Corupá; pagamentodefiança com
dinheiro do município, em de
zembro de 92, quando da prisão
do então prefeito por se negar a

repassar verbas devidas à Câma
ra de Vereadores e ação de se

questro de bens pelomesmomo
tivo.

, Segundo certidões expedidas

, ,

pelo Juízo de Direito e peloCar
tório Eleitoral de Jaraguá do Sul,
são várias as ações populares,
medidas cautelares e mandados
de segurança movidos contra o

ex-prefeito, além de representa
ções e inquéritos policiais. Ao

impetrarpedido de impugnação à
candidaturadeKonell, oPPRale
ga que ele "perante o Tribunal de
Justiça responde a ações relativas
a atos irregulares, demá-fé.prati
cados no exercício de seumanda
toà frente damunicipalidade, bem
como está sendo acionado pelo
Centro das Promotorias da Cole
tividade por atos lesivos ao

patrimônio público".
Lembra, ainda, o presidente

do PPR, Zeferino Pedrozo que o
Tribunal Regional Eleitoral, em
resolução do dia 18 de novembro
de 1993, decidiu não homologar
candidaturas dos que tiveram con

tas rejeitadas noexercício do car
go. E, se ainda, o impugnado
tiver um rol de ações ajuizadas
centra si, "bem como uma nada
recomendável ficha policial",
maioresmotivações existem para
a proibição eleitoral. "Aliás, es
tas exigências de conduta na ad

ministração da coisa pública de
forma ilibada e folha pessoallim
pa, vem a propósito da

moralização dos parlamentos,
hoje desprestigiados e desacredi
tados em razão dos maus políti
cos que a ele chegaram", concluíu
José Zeferino Pedrozo, presiden
te do PPR e autor do pedido de

impugnação.
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ORGANIZANDO

Jarag�á,doSul,15 dejunhode 1994

Guaraminmprepara exposiçãoagroindustrial·
G uaramirim - A co

issão organizadora da

xposição 6•••••

�gro in- 5'r.,..,.

ipustrial, "'/'tl
: �ue veolta � O6'8'11110
ealizada
emGuaramirim, depoisde91,

,já trabalhano sentido de dar ao
evento toda a estrutura

necessária. Além de um novo

galpão de 1.500m2, em fase
final de construção, o prefeito
Victor Kleine, presidente da

comissão, anunciou aedificação
de um outro, com 240m2,
destinado exclusivamente a

ome.Nota
Tomás deAquino

Pensando bem, a repercussão da co/una anterior causoú frisson
m cabeçaspreocupadas. Nem precisava: não houve a intenção de

tingir pessoas ou ferir suscetibilidades. Apenas se mostrou, com

/areza, que tudo tem um equilíbrio. Que a verdade não é unilateral.
uem tem rabo de palha não deve passarperto do jogo;

.

Qual a razão da coluna anterior? Primeiro, dismistijfear iim
ábito institucionalizado em certa imprensa de Jaraguá do Sul:

azer críticas gratuitas ou raivosas. Segundo, demonstrar que -nem •

empre quem é, parece; e nem sempre quem parece, é.

Um jornalista, cantador de versos satânicos e instilador dê ódio
as veias da sociedade, 'pode ter o título e o registro, mas de
ornalista só tem isso. "

'

Um advogado, mesmo com um currículo profissional formal
iparentemente farto, nem sempre é um advogado bom, embora
ossa ser considerado um bom advogado.
O bom advogado é o que sabe manipular a técnica jurídica,

,

txaminar leis. 'Este, nem sempre é o advogado bom. Para ter esta

ualidade, ele precisa ter caráter, idoneidade irrepreensível, não
I
rfalhado moralmente nem legalmente, e professara mais sã das

I outrinas: o bom senso e o espírito de justiça.
'

A nós parece, apenas por esses dois exemplos, que há outros

ampos de atividade com iguais condições de julgamento.
Em todas asprofissões há bons e maus, como em todas as raças,

1'1'1 todasas toreidas, em todas as nações.
O que é necessário é que essas pessoas e os que com elas

onvivam, tenham o discernimento e possam julgar suas falácias
nganosas, suas açõesmaldosas, suasmaledicências, seus rancores,
eus objetivos de ignomínia.

iques & repiques ---------
*opresidente doPPR estadual, deputado Zezo Pedrozo, entrou

om impugnação no TribunalRegionalEleitoralcontra o candidato
deputado estadual Ivo Konell.
*A baseda impugnação, aoque se informa, sãoascontas rejeitadas,

s processas judiciais contra ele, estadualmente e nomunicípio.

exposiçao de produtos
agrícolas. A exposição faz

parte dos festejos
comemorativos a

emancipação política de

Guaramirim que em 28 de

agosto completa 45 anos.

Este ano, embora o

evento não corra risco de

perder suas características

munrc rpars var estar

aberto para segmentos
produtivos de outras

cidades, não existentes
nomunicípio.

TELEFONE CELULAR
ESSENCIAL PARA QUEM

NÃO TEM TEMPO A PERDER

celular
�gradiente

•

MARECHAl,286/30

H

, . 'y:...... ,

'. ......�I:eja SeU pc:.l:ri ...õnio contrê:l. l:�cJo tipo CI�
:P<>r,têi�$ .... Grad.es .em Ge.ral - Cerc,:,$ - .Janelas

Rua Joqo .Januário AyrlJso, 2443 -

'., .ra,.ag4â l$�querdº

FE';;rrugell'll "

.. Parafusos
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CAMPANHA

PeJelistasaplaudemBornhausen eKleinübing
Guarami�m - "Deixei um

caixa com US$ 13 milhões e, por
isso, este Estado não pode ser

entregue a quem não tem boa

recomendação". A frase é do ex

governador Vilson Kleinübing
(PFL), candidato ao Senado e foi

dita' na

quinta
feira,23,
à noite
durante
reunião
comício

promovi
da pelo
Partido da Frente Liberal de
GuaramirimnaSociedadeDiana,
que trouxe tambémo candidato ao

governo, Jorge Konder

Bornhausen. Pelomenos 300 pes
soasprestigiaram o encontro con-

C.No/"s
p/'tlMtlltlM
'tlSloltl
d"ls/od"

siderado pelos dois candidatos
como o melhor até agora desde o

início de suas campanhas,
Promessa

VilsonKleinübing, em seudis

curso, prometeu ser um senador

exemplar: "que vou fazer em
Brasília7" , disse àplatéia atenta o
ex-governador, acrescentandoque
"nãovou faltaras sessões, nãovou
chegar atrasado e vou votar, sem

pre, com Santa Catarina". A pro
messa, mesmo refletindo o óbvio
papel de um senador, empolgou a
assistência. Como principal tra
balho inicial no senado,
Kleinübing citou a duplicação da
BR-IO 1, dando como garantia de
que fará a construção das BRs-
282 (Florianópolis-Lages) e 470,
entre Blumenau e Navegantes,
obras realizadas em seu governo.

SURPRESA

Aipim gigante no quintal
A natureza, quando quer, é pródiga e produz fenômenos

inexplicáveis. Foi o caso de umpé de aipim plantado há alguns anos
nd quintal da casa de José 'Ribeiro (Juca), na rua José Teodoro

Ribeiro, bairro Ilha da Figueira. A planta cresceu de maneira

extraordínária e transformou-se numa árvore com seis metras de

altura. Esta semana, Ribeiro resolveu arrancá-la e, para surpresa de

todos, deparou-se com uma enorme raiz com ummetro de comprimen
to e 90 centímetros d" diâme= Q. Coisas que só a natureza explica.

o orçamento da União em re

lação a Santa Catarina foi por ele
considerado como "um deboche",
já que para obras prioritárias não
há "nenhum centavo, enquanto
que 60% está destinado a Minas.
Gerais" . Kleinübingcriticoua im
portação de arroz da China, "en
quanto que os produtores da re

gião passam por grandes difi
culdades de plantio e comer-

cialização". Por sua vez, o candi
dato ao governo, Jorge Konder

Bornhausen, citou Kleinübing
como "o homem que fez Santa
Catarina voltar ao mapa do Bra
sil" para, em seguida, afirmar e
garantir (acompanhou de perto o
início da formulação do plano
FHC) o que "o real vai dar certo".

Bornhausen foi mais longe ao

declarar que a inflação "vai cair

muito no mês de julho". Dizendo
que Santa Catarina precisa de um
governador competente, Jorge
Bornhausen afirmou que seu de

sejo é "devolver ao nossoEstado a
minha experiência e os meus co

nhecimentos". Na reunião tam

bém estiveram candidatos à As
sembléia como JoséCarlosVieira,
Adelor Vieira e Geraldo

Werninghaus.

, sonho de conslruir
Iransforma·se
em rea idade

PROMOZONTA
Para concorrer aos 18 PRÊMIOS

você deverá trocar suas NOTAS FISCAIS
por CUPONS PROMOZONTA

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

18PRÊMIOS
2 Bleidetas
3 Fomos elétricos
3 Kits pl banheiro
3 Caixas c] 20 m2 de
Piso Cerâmico

3 Caixas d'água de SOO litros
3 Coniun'os sanitários
1 CASA

A TROCA poderá ser feita em gualquer
uma das 13 lojas do gupo Zonta

,Z NTA
Quem CONstruí

Cou/ía ;V(s/c ;VOltIC
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, PASSAGEM

Ponte sobre o rio Putanga vai ser reaberta
Guaramirim - Se o tempo

semantiver firme,nomáximoem20
dias a ponte
sobre o rio

( Putanga, na

estrada

11\ Bananal do
.. � Sul, deverá

ser reaberta para o tráfego normal
de veiculos. Desde a primeira

1'61"'1'1'6
"ob,,,,

''''

TURISMO

quinzena de maio, a ponte
ExpedicionárioLuiz Sardagna está
interditada, com sua estrutura

abalada em função de forte
enxurrada. Todos os custos de

recuperação são de respon
sabilidade da Construtora
Protótipo, de Gaspar, que
construiu a ponte há pouco mais
de um ano.

A prefeitura de Guaramirim

pretende, também, iniciara limpeza
e dragagemdorio PontaComprida,

.

que margeia as localidades de Rio
Branco, Tibagi e Bananal do Sul.

