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DAMALHA

Seguro,
Investir
Vida
Nacional.
Após 10 anos,
você recebe
em vida tudo

-.';

o que investiu,
corrigido.
E ainda tem a

maior cobertura
domercado, '

INVESTia, ti VIDA,
"i'al (t) � '+'P"

EGU,IO

Aberturaontem
C

As cadernetas de Novembro- CR$ 15,021,00
Dezembro- CR$18.759,00

, Janeiro - CR$ 32.882,00
, Fevereiro- CR$ 42.829,00
Mínimo fixo • R$ 64,79 �

Um real é igual a U!1Ul

URVque equivale a poupança com
Com. 2.557,50 2.750,00 Y ,dois mil, setecentos e aniversario ontem, r
Tur. 2.600,00 2.750,00, cinqüenta cruzeiros (dado não oficial)
Ontem-regional r-'j",rE�2ilJ�.:-------�_"..""der
Par. 2.750,00 2.7 ,08iblioteca Pú�)licc do f!it,§d�4° %:
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"DarpeMalhasdá:
OSuniformesaos
atletas da FME

Engo.1-�cibaldo Pereira ,

As geadas que caíram
nos últimos-dias nomunicípio
de Guaramirim afetaram sig...

nificativamente as lavouras de
olerículas, ocasionando pre

juízos totais em algumas pro
priedades. As mais atingidas
foram as plantações de feijão
de vagem. As geadas foram
consideradas fracas, porém

,

com a ação de ventos frios
acabaram por castigar as la
vouras. A olericultura tem

peso econômico no municí

pio,já que abastece, inclusive,
Curitiba. Página 4 Perdas quase que totais nasplantações defeijão vagem

A partir de agora os atletas
da Fundação Municipal de Es
portes de Jaraguá do Sul vão
estartotalmente uniformizados
nas competições oficiais. Esta.
semana a Darpe Malhas fez a

entrega de duas mil peças de

vestuário, incluindo uniformes

para treinamentos, numa ação
de parceria com aFME e secre

taria municipal de 'Turismo,
Esporte e Lazer, A ação da

empresa tende a ser imitada.

Página 12
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EDITORIAL

Cönfira a História·Aviões de carreira
, � '- ,�,,_,.f -

"A História de nossa

gente nãopodeficar só
na saudade".

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

Percebe-se no ar uma guer:f'8:�abetta.·-�"rétaliação, é dificil saber.Percebe-se-que, se
contraaadministraçãomunicipal. Deumlado, ,:' forvontade de ajudar, os servidoresestãomal.
pelo volume de denúncias. De outro, pela A 'recente liminar de- Ação Direta de
qualidade dessas denúncias.Não tem havido Ipconstitucionalidade podecausardanos à sua
uma preocupação, _g�Jo menos um exame" segurançafuncional,complicandooquejáfoi
rápido, de estabelêcer basesmais sólidas nas feito. Ou seja, aos servidores não ajuda em

denúncias. Tenta-se, pelasforrnasdedenunciar, nadaapolêmicadaAção, ao contrário. Senão
promover linchamento moral e causar danos fornadadisso, não seentendeporquealguém
imediatos à administração, como se os quepassoupelaadministração,serviu-a,ajudou
acusadoresfossem,aumsótempo, promotores, a estruturá-la, vira seu crítico e algoz mais -

juízes, jurados e carrascos. Antes de mais ferino.
nada, é bomatentarquehá caminhosa seguir, 'Irocaodoemmádos,parecerndonosabsolutos
seja através. da justiça, seja no campo deumaverdadequequerem,ätodopreçO,fazer
administrativo. prevalecer.Não fossemprocedimentosantigos,
As pessoas de razão e equilíbrío estão poder-se-ia creditar tudo por conta do ano

percebendoumaçodamentoacusador, como eleitoral. Por isso, é cada vez mais realidade a

se avontadenão fosse somenteapontar erros, _ afirmação que, entre o céue a terraháalgomais
mas arrasar. Cheira a ato de vingança, de doque simples aviões de carreira.

.