Segundo o prefeito Victor Kleine,
há oito anos este tipo de trabalho
não é feito, estando agora o leito
do rio bastante assoreado e cheio

. deentulhos.Quinta-feira, 23,houve

uma reunião na Escola Timbira,
COm representantes da prefeitura,
governo do Estado e aquelas
comunidades para explicações
detalhadas do projeto e como será
executado.

Lagoa
Em seguida, disse o prefeito

. Kleine,deveráserfeitaalimpezada
lagoa da localidade de Poço

Grande. Para aquela comunidade;
a Celesc está providenciando a

instalação de um transfonnador

que permitirá o uso de um motor
combombapara irrigação. "Pedido
nosso e dopresidente da Sociedade
de Irrigação de Poço Grande ao

presidente da Celesc, Victor
Fontana" assinalou o prefeito
Kleine.

I Epagri temprojetopar«
exploração domeio rural

A cidade precisa de
caminhos para· o futuro.
Eles começam aqui.

JaraguádoSul-AregiãodoVale
do Itapocu temum grande potencial

: para desenvolver o turismo rural. A
I afirmação é do engenheiro João de

,,: Assis Dalle Ore, da gerência de

'I Economia daEpagri que esteve em
Jaraguá do Sul, quinta-feira, 23,
expondo projeto para secretários

municipais de turismo e pequenos
agricultores, DalieOre trouxe dados
estatisticos da França, onde esteve

durante três meses pesquisando e

estudando atividades ligadas ao

, turismo rural. .

I Lá, conta o engenheiro, a área
.

rural compreende 80% do país,
enquanto os 20% restantes

representam as grandes
concentrações urbanas.

País 16 vezesmenor queoBrasil
e seisvezesmaiorqueSantaCatarina,

.

aFrançamovimentou comoturismo

ruralem92,US$ll,6bilhões,ou22%

I dos US$ 53 bilhões contabilizados

pelo setor turístico naquele ano.

I i Estima-se, segundo Dalle Ore, que
� dos 1 milhão de agricultores

franceses cerca de 20 mil estejam
ligades às atividades turísticas cuja

. infraestrutura mostra números

surpreendentes.
Por exemplo, nas estruturas

individualizadasexlstem30milhotéis
20.600 deles licenciados, 11 mil

campings com 8.500 classificados,
2.500 agências de viagens e 200

empresas de navegaçãopluvial. Nas
estruturas agrupadas (redes de

hotéis, por exemplo) existem 50mil
casas totalmentêmobiliadas, 18mil
quartos comdireito acafé damanhã,
·1.200 albergues para jovens, 800
casas só para crianças, 2.500

campings,4.500hotéisemaisdemil
moradias de luxo � castelos, entre

outras edificações, adaptados,
A proposta da Epagri foge do

tradicionalismo. "Não se trata de

turismo em massa e, além disso, o
agricultor continuará em sua

atividade, recebendo o turista em

família, num clima de muita

autenticidade", disse o engenheiro.
A partir de agora a Epagri está à

disposição
.

dos pequenos
agricultores que tenham interesse
em investir neste segmento que,
segundo Dalle Ore, deve estar

necessariamente inserida num

agrupamento para ter sucesso .

A Prefeitura Municipal está mellhorando a qualidade
das ruas da cidade. O asfaltamento do centro é

apenas o aspecto mais visível deste trabalho, que se

estendeu para bairros e distritos, com pavimentação
com lajotas e paralelepípedos.
É a preocupação da Prefeitura de abrir caminhos
para o desenvolvimento, permitindo ao trabalhador e
ao fruto de seu trabalho mais facilidade de trânsito.
E estas obras prosseguem no mesmo ritmo, rumo à

concretização do novo Sistema Viário, ainda este
ano. A cidade vai ganhando caminho livre para o

futuro�

PREFERUU MUNICIPAL
DE JAUGUÁ DO SUL

Qualidade de Vula•

...

II ..,JlJIEHlJóllFEIl
I

-

III, Emm�ndörferCom.
I de Velculos Ltda.

1- ConcessionáriaChevrolet
Av.MaI.DeodorodaFonseca,667 -

89261-700 -Jaraguádosul-se
Fone(0473)PABX71-3666

FAX(0473)71-3764 Consórcio coisa. Faça o seu agora.'

Se "ocê
tirou

tempo
para ler
este

anúncio
até o

fim é

porque
a·credittr

que
anunciar.

dá
resulta ...

. do.

LIGUE
72-3363

. A nova sensação da
Chevrolet.

Um dosmaiores
sucessos daEuropa _

O únicocom
.
motor

1.0 dopaís com
injeção eletrônica de
combustível que é um

dispositivo inteligente.
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. EXPORTAÇÃO/
IMPORTAÇÃO
EMPRESÁRIOS DE

.

PEQUENO/MÉDIO PORTE

Suaempresaestá interessadaemcomércioexterior
mas sua estrutura não comporta pessoal
especializado?Então procure-nos!
Estamos envolvidos em todas as atividades da área.
Somos o !!.y departamento de comércio exterior
terceirizadol

TRADEWAV Assessoria de Comércio' .

Exterior Ltda.

Rua 3 de Maio, 58 51. 308 - Join�ille
Tel.: (0474) 33-1365
Faz:(0474)22-6035

'WIZARD
":11:::1'. <:::)'"NI::i;,:'

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

Solicitejá uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

D
CORREIO DO POVO

f""'"

.�

IFI

CORCEL70
Bomestado-zzõüdólares, Tra
tar fone 72-1399 com Celso.

�
ÓCULOS DE GRAU
Perdi ou esqueci em algum lu

gar há 1 (um) mês. Aro doura
dode estimação. Gratificobem.
Fone 72-0552 com Carlos

e extensões. Contato fone 71-
1142

VENDE-SE
TVSanyo 20 polegadas colori
dacomcontroleremoto. Pouco
uso. 300 dólares. Tratar fone
72-3391

VENDE-SE
Açougue e Mercearia com es

toque e equipamento. Valor
15.000 dólares. Rua Erwino

Menegotti 215. Fone 72-1399

VENDE-SE
Vende-se casa próximo ao

Baependi - lote com 663 m2 -

casa com 193,44 m2 • Valor
70.000 dólares "a combinar".
Aceita-se veículo, telefone,
enfim qualquer outro bem de
venda fácil. Contatos 79-1119
(comercial) ou 79-1508

(residencial) Massaranduba

VENDE-SE
Pampa L 86 - gasolina - cor

branca - contato 75-1450

BELINA
Belina II, ano78 - Branca - ótimo
estado - 2100URVs. TratarRes
taurante Brunew's, anexo ao

Nelo Hotel, Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 104

BELINA80.
2700 dólares. Tratar fone 72-
1399 comCelso.

VENDE-SE
Voyage CL 88 - com som, alar
me, antena elétrica - Verdeme
tálico-Valor7500URVs-Tratar
fone72-2922

VENDE-SE
Capota de fibra para Pampa.
Valor 350 URVs. Tratar pelo
fone:76-4721

VENDE-SE
SomDS-700 da Gradiente CR
com CD. Preço a combinar.
Tratar fone 71-0099 com

Jeferson no horário comercial
VENDE-SE

Casa de alvenaria com 150m2,
suíte, 2 quartos, garagem e de
mais dependências. Tratar 72-
2931

TELEFONES
Conserta-se aparelhos. telefô
nicos. Executamos instalações

Fazemos sua lesta infantil,
� venha conhecer nossos

.

�� artigos para lesta.

Av! Getúlio Vapqas - 25 T�'Hoft Papep Papelapia ,-
Fone: 72-3596

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FAÇA DE SEU ANÚNCIO
UM MEIO DE MULTIPLICAR

SEUS NEGÓCIOS.II

RuaAngelo Rubini,951-Barra doRioCerro
89260400 -JaraguádoSul-SantaCalarina

VeronaGLX 1.8CG) - cinzagrafitemet. completo 91
GoI CL CA) - azul met... 92
Monza SLE 1.8 - CA) - verdemet... : 88
MonzaSLE 1.8(A)-begemet 86
Uno CS (A) - vermelho 89
UnoCS (A)- vermelho ; 86

ChevetteSL(A)-verdemet.. 88·
Gol LS - (A) - bege 86

OpalaDiplomata (A)verdemet. - completo 87

EscortL(A)-azulmet. : 85

Fone (0473)

76-70"14

-
Pedras .Sãobmé -ArdÓSia

Ped�parareuesbmentosesnge�
Rua Silveira Júnior, s/n2 (pr6x. Ginásio de Esportes)
Guara�irim - SC l�f)NI�: 7:J-()()27

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

- Convênios com empresas IPESC e Unimed

Dr. Márcio Ramos de Oliveira .'

Rua João Butschardt, n° 84 - sala 5 - Guaramirim - SC

.i

Juízo DE· DIREITG aA
'" 'VARA CíVEL DA COMARCA
DE JARAGUÁ DO SUL - SC.

EDITALDE
NOTIFICAÇÃO

o DOUTOR CARLOS ALBERTO
DA ROCHA. JUIZ DE DIREITO DA 1"
VARA CíVEL DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL. ESTADO DE SAN·
TA CATARINA. NA FORMA DA LEI,
ETC.. ,

FAZ SABER. aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tive

rem. que pelo presente edital. ficam noti

ficados os interessados ausentes. que
neste Cartório da 1" Vara Clvel, preces
sam-se os autos da AÇÃO DE REVO·

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

M, M, Juiz de Direito da 1" Vara. expedir o
presente edital. que serà 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......... ,., ... , Escriv!o

Designado. o subscrevi.

CARLOS ALBERTO DA
ROCHA

Juiz de Direito

FAÇADESEU
ANÚNCIO

UM MEIO DE
MULTIPLICAR

SEUS
NEGÓCIOS.

lIGUE�
72-3363

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

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

Rua Luiz Kienen, 127
Jaraguá do Sul - SC

Fone: (0473) 72-1430

VIDA

EDITAL'
Patrícia Tavares da Cunha Meno Gomes, Tabeliã, e Oficial de Títulos da

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para

Protestos os Títulos contra:
Antonio Spergio de Souza - Rua Antonio Carlos Ferreira, 624 - NESTA

Djone Lums Modas e Coní, Ltda - Rua 110 n? 357 s. 2 - NESTA

Giany María - AlC da Agência - NESTA
•

GUlu'sModa Intima Ltda - Rod. BR280WaldemarGrubba, 5249 - NESTA
Joio MartiÓs - Rua Três Rios do Norte - NESTA
Kindan Ind. Com. eConf Ltda - Rod. BR 280 km 60 si O I - GUARAMIRIM
Mech Com. Mat. Constr. Ltda - Rua Prof. Antonio Ayroso, 499 - NESTA
Mech Com. Mat. Constr. Ltda - Rua Prof. Antonio Ayroso, 499 - NESTA

Maraguto COOL e Ind, Ltda -JGS 331 80 - NESTA
Mario Betoni - Rua Jacob Gesser, 345 - Vila Amizade - NESTA

Moretti Com. Mat. Consto - Rua Três Rios do Norte - NESTA
Techtron Ind. Co ME Eletr. Lt - Rua 25 de Julho, 1153 - NESTA
Vida Nova - Rua João Dobrava, 34 - NESTA

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

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

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

KFlJaraguá do Sul, 16 de junho de 1994.
Patricia Tavares da Cunha Meno Gomes

Tabeliã
li
II
r--------------------.

Academia Contato Livre
Oferece aulas de:

Karatê de Contato - Kick-Boxing - Capoeira -

Defesa Pessoal, ambos os sexos.
Aulas de 28 a 6· - Vários horários
Aulas extras sábados e domingos.

Av. Getúlio Vargas, 847
próximo ao CIP

Academia Contato Livre II
Guaramirim - Clube Curupira

___ Apresentando este recorte voe.:
-= u ••__-... feráa 1·semana_deaulasgrátls .

._-----------------�.

:: Abandono de Emprego
Funilarta Jaraguá Ltda. Fábrica
de Calhas e Aquecedores Solar,
solicita o comparecimento do sr. Antônio

Rodrigues Peixoto, portador da Carteira de
Trabalho n° 20232, série 0006PR, no prazo
de 24 horas à rua Felipe Schmidt n" 279.

O não comparecimento nesteprazo caracteri
zará Abandono de Emprego, conforme artigo

482 da CLT, letra 1.
I,

K"'B
Assessoria completa na área Gráfica

para sua Empresa
Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Turtísticos,

Anúncios de Jornais e
'

Revistas, Cartaz.es, Jornais de Empresas,
Produção de Audio -Visual

COMUNICAÇÃO LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4
Fone/Fax (0473) 72-1066
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Guaramirim

DECRETO N° 014/94-A
Abre crédito suplemmtar no valor de CR.S 2.200.000,00.
Victor Kleine. Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições.
DECRETA:

.

Art. 1 ° - Fica aberto um Crédito Suplementar. no valor de CR$ 2.200.000.00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Cruzeiros Reais) para reforço no
item abaixo descrito. constante do Orçamento Municipal aprovado pela Lei nO 1. 738/93 de 31 de Dezembro de 1993:
0302 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS
0307021200'1 - manutenção do Setor de Serviços Gerais
4120-Equip. eMat Permanente............. .. .

0303 - SETOR DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CADASTROS
030732320I O - Manutenção do setor de Planej. Proj. Cadastros
3120 - Material deConsumo

.

0304 - SETOR DE EXPEDIENTE E PROTOCOLO
030702120 lO - manut. do Setor di: Expediente e Protocolo
311O-Pessoal............................................. .. .

0401 - SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
03080322013 - Manutenção do Setor de Contabilidade
3130-ServiçosdeTen:eiroseEncargos.......... . cnssoo.ooo.oc
0604 - SETOR DE ENSINO
08421882029 - Manutenção do Ensino Normal
3230-TransferênciasaInstituiçãesPriv........... .. .

. Art. 2° - Os recursos para coberturajío presente Crédito Suplementar. provémda anulação do item abaixo: •

9999 - RESERVADE CONTINGENCIA
999999929999 - Reserva de Contingência
9999-ReservadeContingência ..

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guaramirim, SC 02 de Maio de 1994.

'"etorKUine
PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Secretário de FinançaS

.. CR$300.ooo.oo

. cassoo.ooo.oo

. CR$ 200.000.00

.. ... CR$ ".100.000.00

. CR$2.200.ooo,00

I'

Estado de Santa Catarina
t

PrefeituraMunicipal de Guaramirim
DECRETO N'o 014/94

Concede férias para Antonio Vacir Stringarí e designa substituto.
O Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1° - Fica concedido férias de IS à 30 de Junho corrente, para Antonio Vacir Stringari, ocupante dos cargos de Secretário
Municipal da Saúde. e Bem-Estar Social e Provedor do Hospital Municipal Santo Antonio.
Art. 2° - Nomeia para o período acima, Jair Tomelin, atual ocupante do Cargo de Secretário Municipal de Adrninistração,
Planejamento e Finanças, que cumulativamente exercerá as funções descritas no artigo 1 ° acima.
Parágrafö Único - O exercício acumulado dos cargos descritos não dá -direito a remuneração adicional. continuando O'

nomeado por este Ato a perceber sua remuneração apenas como Secretário Municipal.
Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC 14 de Junho de 1994.
Victor Kleine

Prefeito Municipal
Zenita Mota

Agente Administrativo

l

Com. Mat. Constr.

Repr. Ltda.
RuaWaiterMarquardt,175
Jaraguá do Sul - SC
Fone: 72-2"894

FILIAL 2 FILIAL 3

Com. Mat. Constr. Ltda. Mat. Constr. Ltda.
RuaJoão Franzner, sin° ! Rua Carlos Eggert, 452

, .

Jaraguá do Sul - SC .; Jaraguá do Sul - SC

Fone: 72-2054 Fone: 71-6014

1=.:1 II � �i I] •
Combate a incêndios se faz com

extintores, hidrantes e pessoal treinado.
Recarga, municão de extintores e

treinamento, faça com quem oferece

garantia e confiabnidade.
RuaAntônioStanislauAyroso, 122 - Fone 72-2205

Fábrica de Calhas
Industriais

eResidenciaisSCIIOCIE!
)1f)NI� «)Li7 !J)

7:1-0:125
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

MARAN[�; O NI- Bolsa
de·Telefones

COMPRA
Fone (0473)'72-1000 VENDE

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

.

(DefronteaoBeiraRioClubedeCampo)
"'- ... -,- -:..- --.--- -

Aryberto Leo Bartuscheck
Presidente

COMUNICADO
O 'LIONS CLUBE JARAGUA - CIDADE INDUSTRIAL

comunica que o sr. Cacildo Isoppo, portador do bilhete
n° 265, residente na cidade de Sombrio-Stl, foi o contem
plado com o automóvel CORSA Okm.

Outrossim, o LIONS agradece a todos os que contribu
íram espontaneamente para o êxito da Campanha. da
Visão/94.

G. Maiochi
Especializada e-:n reforma de tratores de esteiras.

Rodovia SR-280 - Km.·S8 - Fone (0473) 73-0198
GUARAMIRIM - SC

AGRALE

Especial.izada em pintura metálica, com mais de 20 anos de experiên
cia em carros batidos e reforma. Orçamento sem compromis.so.- .

Rua Leopoldo Maye;, 120
Jaraguá do Sul � SC .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MS .Vídeo Center
7�94 eu-� ei6-� pevt4
� de 4«4- C444r a��
�� Ha- 'Vé4'e6 e�.
RUA ANGELO RUBINI, 914

FONE: 76-2935
BARRA DO RIO CERRO

JoalheriaSimara Ltda.
Jóias - Relógios

Artigos para presentes - Óculos de sol
TuJo C01l1l:1l. os 1I1l:1l.<eRlb o r-es lIJ>lI"eços

CREDIÁRIOFACILITADO
Fone (0473) 72-3630

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

1fLW�@@
@ß�ß OO�I!J��& [!,)f(íQ)�o

Divisão de concreto
(Tubos e arlefatos de concreto)

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

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

Rua Cei. Procópio Gomes, 89
Fone71-0066

Estado de Santa
Catarina

Prefeitura
Municipal de
Guaramirim
DECRETO N° 015/94
Pontofacultativo
O Prefeito Municipal de
Guaramirim, no uso de

suas atribuições e,
Considerando a realiza

ção da Copa Mundial de
Futebol no período de 17

de Junho à 17 de Julho do
corrente ano, nos Estados

Unidos,
Considerando que os jo
gos em que oBrasil parti
cipar deverão ocorrer no

período da tarde, horário
nacional;
Considerando, ainda, que
seria injustoprivaros ser
vidores municipais da

oportunidade de acompa
nhar os jogos através da

televisão ou rádio, e
Considerando, finalmen
te que os serviços inter
nos e externos <festa Pr,e
feitura, de qualquer for
ma seriam prejudicados.
DECRETA:
Ponto facultativo, para o
período da tarde após às

16:00 horas, nas reparti
ções públicas municipais
DOS dias em que a Seleção
Nacional de Futebol par
ticipar dejogos da Copa,
ressalvadas, porém, as ne
cessidades de serviços de

urgência considerados
inadiáveis.

Guaramirim, SC 17 de

Junho de 1994.

VictorKleine

Prefeito Municipal
Jair Tomelin

Secretário de Adminis

tração

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA

PÃ08V1NBO
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

�llhilar�al!_S
Confira nossos Cf=IMPEii

DOS II

preços a vista P�E�OSBill OS
ou a prazo .....-....

Mobilar Haus - Móveis com economia
SCHROEDER - Mal. Castelo Branco, 2630 - Fone (0473) 74-1242

JARAGUAoo SUL - Domingos daNova, 154, pr6ximo ao semáforo
da Reinoldo - Fone (0473) 71-3314

BREVENA REINOLDO RAU - ANTlG� LOJACOLOMBO

COM. DE PEÇAS PARA
BICICLETAS E MOTOS LTDA.

II O melhor preço, confira! II
Rua José Emmendöerfer, 25 - centro

tl (0473) 71-4322
(hor. comercial)

Jaraguá do Sul- sc

AGORA QUE VOCÊ SABE QUAL O MELHOR
CLASSIFICADO DA REGIÃO, BASTA LIGAR E

ANUNCIAR, É GRATUITO.

o,. >-,.;k>��;i:'�'. (0473) 72-3363 : '�,l,,;;t}-,._�,�'\j
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Proclamas de Casamento
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 Ô Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram
neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para se

casar os seguintes:
Edital N° 19.432 de 16/06/1994

vBNANCIO FISCHER E ALENIR APARECIDA DA SILVA AMARAL

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho de Guilherme Fischer e Erica Radke
Fischer.

Ela, brasileira, solteira, do lar; natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e

residente em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filha de Nazir da Silva Amaral e
Enedir da Silva Amaral.