Ba..ão de Itapocu
Há 72anos

- Em 1922, contava-se a vida do dr. tos. O féretro sai da Cons. Mafra, ia à -

Abdon Baptista: era fundador do Mo- Igreja S. Francisco, descendo depois
inho Boa Vista, espírito conciliador; pelas mas do Príncipe, 9 de Março,
contudo, quando da Revolução dos Saturnino Mendonça até o cemitério;
Federalistas, foi cassado para ser leva- onde falavam Inácio Bastos e dr. João
do ao Matadourode Santa Cruz. Era deAbreu. De Jaraguá, face adificulda-
sogro do dr. Artur Costa, que contava de de alcançar o sepultamento -

seus últimos momentos: "Morrerei Venâncio Porto, Henrique Piazera,
amanhã!" E morreu cercado do genro, FranciscoFischer,ArturMüllereVictor
Arnaldo Rocha, Marinho Lobo, Major Rosenberg, faziam-se representar pelo
Navarro Lins, seus cunhadosOlympio ' dr. Marinho de Souza Lobo. Assumia
de Oliveira, Alfredo e João Gomes de o governo do município, o Major
Oliveira, AugustodosSantos, seu filho 'Navarro Lins, presidente do Conselho
Eudoroeamigos dr. U1yssesCosta, Pe. Municipal, sendo seu lugarpreenchido
dr. Gercino de Oliveira e Inácio Bas- depois pelo dr. João Dias de Paiva.

Há 70anos
Senado, para quê?

* José Nêumanne embarcavam no trem de ferro e viaja
vam para São Paulo e Rio de Janeiro.
- Já se cuidavadomeio ambiente, nesta
região. O Conselheiro Municipal,
Rodolfo Schlemm, apresentava ao

Conselho Municipal Joinvillense, pro
jeto paraRegulamentar aCaçanoMu
nicípio, de que Jaraguá fazia parte.

- Em 1924, um grave acontecimento:
Trem de ferro - Pedro Burchhardt

gostava deuma cachaçae foidormirno
leito dalinhaférrea e bem numa curva,

quando o trem misto o colheu. Tinha
40anosenãotinha parentesem Jaraguá.
- Waldemar Grubba, futuro prefeito e

deputado estadual e sua irmã Álida,

propostas que aguardam aprecia
ção nas gavetas dos senadores, e
que, agora, pela falta de tempo,
dificilmentepoderão ser conside
radas. Entre elas, o projeto da

,

nova lei de patentes, a que cria

regras para concessões de servi

ços públicos ou a da garantia de
rendamínima. Não esqueçamos,
entre tantas outras coisas, ojulga
mentodo senadorRenatoAragão.
que ainda não foi feito...

Por ser um colegiado de mais
seletividade que ados deputados,
o Senado teriapossibilidade de se
constituir de elementos de alta

estirpe intelectual e políticamais
acentuadamente que a Câmara

Federal, inclusive por ter esta um
número de vagas infinitamente
maior e onde qualquer um - capa
citado ou não - pode disputar e
vencer, por mais anônimo que
seja.

, Impressiona, portanto, o nú
mero de candidatos que preten-

dem ir para o Senado: R;io de

Janeiro, 16, Rio Grande do Nor
te, 8, São Paulo, 10, Roraima,
10, Rondônia, 11, RioGrande do

_ Sul, 11, Pernambuco, 9, Minas
Gerais, 7, Espírito Santo, 10,
Amapá, 8 e assim por diante.
Estescandidatos (as exceçõesnão
contam) estarão, realmente, de
vidamente preparados (moral,
psicológica, econômica ou poli
ticamente) paraassumir acadeira
de Senador?Ou a grandemaioria
dos candidatos objetiva apenas,
nas palavras do Mestre Miguel
Reale, não representar os Esta
dos, mas os escusos interesses e

privilégios dos segmentos
corporativos que tomaram de as
saltoospostosparlamentares, não
para legislar, mas para auferir

vantagens de toda espécie? ...
Somente a próxima eleição nos

dará a resposta.