Edital N° 19.433 de 16/06/1994
PAULO ROWEDER E MARCIA SCHEWINSKI

Ele, brasileiro, solteiro, analista de processos, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na rua Adolfo Augusto Alfredo Ziemann, 33(), nesta cidade, filho de

Eugenio Roweder e Elfi Ziegländer Roweder.
Ela, bràsileira, solteira, costureira, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e

residente na ruaAdolfoAugustoAlfredoZiemann, 330, nesta cidade, filhadeAndré
Schewinski e Paula Schewinski.

Edital ,N° 19.434 de 17/06/1994

. ROBERTO BORCHARDT E MARlSTELA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, digitador, natural de Jaraguádo Sul, domiciliado e residente
na ruaAntonio Stanislau Ayroso, nesta cidade, filho de Ivo Borchardt eErmelinda
KoneH Borchardt.

Ela,brasileira, solteira, recepcionista,natural deRio doSul, nesteEstado, domiciliada
e residente na rua Itajai, nesta cidade, filha de Gilson Maximo da Silva e Dalc}

Terezinha da Silva.

2-5 ,

,>5.

Edital N° 19.435 de 17/06/1994

Cópia recebida do cartório de Rio dos Cedros, neste Estado.
ELAUDIRMETT E VERENA LINDEMANN

Ele, brasileiro, solteiro, industriárie, natural deste Estado, domiciliado e residente
em Rio Ada, em Rio dos Cedros, neste Estado, filho de Uti Mett e Edla Mett.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural deste Estado, domiciliada e residente

em Rio da Luz III, nesta cidade, filha de Vigando Lindemann e Evalina Hornburg

Edital N° 19.436 de 17/06/1994
HERCULES LINSON LAFIN E ELIANE DOEGE

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e

residente na rua Albino Zanghelini, 308, em Nereu Ramos, nesta cidade, filho de
Norberto Lafin e Eda Lafin.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de cartório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na ruaHermann Schulz, 184, Vila Lenzi, nesta cidade, filha deBernadete
Doege.

Edital N° 19.437 de 21/06/1994
SÉRGIO VOLKMANN E LUCIANE RUSSI

Ele, brasileiro, solteiro, advogado, natural deJaraguádoSul, domicili
na rua João Picolli, 336, nesta cidade, filho de Lauro Volkmann e

,

Volkmann.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá do Sul,
, ,. .

e

residente na rua Ida Bona Rocha, 58, nesta cidade, filha de Liberato�. JCana
de Lourdes Russi.

'

f
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o prese�"'" que
sesápublicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 <ClBiazc) dias.

Lindemann.

KAKO'S SU�MER SHOPPING - KAI(O'S RESIDENCE
. "0 UNICOCQME,SCADAROI.ANFE EMPlÇARRAS". " ',- �,' ---

P,o'

•

I<AI{O'S
SUMMER
SHOPPING

LOJAS
COMERCIAIS
• Seja Proprietário

• 81 Lojas
• Salão de
Convenções

.' Entreqa DEZl95
.. Financiamento

Direto em'50 meses

• Praca de
Alimentação

KAI{O'S
RESIDENCE
APARTAMENTOS

• Aptos cl 2 suites
• 'Salão de Festas
• Guarita de .

Segurança 24 h
• Ant. Parabólica
• Port. Eletrônico

• Elevadores,

Exclusivos
• Alumínio-bronze

cl vidro [umê
• Garagem Privativa
• Entrega DEZ/96

'"'
,

vendas em Jaraguá do;Sul: Ef'I?"E�
'CRECI -934-J , ,;�', FONES: 72-4:- 72.�
',��.��<FBOCgft,8t�?�E��c:9��.;�}VE:I��vN\ 4e,� ,�'ro ,),: " ',,�' , < 'iJAR�·.��

te

•
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Frigorífico
Da.alchi

* Escrita Fiscal
* Setor Pessoal
* Contratos
* Balanços

Preenchimentos
de carnês

Há meio século
atendendo à

Região da AMVALI

Ao lado da Varig'

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

Vende
Áreade3.700m2,próxiIn.oaocentro,
naruaCanoinhas, lateraldaAntônioC. Ferreira.
Terrenocentral,no início dama
AdéliaFischeráreade3�.023,00m2.
LotesnoLoteamentoItapocuzinho.
LotesnoLoteamentoJardirnFrancisco.
LotesnoLoteamentoRausisern.GuaramiriIn.

erta

Imobiliária íi'&i Ltda.
'

,.:&"çª�Q, tf�
FONES

72-0524 - 71-4547 -71-5275
Aluga.

Sala comercial nos fundosdaSiram.a,
frenteparapraçaAngeloPiazera, 70,OOm2.
Salas comerctaís, em cimadaCasaSimara

'-'" ��,.:. '�"�-�-' ._-�.,.,"""""",.-.,,,... ,... ,_

i

Terrenos
Terreno - 650m2 esquina Rua Leopoldo -

�

Janssen, clRuaVenâncio da Silva Porto
Terreno 565m2 Rua José Emmendorfer

, " Terreno 970m2 - Rua MaxWilhelm
Terreno 640m2 - Rua Emma Ziemath
Terreno 980m2 - Rua José Albris
Terreno 590m2 esquina Ilha da Figueira

-

Terreno 17x30 - Rua Lourenço Kanzler
Terreno 770m2 - Centro

,,1, Terreno 420m2 - Ilha da Figueira
Terreno 450m2, Loteamento Versailles

-, Lotes Financiados Jaraguá Esquerdo
Casas

Casa de alvenaria cl 132m2, terreno

I 500m2 - Rua Leopoldo Janssen
Casa de alvenaria cl 247m2, terreno

2700m2
Sobrado de alvenaria - Centro de Barra
Velha

- Casamista 75m2 - RuaTheodoroRöeder
Casa de alvenaria cl 138m2 - Rua

Henrique Sohn, 138
Casa de alvenaria 135m2, próx. Escola

. 'Alberto Bauer
Casa de alvenaria cl 180m2 terreno 673�
', Centro

Apartamentos
Apto 226m2 - Rua José EmÍnendorfer

. Apto c/3 quartos Edificio Ana Paula -

Piçarras
, Apto c/2 quartos Edifício Jaraguá
Apto cl 4 quartos - Centro

AptoEdificioD. Lili cl 118m2, - Piçarras
COMPRA·_; VENDE

ALUGA - ADMINISTRA

Fon.: 7 18009
Ruo Loopo'do .IIansson 6_

.IIor.gu. do Sul - SC
(Flnol cio ruo do Colxo t!con6mlco)

CR.C14760

Vendas
Casa de alvenaria cl 130m2 cl 1 suíte, 2
quartos, sala, cozinha, e o terreno cl 600m2
- Rua Antonio Scbmidt - US$ 15.000

_ Casa de alvenaria cl 130m2 cl terreno de
450m2 - Rua Maria A. Mascaranhas -

URV's 35.000
Casa cl sala comercial de 515m2 - Rua

Francisco Hruska - 1060 - URV's 16.000

Casa de alvenaria semi-acabada cl 100m2
e terreno cl 500m2 - Próx. Supermercado
Brazão - US$ 15.000,
Casa demadeira cl 80m2 terreno cl 450m2

-RuaWalter Marquardt, US$ 20.000

Casa de alvenaria cl 100m2 semi-acabada
+terrenoc/465m2-VilaNovaUS$15.000
Casa de madeira cl 120m2 + terreno cl
476m2 - RuaAlfredoBengel- 184, Jaraguá
Esquerdo - URV's 12.000
Casa de alvenaria cl 100m2 + terreno cl
378m2 - Loteamento Champagnat - US$
22.000
Terreno cl 600m2 - Loteamento Papp - -

US$ 6.500
.

Terreno cl 684m2 - RuaWalterMarquardt
- URV's 6.000
Casa de madeira cl 3 quartos + dependên
cias - Próx. PostoMarcolla-URV's 12.500

Locação
Casa de alvenaria - Próx. Campo Juventus
Casa de alvenaria - Rua Guilherme

, Wacherhagen
Sala comercial- Jaraguá Esquerdo.
Sala comercial- Rua 25 de Julho, 577
Sala comercial- Ilha da Figueira

CRECI6392
Ruo _5 d. Julho. S17

Vllo Novo - Jorogu. do Sul - SC

Fc._caz
7_-." !S5
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CHAL,É
IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragué do Sul - SC

CONSTIIUTORA • INCOII�DOIIA
JARAGUA

Jaraguá do Sul, 25 de junho de 19�_ IMóvEIs 2-7

PARA QUEM SENTE OROmJIO EM BAR O ENDEREÇO·

II Apenas dois apartamentos por andar
iii Churrasqueiras
iii Sallo de Festas

iii Sallo de Jogos
II Playground
iii Todos os apartamentos com garagem
iii Totalmente residencial
II Apartamentos de 96 m2

Vendas Construçio
e Vendas:

•

(J
�

trnobrüar ia

,_

R. Cei. Bernardo Grubbs, 246
Fones (0473) 72-0014. 71-OS47

Jaragué do Sul- SC

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

entrada + financiamento

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

Terreno
.

Rua: José Picolli, Estrada
No\ a, cl área de 5.646m2

Loteamento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOUX) RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC
Apartamento

Edifício Florença, Mal.
Deodoro, cl 78,O()m2, 1

to, cl ara em

Terreno
Rua: Manoel F. da Costa,

Via Itap, cl 940m2 v E N D
Casa 'de'alvenaria

.J.;----"'--"'"'-------Ru�: José Papp, n? 357,
.

c/140,OOm2• ter.
455,OOm2• Entrada +

financiamento

Casa de alvenaria
Rua: 525, Lat. Angelo

Rubini, c/105m'., ter. 371m

Casa de alvenaria Terreno

Rua: Henrique Sohn, n? Rua: 41)3 - Bertha L.

U7, próx. Docring, cl Kassner, prox, CSM, cl
202m2, ter. 1.218,OOm2 I 31J2m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_

VENDAS

,
Vendas

Apartamento no Edificio Jaraguá.
Terreno na rua Max Nicolau Schmidt c/ �OO,OOm'_
Apl!>. c/t60,OOm' no Edifício Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
�cara em Sehroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.

Qi� mista c/ !JO,oOm' na rua Manoel da Costa, bairro João 'Pessoa.
Casa-de alvenaria c/tOO,oOm' na rua Santa Catarina.
,Cak de alvenaria, na rua 2S de Julho, com 200,OOm'. (Vila Nova).

, Tetri:no com'4.700,OOm' e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terieno com área de 3S0,OOm'. No loteamento Jardim Francisco,
Casa de-alvenaria c/300,OOm', na ruaRichardtPiske, com 3 arcondicionados,
hidro massagem, aquecimento solar, e sistema de alarme .

Locação
Casamista c/ 4 dormitórios e demais dependências, rua IrmãoLeandro ao dado
n° 99 (Vila Lenzi).
Apto. na rua Roberto Seidel (Corupá), com 3 dormitórios c demais dependên
cias.
Casa de alvenaria na rua Egon KOch nO 291 (Jaraguá Esquerdo), com 3
dormitórios e demais dependências.

,

Salas comerciais
Na Av. Getúlio Vargas nO 49, com 68,OOm'.
Sala na rua João Januário A.yroso (Ja�guá Esquerdo).

Telefone
I telefone (prefixo 76).

,

r:r Casa de alvenaria cl 148m2,
terreno cl 748,60m2 (21 metros de
frente). Situada na rua Marechal
Deodoro da Fonseca - próximo a

Carroçarias HC - Centro.
r:r Casa de alvenaria com 140m2,
terrenocom 672m2 (24 x 28). Situada
na rua Antônio Bernardo Schmidt -

próximo ao Salão Vitória - IIh� da
Figueira.
r:r Casa mista cl terreno contendo
450m2 (15 x 30) - Situada na rua Luís
Alves - Ilha da Figueira.
r:r Casa de alvenaria cl 140m2,
terreno cl 390m2• Situada na rua 442
Waldemar Rebelo - lateral da rua 25
de Julho'Vila Nova.'
r:r Casa de madeira cl1 00m2, terreno
c/1.200m2• Situada na rua Estrada do
Rio Molha -1 a casa após a ponte - Rio
Molha.
r:r Casa de alvenaria c/90m2, terreno
c/450m2. situada na rua da Abolição
- COHAB - Vila Rau.
r:r Terreno c/ 406m2 - Situado no

LoteamentoSan Jozepe naVila Nova.
r:r Terreno com 450m2, próximo ao

Urbano Franzner - Jaraguá Esquer
do.
r:r Terreno c/450m2 (15x30), situado
na rua Lourenço Kanzler - Nova
Brasília.

'

er Terreno cl 540m2 (15 x 36).
Situado na rua Francisco Hruscka -

São Luís.
er Terreno c/354m2, no asfalto em

João Pessoa,
r:r Chácara,' com ,52 morgas, com
casa demadeíra e 3 ranchos (próximo
as Granjas Cazulke na Campinha) -

Massaranduba. '

•••••••••••••••••
• ��,;= •

: CRECIN° 1596ti :
• •
· Ba....a Sul .

: I...óveis :
I, Fone: (0473) 72-2734 I
• Cuu •
• Casa em alvenaria cl 140m2, 3 qtos, sal. cozo cop., • I• BWC, garagem, churrasqueira, terreno cl 372m2• - •
• Centro. Aceita-se carro. Preço 53.000 URV's. •
• Casa em alvenaria cl 70m2, demais dependências, •

II terreno cl 352m2, todamurada, ruaVitorWitkoski, •
• Jaraguá Esquerdo. Preço 14.700 URV's. •
•

Casa em alvenaria cl 102m2, 3 qtos, dériiais depen- •
,•

dêneias, garagem, terreno c/360m2, na Barra, pró- • Iximo a Malwee. Preço 47.000 URV's.
• Casa em alvenaria cl 70m2, 2 qtos, demais depen- •
'. dênciäs, loteamento Jardim Hrusehka, Bairro São •
• Luiz, terreno e/2.550m2• Preço 13.000 lJRV's • I• Casademadeira, 2 qtos, sal. eoz. BWC, e/1.485m2, •
• na Barra, lateral da rua Pastor Schneider. Preço •
• 18.000 lJRV's. •

I• Apartamento • "

• .Com 107m2, 3 qtos, 1 suite, cop. coz. ,2 BWC, área •
• pl garagem, naBarra. Aceita-se carro. Preço 35.000 •

I• URV's - negociável. •
• Terrenos •
• Terreno cl 396m2 (l6x25), lateral rua Walter •
• Marquardt, Preço 7.000 URV's. • I• Terreno cl 36.000m2 (81x444), lateral rua Horácio •
• Rubini, na Barra. Preço 106.00Q URV's, sendo

I4@.000 URV's de entrada e o salde em 10 (dez)
· . Imeses.

'.• Terreno c/ 391m2 (15x27), loteamento Agua Verde,
• próximo Posto Marcolla. Preço 8.000- URV's com •
• 50% entrada e mais 6 prestações. •

I• Terreno.el 434m2 (Í4x31), rua Jeão Planincheck, •
• Centro. Preço H.OOO URV's. •
• Terreno cl 69.000m2 (105x660), Rio Cerro II, pró- •
I priopara pastagem, lagoas, sítio, distante300mtsdo. I• asfalto. Preço 17,000 tJRV's. •
• Terreno cl 1.060'ni2, edificado com l.J:I11' g�lp.�o��e ,.
• 95m2, rua Francisco Hruschka, n? 165," Bäírré São '.'

, • Luiz. Preço 20.000 URV's. •
.'

'

.. '
'

. Loteame�to •
No bairro Sä0 LUIZ - Jaraguá Esquerdo •

�

: I\. �artir: de 450 �\r',s de entrada e salde ,em 24
I

I
meses. .

'"

. ·'1
I� trárár,nà R, AnvefQ RubiÄi, 1223· Sala 9· Barra do Rio Cerro m
fi',

",

Fon'; (0473) r2�2734 CRECI 1589 • J I
..�_._-�.�-�_...

TERRENOS
Terreno em Piçarras abeira rio c/4.185m2 (Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas c/ 1.720m2, próx. Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.500m2•
Próx. trevo Posto Maréolla

I
I
I
I
I
I
I
I
'Iz :

:1
'I

Terreno c/420m2 Rua Luiz Kienen

Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau c/ casa de alvena
na

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

Casa de alvenaria c/60m2 - Loteamento Liodoro

Rodrigues
Casa de alvenaria cl 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

APARTAMENTOS

Apto. Ediflcio Jaraguá c170m2 c/2 qtos., (I oandar), apto
3.

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

Apto em Piçarras Edif Marisa - Apto 93 com 88,59m2
Apto em Piçarras Edif. Onelia Francisco cl 137m2
Apto. c/156m2 - Edifício Schiecher, 6° andar.(parte
financiado)

LO'IES FINANCIADOS,
Loteamento Ana Paula IV.
Loteamento São Cristóvão II.

CONDOMÍNIO AZALÉIAS,(empreendimento Classe

A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras,
Loteamento Liedoro Rodrigues: (VilaRau).

• CHÁCARA NA CID:ADE

Arborizado,c/ áreade 14.700m2,a 5 km docentroc/boa

água lima casa 'em excelente estado e casa de caseiro
TERRENOCOMERCIAL

Á\t. Mal. Deodôr� 4� Fönseca çl2.5.0Qm�, tt25m p/Mal;:
", (Í!lstalaçôes Brasilauto)

,

c>:'

I Av. Mal. Deodoro da. Fonseca c/l}82 m2

Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/950m2,
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Artefatos Wolf quer ser a
líder do mercado nacionals.

INVESTINDO

J araguá do Sul-A Indús
triadeArtefatos deBorrachaWolf

inaugura uma nova fase de sua

história e lança um arrojado pro
jeto administrativo de desenvol-.
vimento quevisa, amédioe longo
prazo, umcrescimentomensal da
ordernde
15 a "-v/si.20% e,
futura
mente, a

liderança
do mer

cado na-

;..

(I l'(lSltl'

0'4111.

cionaI.
Essa é a linha mestra de atuação
daempresa, que foi recentemente
adquirida pela Duas Rodas In

dustrial, tradicional fabricante de
matéria-prima para a indústria de
alimentos, líder domercado naci
onal no segmento de sorvetes.
Num primeiro momento da

aquisição, anovadireção daWolf

desenvolveo trabalho queprioriza
o saneamento financeiro da em

presa, a regularizaçãoda situação
junto à órgãos públicos munici
pais, estaduais e federais, entida
des de classe, além de buscar a

reativação dé clientes, fornecedo
res e bancos. Com isso, salienta
Antonio Rogério Sardá, gerente
geral daWolf, proporcionou-se à
adequação da empresa às condi

ções normais de operação.
A partir destes primeiros pas

sos, a direção elaborou umminu
cioso diagnóstico estratégico e já
mostrou seu plano de trabalho

para o segundo semestre de 94. A
empresa tem comometa registrar
de 15 a 20% de crescimento já a

partir de agosto deste ano. Neste
plano, salienta o gerente geral da
Wolf, estão priorizadas a revisão

.

do parque fabril, o estudo das
alternativas para novos investi
mentos, a reorganização comerei-

':!í_�...;, .

Diretoria trabalha na reorgankaçlo operacional

aI, administrativa e fmanceira, a
reciclagemdos cursosbumanospara
a qualidade e produtividade e a

reconquista e o desenvolvimento
do mercado, além da redução de

custos, treinamento de pessoal e a
melhoria nos níveis de produtivi
dade e qualidade.

Neste projeto de curto, médio e

longo prazos, aempresa deveestar
totalmente adequada às condições
de operação, segundo os padrões
da nova direção, emjaneiro de 95.
"A filosofia é a mesma aplicada'
Com sucesso pela Duas Rodas In

dustrial, que é voltada àsatísfação
do cliente e o compromisso com a

qualidade e produtividade. Toda a
reestruturação que vem sendo de

senvolvida temoobjetivodealcan
çar elevados níveis de agilidade e

eficiência em todos os segmentos,
de acordo com as exigências do
mercado em que atuamos", define
Sardá.

Jaime de BorbalCP

Jaime de BorbalCP

Forle esquema de segurança na operação de distrU,uiçlo do real

REAL.