Houve um deputado que; na

Constituinte, apresentou uma

emenda propondo a extinção do
Senado Federal. E, em tom trôni
co, esclarecia queapalavra senà
do vem de "gerusia" (o Senado

grego), que vem de geriatria,
termo

que,
porsua
vez,
indica

Há57anos

-Contava 63 anos e era casado em se

gundas núpcias com Elvira Cordeiro,
sepultado às 16:30 hs. de 07/08/37, no
Cemitério Municipal-Centro".
- Anriando Salles, à época parecia um

desses furacões, lembrandoJânioQua
dros e Fernando Collor, entre outros.

Mas os que se opunham armavam-se

NereuRamos excursionava peloNorte
do Estado. Aqui tinha banquete-de 100
talheres. Falavam o juiz dr. Queiroz
Mesquita e Artur Müller. O Partido
Liberal Catarinense acabava formado
em Jaraguá. Depois, veio o período de
Vargas.

- Em 1937, no dia 06/08, falecia às 19
hs., o Oficial do Registro Civil, do 10

distrito da Comarca - Venindo da
SOva Porto: Escrevia o diretor do

CORREIO DO POVO, Honorato

Tomelin: "Não vivia para si, vivia para
os desamparados da sorte. À porta de
sua casa, um pobre jamais batia em

vão. Foi o fundador deste jornal, que
manteve com sacrificios para defender
uma política que lhe foi ingrata. O
extinto adoeceu há cerca de 5 dias,
tendo seu estado piorado de tal forma

que foi conduzido ao Hospital de
Massaranduba, onde veio a 'falecer.

.sllÍ(••
'OV.,.
dI.los

o setor

-da me
dicina
dedi-
cada à doença dos idosos. Terá
razão o deputado do PTmineiro?
Excluída a razão acima mencio
nada - que constitui uma remata
da tolice - outras razões se acu

mulam perante os olhos de quem
pretenda se estender sobre o as

sunto. Vejamos apenas um deles,
O da inoperância por lentidão:
calcula-se em mais de 1.300 as

Há 10anQs
- Em 1984, após muitas demarches,
instalava-se em Jaraguá uma Junta

Médica, naUnidade Sanitária, confor
me preceituava a Carta aos

Catarinenses, no quese refere à priori
dade aos pequenos, estando presente o
SecretáriodaAdministração, cujo titu-
"lar era o professor Paulo Gouvêa da
Costa. A Junta era formada pelos mé
dicos Antônio Candido. Carneiro da
Cunha, Ricardo.Cardoso Marinho e

Rolf Roberto Horst, As perícias em

Joinville, a partir de então, eram feitos
em nossa cidade.
- Ainda ecoavam os 65 anos de funda

ção doCORREIO DO POVO, com os

cumprimentos da Família Krüger, de
S. Bento do Sul, dr. Abelardo F.

Montenegro, de Fortaleza-CE, Celso
Vicenzi, d' O Estado, Fpolis, Antonio
Frezarin, Catanduvas, SP e o ex-cola
borador do semanário Egon Ehmke,
residindo no Rio de Janeiro.

* Jornalista e escritor

Eugêrio\f1CtorSchmöckel
DiretorGerat

FranciscoAives
bí'êtõí'Aêhíí'íIS6iiVo

r_,---------------�--�----------�--�Departamento Comerclat Mana A .A1ves
Impressio: Jomal de Santa Catarina
Assooiad�o a Adjori e Abrajori
Os lIIfgos assInâdos nao táIet.em a opinIIo do jornal.
Redaçio, Administração e

PUbllcldad3he:Av, Mal. Deodoro, 122,1°andarc CEP
89251-7oo/CailcaPostaI19CEP89251-
970' - Jaraguá do Sul.Fone (0473) ADJORI@
72-3363, Fonelfax (0473) 71-0091. �,,:,.':::.":."!':o:=..a:-

Editor Chefe: Celso Machado MTB-DRT(SC) 153
Repórteres: Peterson lzidoro, Udo Leal e

YvonneA. S. Gonçatves MTB-DRT(SC) 219
Diagramação: Jaime de Borba MTB-DRT(SC) 32
Composição: Adriano Trentini e Denilson Leite
Arte final: Arialves Laus
Fotolitos: Cesar Junkes
Clrculaçlo: Joio Carlos de Borba

A comunidade cresce

�Duas Rodas
e se transforma pelo.

.