Quantidade demoedas não é
sufICientepara a demanda
JaraguádoSul-Achegada moedas deverão chegar para

danovamoedanacional,oreal, regularizar a necessidade do

àJaraguádoSul,marcadacom mercado no transcorrer dos
forte esquema de segurança meses de julho e agosto.
comproteçãodapolíciamilitar, Orlowski acredita que os

trouxeumapreocupaçãoamais bancos deverão funcionar em
às agências bancárias: apesar horáriosespeciaisnosdias 1°,2
detodo omontantededinheiro e 3 de julho- em função da
ser suficiente para abastecer o transição do cruzeiro real para
meio circulante, vai faltar o real. Dia lOde julho será
moedas de pequeno valor do feriado bancário, quando a

real. Segundo informações da população será atendida
agência do Banco do Brasil exclusivamenteparaatrocade
"local, a deficiência de moedas cruzeiros reaispelo real. Nestes
se dá pelo processo de três primeiros _ dias, cada

cunhagem que, é mais correntista poderá trocar

complicado e demorado que a . pessoalmente, cheques. em
confecção de cédulas.' valores de até R$ 100. Não

SegundoestimaoBancodo serão trocados cheques de
Brasil de Jaraguá do Sul, o

.

terceiros. No sábado, dia 2, os
montantedemoedas entregues bancos abrirão asportas das 10
na agência corresponde a às 15horase,nodomingo,dia3,
apenas 30% das necessidades funcionarão entre 9 e 12 horas.
domercado.No carregamento A troca de dinheiro nos caixas

que chegou à cidade quinta- eletrônicos obedecerá à

feira, 23, pela manhã, vieram mesmalirnitaçãodecréditopara
apenas 300 quilos de moedas cada cliente, Porém, não é
de 1, 5, 10 e 50 centavos e de 1 necessário efetuartaloperação
real. O gerente geral do BB, nos três primeiros dias do mês
Henrique Orlowski, acredita dejulho porquehaverá prazo,
que novos carregamentos de nomínimo, até 15 dejulho.

I�AÇA-N()S tlilA \TISI'I'A
I)OS1'0 DE VENDAS .J.UNTO A FAlulIeA,

nUA JOINVILLE 1348

LOJAS DALMAll- AV. GETÚLIO VAilGAS, 128 .

.JAllA(.tIÃ I)«) sm - sc

,4'«)NI� 7 I - .1 f.(.f;

II MalhasOalmar
Tem a pronta antrega: Meia malha,
lDolatinho,moleton liso e camurçado
totalmante màrcarizado, fabricados

I. com a malhar tecnologia
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Chico Alves/CP

CRIANÇAS

Conselho recebe

repasse de verbas
• A •

para osststência

Repasse de verbapara o Conselho Tutelar deJaraguâ do Sul

Se �ocê
tirou

tempo
para ler
este'
.- .

anuncIo

até °

fim é

p,orque
acredita

que
anulnclar

dá
resulta
do.

LIGUE
72-3363

A P'refeitura oferece saúde.
Para quem precisa e

para quem pens. que não.

Os Postos de Saúde do municipio atenderam, neste último

ano, a cerca de 40 mil pessoas. Sem contar as vacinas PREFEITURA MUNICIPAL

aplicadas e o auxilio da Prefeitura Municipal aos dois DE JARAGUÁ DO SUL

. hospitais da cidade. Quem precisa da assistência médica

pública está encontrando apoio da Prefeitura.
Quem pensa que não precisa também é auxiliado, mesmo
sem saber: a Fiscalização Sanitária tem agido com rigor,
recolhendo medicamentos e alimentos sem validade,
negando alvarás para estabelecimentos sem condições,
fiscalizando os abatedouros e utilizando o Selo de
Qualidade, para garantir alimentos saudáveis para todos;
Afinal, qual�dade de vida se mede justamente pela saúde Dualidade de lidadapopulação, - VUU Z

J araguá do Sul. _. O
secretário estadual de Justiça e

Adm in is-

tração, Luis I.,MSIIS
Carlos de
Carvalho,· '11'_'"11.
repassou 111/ � I.
na quinta- )D ti_'R

feira, 23, LfIl'lIlulltI_
2.663" -

proporcionalmente ao número
de habitantes para o custeio, o
resto o Estado cobre", disse o

secretário. Segundo ele, não há
números oficiais de menores

. infratores na região da Amvali e
nem das demais regiões do
Estado. Dizendo acreditar que os

números estimados sejam
menores dos que os já divulgados,
o secretário anunciounegociações
para a assinatura deconvênio com
a Acafe para, através das

fundações educacionais, se fazer
este levantamento.
Carvalho estimulou a

formulação de novos projetos,
anunciando que Jaraguá do Sul,
mesmo depois do repasse feito
na quinta-feira, ainda está com

crédito. "Adotamos a política de
deixar o que foi arrecadado no

próprio município e, por isso,
quanto maior for o número de

contribuintes,maior poderá ser

o número de projetos que,
depois de tecnicamente

aprovados, poderão ser

executados comestes recursos",
frisou o secretário para quem a

minimizaçãodos problemascom
menores carentes e infratores
está no investimento contínuo.

� URV's para a Casa de Apoio ao

Adolescente; verba que será
utilizada na compra de duas

máquinas de costura e uma

máquina Overlock para cursos

profissionalizantesoferecidos pela
entidade aos adolescentes por ela
assistidos. O dinheiro provém da

contribuição de I% do hnposto
de Renda devido por pessoas
jurídicas de Jaraguá (empresas)
depositado no Fundo da Infância
e Adolescência.
Durante audiência com

membros do Conselho Tutelar
dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Jaraguá do Sul,
Carvalho sugeriu a construção
de um centro de internamento

para menores infratores a

exemplo do que já existe em

Blumenau, "Lá, cada município
da microrregião contribui

EXTRAVIO DE TALÃO DE CHEQUE
Américo Ribeiro Mendes Netto comunica extravio do seu

talão de cheques, Banco Nacional - agência 0575, conta número

116087, folhas 405761 a 405785. Todas em branco sem

preenchimento.
Informações para fone 71-8432 ou

- 72-4000 ramais 4411 ou 4408 ou

Delegacia de Policia de Jaraguá do Sul- Registro NO 178/94

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos. .

animais do esgoto e garante total segurança contra inundações.
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se
disponíveis os em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.

'

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE lTDA ..

RUA JOINVlllE, 1.532 - FONElfAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL � SC'
•••É COISA DO PASSADO Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Festival deDança
joluiJakes
D.roli
€alifónlÍa

A editora Reeord lança
esta semana O Ouro da

Califórnia, do autor John
.Jakes, um dos mais lidos dos
Estados Unidos: Neste livro, o
autor conta a história e as len-

.

das da Califórnia de 1886 a

1921, traçando a evolução de
uma regiãopouco explorada a
um estado moderno e fazendo
renascer os amores e as lutas
de um grande número de per
sonagens vigorosos.fictictos e

reais. ' .,

OOuro da Califórnia conta a

história de Mack Chance, um

'ambicioso das minas de car
vão da Pensilvânia, que atra
vessa opaís, apé, em busca de

fortuna na Califórnia. Espe
rando chegarà TerraPrometi
da; Mack depara-se com um

mundo de violência, intolerân
cia e ilegalidade - uma terra

prisioneira de uma força
repressora dos gananciosos
magnatas daferroviaSouthem
Pacifico Apesar das conspira
ções de poderosos inimigos.
Mack enriquece e ... (À. venda
na Papelaria e Livraria

Grafipel- fones: 72- 0137 e

72 - 097.2).

AAlES - 21/3 .. 20/4 - Vcd está·

ficandosemsaldaMaseslá naoé
uma siIuaçao que serve apenas
para d�o. Graças. aos
deuses você está ficandó sem sa

lda! Desta forma, nao lhe restará
outra alternativa a nao sertransfor
mara sua vida.

/
LIBRA - 23/9 a 22/10 -

( Sua
mente paira em horizontes lon

glnquos e isso serve .para você

ultrapassara condiçaocrltica que
domina a sua vida imediata. Ho
rizontes vastas e Ionginquas são
os horizontes que deverá con-

qUistar. /

tival de

Dança de
Joinville,
que será

realizado
del5a26
de julho

6011111/111111111
sll,iolili/tis
Gllli/os
tio tlO/l'.

desteano

trazgrandespersonalidades

próximo..
Maior evento do gênero da Amé-
rica Latina e quarto do mundo, o
festival transformará a "cidade das
flores" na capital nacional da dan
ça, atraindo cerca de quatro'mil
bailarinos de diversos estados bra
sileirosepaísesdaAméricado Sul.

Além das competições do festi
val - que abrangem as modalida
des: clássico de repertório, clássi�.
co,moderno, contemporâneo.jazz,

SilvioBorges (E),Alberlina TUIIUl, ZelândiodosAnjos eRolfSelJ, ori�nizadoresdo/estival
solos e duos livres, danças popu
lares e sapateado - a dança toma

conta das praças, fábricas e vitri
nes da cidade. Nest�,ano, o festival
homenageará dois precursores e

símbolos vivos da dança clássica

brasileira, TatianaLeskovaeCarlos
Leite. A primeira noite do evento

será. aberta por Ana Botafogo e,

Cecília Kerche.

víCIO

Nicotinapode causaralucinações
Dados do IBGE (Instituto Bra

sileiro de Geografia e Estatística),
de 1 989,mostramque30,6milhões
de brasileiros são fumantes. Des

tes, 18,1 milhões são homens, que
consomem diariamente de 11 a 20

cigarros. As mulheres, 12,5 mi

lhões, fumam entre 5 a 10 por dia.

Mas o que muitos fumantes não

sabem, é que o alto teor denicotina
encontrado em urn cigarro, pode
deixar a pessoa agitada, fazer subir '

a pressão, dar taquicardia, causar
sudorese (transpiração) e até rnes
modar alucinações.De acordo com
ª' médica do Instituto Nacional do
Câncer do Rio de Janeiro, Luisa da
Costa e Silva, o cigarro com urna

dosagem expressiva de nicotina, é
igualou pior do que qualquer dro
ga. "Se o coração resistir, a pessoa
se toma dependente como se ti
vesse usado heroína ou cocaína",
disse.

o Ministério da Saúde adverte:
Fumar é prejudicial à saúde

HOIIDIICDPD

REDEBANDElRANTES
Hoje .