Industrial I
trabalho. De cada um ���� j

e de todos. Fone (0473) 71-2277 "
Jaraguá do�u/ - sc

_
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que dará autonomia coSul

Definido
Federação Catarinense de Futebol resolveu cumprir

lei aprovada pela Assembléia Legislativa em relação ao

,
ingresso gratuito -de aposentados nos estádios de

futebol. A proposta do deputado ManoelMota já tem

mais de ano, porém nunca foi posto em prática. Agora,
a FCF concordou em aplicar a let e anunciou que nos

estádios maiores será permitida a entrada de até duzen-.
tos aposentados, enquantoque rios menores;

cento e cinqüenta.

Democracia Burrice
Funcionário daprefeitura de Número de candidatos a de-

Jaraguá do Sul, quinta-feira à puta'do e�tadual em Joinville

tarde, naMarechal Deodoro. à demonstra, não só burrice, o

serviço e à bordo do veiculo interesse puramente eleitoreiro

municipal. vestindo camiseta por' uma vaga na Assembléia.
, com propaganda do candidato São, ao todo, 16. Quer dizer, o
doPT. Luls-Inácto Lula da Silva. maior colégio -eleitoral do Esta- .

'Como se

-

vê. democracia na
,

do corre o riscq" de não eleger
prática. l'� ninguém.

Diferença Rapidinho
Com um custo médio de US$ Algumas lojas; na quinta-fei-

0,26por litro, os produtores es- ra; estavam fechadas, com um

dãorecebendoUS$O,J3.Consu- aviso , comum nas porias:

midores.porsua vez.pagam US$ "Estamos em balanço". Na ver-
0,53 o litro. Com certeza, nestas dade, estavam remarcando tudo.

contas alguma coisa está erra- Pra cima, é claro. Depois ficam
da e não é nem com o produtor reclamando que as vendas cai-

e nem com o consumidor, ramo Só pode, mesmo.

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

'rent.e
a Loja"Arte Laje t8IíiiI8I..:

.

Fone(0473) 71-7398
Jaraguá do Sul- SC

. ,-

FlorianÓPOliS '- Já está'
tramitando na Assembléia

Legislativaprojetode leiquepre
vê a realização de um plebiscito
consultivo dia 15 de novembro,
para que a população diga se

deseja continuar com o atual sis
temafe-

::rati:� /dl/1I4
quer a IlUtI'
t r o c a

pelo sis- p/tlb/st/I.·
tema de � '" '

confede- tlllllltlVtlIII6,.
ração, o

queimplica emmaior autonomia
açs estados brasileiros. O proje
to é uma iniciativa domovimento
O 'Sul É Meu País e foi levado

para aAssembléiapelo deputado

Gilmar Knaeselque agora colhe Congresso Revisor.
�.

assinaturas de apoio de, outros Assim, segundo Cadorin, é

parlamentares. preciso aplicaro queestáestabe-
As primeiras reações foram lecido no artigo 14 da Constitui

positivas entre os parlamentares ção Federal, onde se diz que a

e cerca de 15 deles já assinaram soberania popular deve ser

o projeto, o que permite o diag- exercida pelo voto. Pelo projeto
nóstico de que a maioria dos 40 apresentadooplebiscitotemcatá
deputados irãoaprová-lo. Segun- ter consultivo e servirá para que
doopresidente da comissãoesta- Santa Catarina tome uma posição
dual do movimento, Adilcio oficial junto ao governo federal;

, Cadorin, durante a revisão COAS- em defesa da descentralização do
tituciônal, deputados e senado- poderque hoje emana tão somente

,

res sulistas -receberam um ante-
. de Brasília. Alguns !deputados do

projeto com.exposição de moti-. Paraná e Rio Grande do Sul já
vos que preconizavam a criação pediramcópiasdoprojetoquepre
de uma confederação de estados tendem seja discutido naqueles
independentes, Porém, segundo parlamentos. Se aprovadoemSan
eIe, nenhum dos parlamentares

..

ta Catarina, a idéia deverá ser ex
deu atenção àmáteria e, por isso, pandida para todos os estados
o projeto nem foi apresentado ao brasileiros.

IMPUGNAÇÃO .; . lI.!; • -.'H
: "

ProcuradordoPMlJBfazdefesadeKonell
Jaraguá doSul-A tentativa

de impugnação da candidatura
do ex-prefeito Ivo Konell, can
didato àAssembléiaLegislativa
pelo PMDB está emjulgamen
to. A impugnação foi proposta
pelo PPR estadual e a defesa de
Konell estáa cargodo advogado
Saulo. Vieira, procurador do
PMDB.

Após a sua defesa, o Tribu
nal Regional Eleitoral terá até o
dia 20 de julho para dizer se a

impugnação é válida ou não.

Até.lá, a campanha do candi-

dato ficaprejudicada, pois qual
quer investimento maior pode
ser perdido se a impugnação se

confirmar.
Outro candidato à Assem

bléia, o ex-prefeito de

Ií!l�oranga, ÁureoWeIter tam
bém teve sua candidatura colo- .

cada sob suspeita pela mesma
razão de Konell, qual seja a re
jeição das contas da prefeitura
da época ein que exerceram o

mandato..
O problema estánuma resolu

ção do próprio TRE que. fixa

como condição de impugnação
ou de inelegibilidade a .simples
rejeição das contas, fato que ca

racteriza, no entendimento legal,
improbidade administrativa. -

A situaçãodeKonell é agrava
da Pelo (ato de existirem contra

ele outros processos judiciais em
vários níveis.

Nos meios peemedebistas já
existe até alguns movimentos no
sentido de encontrar eventuais
substitutos.na chapapara ocupár
asvagasdosdois, Umdeles.Egon
Flores, de Ibirama.

� �"''' *,_:-.ir.."",_,''r..;.._·""",�",,:_·.;,i�··
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�NJlEII/)óllFER
A noVa sensação da

Chevrolet.
Um dosmaiores

sucessos daEuropa
Óúnicocom rriotor

.

",.' l�Qdopaíscom .

.

injeção eletrônica de
, cénnbust:ível queé um
dispositivo' inteUJíen.te.

!mmendörfefCom;
de Veículos ttda

.ConcessionáriaChevrolet
Av.Mal.DeodorodaFonseca,661- '.

Q9261 ;;70�-Jaràguádo,Sul ':sc
Fone (0473)PASX71-3666 '..'

" FAx(0413}71-3764' ,'c.. ,9i;>nsotciq C01�&x Faço 0, seu agorâ.'

-
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PREjuízos

Geadas destràemplantações emGuaramirim
Gu�ramirim - Produtores

de elerículas 40 município te

rão prejinzos considerá
veis em função de geadas
registradas nos últ�mos dias.

Embora consideradas fracas, a

ação de ventos frios, segun-
do o tée-

.410hectaresdeolerículasem200 or", assinalou Germann. Mas,
propriedades, cuja comer- mesmo comas adversidades cli

cialização básica se dá com máticas, a prefeitura dá prosse
Curitiba além de mercados locais guimento ao trabalho de parceria'
como Blumenau e Jeinville. AI- . com os agricultores,
gunsproprietários terãoperdas de As 770 toneladas de calcário
100%.

distribuídas ano passado para 90

produtores, chegam agora a 1.000
toneladas. O mineral, que vem do

municípioparanaensedeAlmiran
teTamandaré, é distribuidogratui
tamente com transporte até as pro-

priedades, cabendo aos agriculto
res somente o pagamento do frete

que, segundo Alcibaldo Pereira,
não é alto porque se aproveitam
caminhões que vão àquele Estado
transportando outras mercadorias.

Danos
n j c o' PnljllízllS Os prejuízos, que ainda não
agrícola foram levantados em sua totalida-
Alcibaldo M.I.'IIS de, ocorrerão com maior intensi-
Perei ra dade, segundo Alcibaldo Pereira,
Germann, vl,illtllM quando voltar a chover. Segundo
atingiu a

.,i.....,.' o técnico da Epagri, há muitos
m a i o r ...•n.w... anos Guaramirim não registrava
parte das geadas com esta intensidade.

plantações de abobrinha e feijão
-

"Mesmo que fracas, foram

vagem, como também os bana- registradas em praticamente todo
nais. Guaramirim produz, hoje, o município, do centro ao intçri-

Jaime de BorbálCP

Maiores danos ocorreram nas lavouras de olericulas.