07:30 - Mistérios da Fé
OS:20· Flash
09:20 - National Geographie
11 :00- Futebol'Dente de Leite
12:00 - Acontece
12:30- Esporte Total
13:00 - Copa 94
13:30 - Copa 94 . Bélgica x Holanda

(ao vivo)
15:30- Copa 94
17:00· Copa 94 - Argentina x Nigéria

(ao vivo)
Jornal Barriga Verde
Jornal Bandeirantes
Copa 94
Copa 94 - Arábia S. x Marrocos
(ao' vivo)
Apito Final
Sem Fronteiras
Filme - ''Virgina''
Free Jazz in Concert
Valle Tudo

Amanh'
Igreja da Graça
Cada dia
Anunciamos Jesus
:rv Mappin
Clube Irmão Camioneiro
Show do Esporte - Copa 94
Copa 94 - Bulgária x Grécia
(ao vivo)'

15:30· Copa 94
17:00- Copa 94 . Suiça x Colômbia

(ao vivo)
19:00 - Copa 94 • USA x Romênia (VT)
21 :00 . Apito Final
22:00· Jornal de Domingo

.

22: 15- Domingo Dez
23:15· Jornal de Domingo

2' Edição
23:30 - Filme - "Um pais de anedotas"
·Alteraç�s "., comunIcadas silode teS
ponsabIkIatIedas""'_.

19:00·
19:30-
20:00·
20:30 '-

22:30 -

23:30·
00:00 -

02:00 -

03:00·

06:15·
07:45-
08:00 -

09:00 -

10:00-
10:30-
13:30-

07:30 -

OS:OO -

11:45-
12:30.
12:45-

13:15-
13:30-

15:30-
17:00-

19:00-
.

19:50-
20:45·
2LOO-
21:40-
22:30 -

23:30 -

01:20-
01:30·
02:20 -

06:10-
06:3Q -

06:50·
07:30·
OS·05·
OS:30·

09:00·
09:55-
10:45-

11:45-
12:15�
13:00-
17:00·

19:00-
20:00·
22:05 -

00:00·
00:35 -

RED'h�)e0BO
Desenhos
XuxaP.ark
Jornal do AImoço
Globo Esporte
Rede Regional de
Noticias
Jomal.Hoje
Copa 94 - Bélgica x Holanda
(ao vivo)
Esporte Espetacular
Copa 94 - Argentina x Nigéria
(ao vivo)
Tropicaliente
AViagem
RBS Noticias
Jornal Nacional
FeraFerida
Escolinha do Professor
Raimundo
Filme - "O último duelo"
QueméOuem
Boxe internacional
QueméQuem .

- Amanh'
Educaçãoem Revista
Desenhos
Campo & Lavoura
Globo Ciência

. Globo Ecolog'ia
PequenasEmpresas&
Grandes Negócios
Globo Rural
RBS Comunidade
Modelo Empresarial
Catarinense
Projeto Conesul
Barrados no baile
tlomingão 'do Faustãp
Copa 94 - Sulça x Colômbia
(ao vivo) "

Oomingão do Fausläo
Fantástico
Filme - '�rco Iris Negro, além da
vidã"

-

Placar Eletr6nico
Filme· "Cidade das ilusões"

MUitas atrações como Ana
Botafogo, Cecília Kerche, Nicolas
Lerich (ÓperadeParis) eCarlinhos
de Jesus, j á estão confirmadas para
oXIIFes-

TOURO - 21/4 ii 20/5 - Apesarde
näo gostar mUito das pessoas
com que se relacionae das pers

pectivas, que a vida lhe apresen
ta haverá de deixar de lado as

suas transformaçOes que já se

tomaram fundamentais.

GÊMEOS - 21/5 a 20/6 - Um

pouco inconsciertemente e outro

pouco entusiasmado você abrirá.

algumas portascl4o valorertende
rá ap6s algum tempo. Nao se as-.

suste com a bagunça pois §a_é
produto da SI:Ja fa�a de compreen
são do momento.

CÂNCER - 21/6 a 2117 - Algoem
seu interioro empurra a agirassim
ou assado. Nao há motivos racio

naispara isso, só sensaçOes. Isso
é próprio do seu destino. Só näo

espere compreensão de outras

pessoas se você näo é capaz de
desenvolVê-la.

LEÃO· 2217 a 22/8 - Apesarde
serem contraditórios e paràdoxais
os relacionarnentosque podernan
ter agora, é isso mesmo o que o

destino lhe propOe. Há coisas que
são cornpreensfveis imediatamen
te,mas que o tempo esclarecerá

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/1-
Pode por momentos sentir-se
abaixo da condição que gostaria
de desfrutar. Porém, é a sua real

condiç�o atual e faria bem em

näo tentar mascará-Ia com ilu
sões desprooorcionadas, Você
näo merece isso.

AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 -Ficar
firme e apostar no entusiasmo
que faz tudo parecer mellhof do

que é, parece aos olhos de

outrem, um exagerá. mas vocêé
quem se controlà e näo pretende
dar ouvidos a conselhos e opini
öes que näo sejam as suas.

VIRGEM - 23/8 a 2219 - Nao lhe
é possfvel comentarosseusprópri
os I'TI<7.Iimerítos porque estes sao
desordenados e caóticos. Porém,
são os rnovirnenkls que neste mo

mentoécapazdedesenvOlver. Pro
cure�r entende!: menos e agir'
mais.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11 -

Sempre decidido e firme, pode
näo saber lidar muito bem com a

sltuaçäo atual, que tem desdo

bramentos contraditórios e para
doxais. Nao faça escolhas só

porque näosabe lidar bem com a

dúvida. Permaneça sincero.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21·/12 -

Nestemomento, nãoé você quem
determina os r.umos da sua vida.
neste momento, você deve com
partilhar as suas deelsões com

outrem e equilibrá-Ias com opini
Oes diversas das suäs. Isto é

.

mais diffcil porém mais frutffero..

PEIXES - 20/2 ii 20/3 - Apesar
de as �r.spectivas serem terrl
veis e apesar de as pessoas que
o aconselham serem dúbias, o
sol brilha no seu interiore isso lhe
confere o poder da vontade que
pode transformar tudo. É toda
sua a decisäo de agir .

-.9�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Num click exclusi
vopara fi coluna,
DanielaDidzian,
trabalhofácilpra
qualquerfotógrafo

JaraguádoSul,25 dejunbo.de1994

HOT LINE

-N afota a gatinha
JosieHermann.forte
candidata à rainha dos
estudantes

•Após uma semana de folga da coluna, estamos
novamente nas páginas do CORREIO DO POVO: em

, meio a C9pa do:Mundo, excessiva indefinição econômi

ca, e como se não bastasse tudo isso, numa corrida de

políticos atrás de votos. Há quem não goste de futebol,
, que reclama insistentemente sobre a quantidade de jogos
exibidos pelatelevisão. Perguntarnão ofende: - Quem vai

suportar os programas eleitorais?!

Faça-se
notar:>

vista-se

no

Kamisão

VESTINDOVOCÊ DE CORDO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

.�.. --:-,,_ ..
._::��� ...<.�:�

"r--:--- . Humo:..� Jriozinho!
NesteS, dias nada melhor do qutHr\,ao Sorvetão saborear ,

aque� �fé, U:m deflc:ios�, c:h�plate\�"ente, uma torta aíemã,
aqueles salgados maravilhQs�s ... tatribém por encomenda.

i Ati, assim o frio é uma êletiéial'Uma'gostosura! '

L Av�Mâre«;halJ)�or� JãF��scca,819 - Centro
r--- _.:

o... ---

-�, Fone: 11�724 -,Jang1iá do Sul- SC

Denis W. Hohl

Maconha x Índios
Essa é pra ficar de cara...
O "indigenista" Francisco

Fernando Cardoso, da Fundação
Nacional do Índio, distribuiu se

mentesdaplantapara os índios da
reserva dos-Karitiana, perto de
PortoVelho. Ocrime sófoidesco
berto porque Cardoso 'deu tam

bém, bebidas alcoólicas aos índi
os, que embriagados brigaram na

casa do Indio;e deixaram vazar ö

assunto. É uma vergonha!
.Frase da semana:

"O azar do Brasil foi ter um
presidentemorto, e eleito um ou

tro queera corrupto e viciado em
cocaína"! (Lilion W'lIte Fibe)

.Teleyisores x copa
Foram vendidos no Brasil, um

milhão emeio de televisores, ape
nas neste trimestre da copa. em

presas do setor, rindo à toa ...
•Niver ,

.

"

Parabéns ao amigo Mahnke,
queapagou asvelinhasna semana

passada, comemorando seu ani
versáriojunto davitória doBrasil
-. ,í;.l,

"

.sobre aRussia. Otimo presente a '"
comemoração ... Parabéns'!

.Programação
Aproveite pra ficar ligado rios próximos jogos da Copa doMundo:
Sábado 25/06 13:30 hs Domingo 26/06 13:3Ó hs
Arábia Saudita x Marrocos Bulgária x Grécia
Bélgica x Holanda 17:00hs
17:00hs

,. -EUA x Romênia
Argentina x Nigéria �-"'- ..

-"�" -<"Süi�ax C(jlômbia-�' -

-ocurapormúsic;;S doNirvana.

Apesarda crescentep , 'd'" de Kurt Cobain. a
•

. do SUICI 10
dcomo consequenCla

Ge en Records. preferiu a e-

gravadora da bandab _ ifJ�edoisprojetos inacabados
cência aos lucros. S� e te dos oportunamente. mas
que poderiam ter Sido ança, 'los produzindo qgora.
a gravadora pref�''ÍI� �;1:�anda. A gravadora 'não
UI1l vídeo cont a 111sto:o do trabalho à instituição �e
pretende doar a ren

do lucrodoNirvana
à pm'tl.r

caridade. mas boaparte das para "instnur
,

d Cobain serão lisa
da morte e

"

pessoas sobre
a depressão "

,

.Neste final de semana,
muita gente vai agitar na cida
de vizinha de São Bento, onde
acontece mais uma etapa do
catarinense de marcas, nesta
corrida, mais do que nunca é
necessária muita precaução
contra o frio, que está de arre

piar. Um bom garrafão de vi
nho na bagagem vai bem...

.Ontem no Caesar's Ciub
aconteceu a escolha da Garota
Julius Karsten .

•Hoje na Marrakech tem

show de Daniel Lucena e ban
da. Ótima pedida!
,.Na Wizzage Danceteria,

no Botafogo, nos dias 25 e 26
tem a noite do "Barato".

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços

��,i�SEGUROS GARCIA�
�,f( ����i��� "/J�'Rua Expedicionário Gumercindo' da Silva nO 90,

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

, Jaraguá do Sul - SC
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Família brigapor terras
.

.

na Estrada Alto Isabel
Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de Jaraguá
doSul

Edital de Concurso Público
N° 01/94

Edital de publicidade das notas alcançadas pelos Corupá - Apolíciajá tomou
candidatos nas Provas Prática, de Datilografia, de o depoimento do casal Odimar
ConhecimentosEspecíficosparaDesenhista e Iiese- Mapaholski
nhista Projetista, Entrevistas e Títulos. e de uma

A PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul, através da menor(nome
. não divul-

Secretaria de Administração e nos termos dos artigos gado pela
20,21,23,24,26 e 42 do Edital de Concurso Público polícia). De
N° 01/94, tomapúblico as notas alcançadas nasProvas acordo com

Prática, de Datilografia, de Conhecimentos Específi- o comissário

cosparaDesenhistaeDesenhistaProjetista, dasEntre-
vanderIe i

vistas e dos Títulos, realizadas nos dias 11, 17, 18-e 19 Zocatelli.. o sogro de Odimar,
Eugênio Fusile está querendo

do corrente, emlistagens por cargo, que se encontram novamente o terreno dá casa do
afixadas no mural da PrefeituraMunicipal, na Galeria genro, que está em seu nome.

Dom Francisco e na Fundação Educação Regional Segundo Zocatelli, Fusile e mais

Jaraguaense _ FERJ. cinco pessoas (nomes não

levantados pela polícia),
Jaraguá do Sul, 24 de junho de 1994 invadiram no dia 22 passado a

Durval Vasel residênciadeOdimar, expulsando-
PrefeitoMunicipal odesuaprópriacasa. "Asameaças

....----------------......----- �··dé·retomar-ê;terrênô de seugenro
.

Jaraguá está "::.:ando
as crianças da rua.

Para brincar à vontade.

A Prefeitura Municipal inaugurou, nas últimas semanas, oito
novas áreas de lazer, edifioadas em terrenos que estavam

ociosos e er.ltregando às famílias das comunidades do
Loteamento Hanemann; dá COHAJA�, 'da 11fa dos Martins, da
Vila Rau, da Vi,lé Lenzi, da Cabo Harry Hadlich, do Jaraguá
Esquerdo e de Nereu RamQs novas opções para que as crianças
possam brincar, divertir-se e envolver-se em práticas esportivas
saudáveis, com segurança e· com tranquilidade para seus pais.
Estas novas áreas de lazer vão atender a

milhares de crianças e adolescentes.
A Prefeitura Municipal' acredita que é brincando,
com segurança, que as crlanças aprendem avíver,
E lazer sequro é essencial para a qualidade de vida.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL

Jaime de BorbaICP

.""'11.

d'I'''"IJI'.

Vande,lei ZocatelJi

estão
_ �dgLfregu({tl_tes"J_dis.se",

O comissário suspeita que a

Muros e calçadas valorizam
seu patrimônio.
E protegem seu bolso.

-,

principal pessoa, neste caso, seja
a filha de Eugênio, que voltou

para o município. "Sabemos, por
outras pessoas, que esta

pessoa. não gosta de Odimar, e
'fez a cabeça' de seupai para tomar
as terras de volta", comenta

.Zocatelli.
O terreno fica na Estrada Alto

Isabel, em Corupá, e a polícia já
apurou que Odimar e sua amásia
estão no terreno há mais de um

ano. "O rapaz está commedo, pois
seu sogro o ameaça de morte caso
não devolva a casa, que foi
construída por Odimar" ,

acrescenta o comissário.
A polícia já registrou queixa

contraEugênio Fusilee, seOdimar
quiser, poderá mover uma ação
judiçja] 99,ntra S�U próprio so

gro.

Você, que é proprietário de imóvel em Jaraguá
do Sul, tem um compromisso com sua cidade
este ano: fazer muro ecalçada em seu terreno.
Isto valoriza sua propriedade, embeleza a
cidade, dá melhor impressão aos turistas que
nos visitam. E o principal: quem não cumprir esta

. determinação terá seLlIPTU onerado no próximo
exercício.
Aproveite-esta deixa da Prefeitura. Você ganha

. duas vezes. Uma na valorização e outra no seu

carne. dodPTU de 95.
Qualidade de Vula

PREFEßUU MUHICIPlL
DE JAUGUÁ DO SUl

Qualidade de lida
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DELETRA

Toque de bola da seleção
põe Camarões na berlinda

'. \

,

Por Celso Machado

Com a vitória de três a

zero sobre a seleção ele
Camarões,

futebol praticado não foi aquele foram suficientes, depois de

esperado pela torcida, que já
"

muita insistência com bolas altas
previa uma goleada até os

- 30 cruzadas na área para Bebeto e '

minutos, a partir dos 15 minutos' um pênalti legítimo cometido
do segundo tempo a seleção sobreZinhoainda aos 10minutos
brasileira deu a nítida impressão doprimeiro tempo,para arrefecer
deterassimilado todas asjogadas os ânimos.Na verdade, a seleção
ensaiadas' .. durante os brasileirapodetrazerdosEstados
treinamentos _ e ,nos jogos Unides o caneco do
amistosos que antecederam a tetracampeonato e sem muitas
estréia na Copa. Toque de bola dificuldades. Basta que otécnico
refinado, quas€) que perfeito: Parreiraúseo queremdemelhor,
entrosamento entre o meio de no momento certo. Ontem, uma
campo e os homens de ataque, pequena mostra, com três

jogadas rápidas, lances coletivos atacantes centra um adversário
de encher os olhos. já sem forças, contribuiu

O jogo pesado deCamarões,
o

decisivamente para a marcação
com faltas violentas e a do terceiro gol. Nãohá.segredos.
complascênciadaarbitragemnão E só deixar jogar.

ontem, o

Brasil
construiu
um placar
i n é d i't o
nesta Copa
do Mundo:

I.,.sl,/.
dllm/bo
../,.
'.orills

é a única .seleção:a vencer dois
jogos consecutivos; é a primeira

,

equipe a garantir a classificação
paraàs oitavas de final; pode ser
a primeira do grupo com um

empatecentraa seleçãodaSuécia
{lia 28; aindaDão sofreunenhum
gol.'

'

Se no primeiro tempo o

Bebelo comemora o terreiro gol br�iIeiro quefechou a goleada em cima de Cam:uões

DEf:INIDO

Juventusenfrentao-Cricjúina
pela segunda fase amanhã

Florianópolis" - Definidos
quarta-feira passada, na.sede da
Federação Cajarinense de

Futebol, os jogos da segunda
fase do campeonato catarinen�e.
De 26 de junho a 21 de agosto, '

serão 52 jogos para apontar os
oito clubes que irão disputar as
semi-finais e fruais. Opentagonal
principal entre Criciúma,
Juventus,Figueirense, Joinville
eTubarão, classificará, os quatro
primeiros: Do secundário; entre
Marcílio Dias, Blumenaü,
Araranguá, Atlético e

Chapecoense, saem três, e no

quadrangular de repescagem
entre Concórdia,'Caçadorense,
Joaçaba e Inter, permanece
somente O· campeão na

competição.
Os jogos serão de ida e volta

e os clubes poderão escolher as
datas em função dos jogos da

Copa do Mundo desde que
solicitarem previamente à

Federação.Para o�diretor de
futebol do Juventus, Alcir Pradi,
o prime im jogo, do "Moleque "

1° rodada (26 e 27/6)
Criciúma x Juventus

,Figueitense-;Z- Tubarão
.

folga - Joinville
2° rodada(3n)

Joinville�x_ Figueirense
Tubarão 'x Criciúma

folga-=- Juventus
JOrodada(lOn)

,

Juventus x Joinville
€:ri�iúma�x ',', FIgueirense

" folga - Tubarão"
�

4°rodada(11n), ,

.

Joinville x Criciúma
Tubarão

-

x

-

Juventus

folga :figueirense
,

5° rodada (24n)
Figueirense, x Joinville
'CriciÚIl1a �x_-Tubarão

folga - Juventus .

Travesso", que eJ,lfrentará o'

Criciúma no Heriberto Hülse é
"

,

bom. "Vamos encarar cadajogo
como -se fosse uma final de

campeonato.. Sá'bemos que
ganharlánãoé fácil,mas também
não-é impossível, tUna 'vez que
todos os times estão. nivelados",'
disse.

O técnico Abel de Souza
, também achou o sorteio normal.
''Não' era o que nós queríamos
pois ficamescom o'número dois
no sorteio, o que significa que

.

começamos jogando fora e

terminamos também jogando fora
de casa. Mas alguém" teria que
enfrentar ,.6 Crieiúma'',
cementou.O treinador está em

dúvida sobre quem escalar no
meio do campo. Andersen e

Amauri estãogarantidos. Carlos
Alberto eAgneloestão entregues
ao departamento medico, e

Antunes fará o quarto homem,
ao lado de Í�dio e Alaor. AZiaga
fica composta por Lin, Aleir,
Nei e Júnior, no gol, Leonetti. 'O
jogo começa às 16 horas.

6° rodada (31n)
Juventus x Crieiúma
Tubarão

_

x
_ Figueirense

folga': Joinville
7ó rodada.(7,is)

Joinville _x_ Juventus

Figueirense __.s.: Criciúma
folga .� Tubarão
'8°rodadá (1.0/8) .

Cirçiúma x Joinville.
. Juventus ,x

' TubÍl!ãp .
, folga - Figueirense
9° rodada(14L8) ,

Tubarão
.
X'

'

Joinvílle
Juventus

_

x� Figueirense
folga-Criciúma

"

10° rodada (21/8)
Joinville _x_ Tubarão

Figueirense x Juventus
,

folga - Criciúma
.

••• de Jonathan Pauli Bueno, residente na rua 456,
_' n!! 118',bai.rro Chico de Paula, Jaraguá dosu
f��' -

"'

Ele comprou no Breithaupt e faturou os
'

".

prêmiqs dó primeiro sorteio,da promoção '-

"Ofertas e Prêmios para Encher um Caminhão". -

,�.
Siga es�e exemplo, compre 110 Breithaupt!

.

��-:.;"(.:� :';':�,�;"�A���: �y.'":
,�"", .>�e.'fq"�'I/1, '"' �. �'�,'.. �,. w'

COMPROU
EXIJA OS
CUPONS

o
lI;! i iii f.iih'i
Ä

-

,
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