TELEFONE CELULAR
ESSENCIAL PARA QUEM

NÃO-TEM TEMPO A PERDER

celular
. �gradiente

I

In��

MARECfW,286/30
MAU CHEIRO•.• SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos

animais do esgoto e garante total segurança centra inunda_ções.
SANEBOX é a· soleçäe para o saneamento urbano. Encontràm-se
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RUÀ JOINVILLE, 1.532 - FONEIFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

•••É,COISA DO PASSADO
.A
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LIMPEZA

Dragagem do rio Ponta Comprida vai
livrflr os agricuuores das· enchentes

J

'.c,; -., '.'.,., '.1'-_ _. '.' .' ,I. '.

Guaramiri� -'A secreta
ria estadual deAgricultura já au-

fasedos levantamentos topogräfí
cos e, a partir do início dasobras
será executado em 50 dias, o que
representará 432 'horas/máquina
trabalhadas.

Depois disso, segunde o téc
nico .agríoola Alcibaldo Pereira

Germann, da Epagri, a região fi
cará protegidaporumbom tempo
contra as cheias que agora ocor-

rem com muita facilidade. Dragagem vai serfeita numa extensão de seis quilômetros

gião, a lavoura principal é a de
arroz irrigado por 39 agricultores
em 280 hectares com produção
médiade 32mil sacas. Porém, nos
últimos 10 at10S as perdas têm
sido consideráveis em função de

seguidas enchentes provocadas
pelo assoreamento do rio.

Custo
Oprojeto, inicialmente orçado

emUS$ 38;810 dólares,jáestána

torí zeu
os traba
lhos de

dragá
gern do
rioPonta

tllIlI"IIZ

,'II/llt11,"I1IS
'11',Ill111IS .

Compri
da, emGuamiranga, numa exten
são de seis quilômetros. Na re-

Tome Nota UMA,'_RANDE
FESIA PARA
SUA FAMíliA, .

COM'ÓTIMAS
-

.

'OP'GOES D,E
.

.

> <�CQM:PRAS E,'
·;LAZER.

Tomás deAquino

Das quatro candidatos ao Governo do Estado, ressalta
a experiência de Jorge Bornhausen. Os debates têm de

monstradb serBornhausen omaispreparado, por ter sido
governador, por ter sido ministro, por ter sido senador e

por ser um empresário e um líderpolítico bem sucedido.

.

.Em todoesse tempo e passando por todos esses cami
" nhos, Bornhausen 'acumulou a fama de cumpridor de
compromissos, de não deixar companheiros na estrada.de

.

. jazer a suapalavra valer,
.

Como governador, de 1978 a 1982,fez escola junto à
comunidade educacional. Osprofessores não esquecema
sua atenção com a classe, com remuneração compensató-
ria e de alto valor.

.

Dono de um estilo aberto e franco, Bornhausen jamais
negou receptividade a qualquer prefeito, fosse de que
partido fosse e a todos, prefeitos ou lideranças, atendeu
com diplomacia.

" .

Como ministro da educação, cuidou de trazer para o

:
Estado' núcleos de educação técnica a nivel.de segundo

.

grau como Santa Catàrina jamais recebeu em todos os

tempos. Fez' com o Estado o que dele se- esperava: agiu:
,

comocatarinense e buscou os recursos de.que necessitáva

",IPsnu;llQ das.áreasmais crittcas de qualqueradministra- ,

- ..

çao. r-:.
_

:.:.... ,
•

_

, ....
,

.,_" . :'.'
-

/Como'senad(JF, élevouonivetdordebatésnoCongresso'

.. e colQCOU Santa Catarina no patamar m�recido, longe de
, picuinhas e -de miudezas.
',� Dele já se sabe -

o que se pode esperar..O passado e
.

credencia.
.

,

, c.

8 A 25 DE JULHO
',-I fEIRA INDUSTRIAL DA

,

r . PEQUENA ,EMPRESA
15 A 25. OE.JULHO

'

A melhor época �

do ano para as
"

.' co�pras de
.

. confectões para
a família ou sua

"'� lóia, mais a

; in"orma,ão -'.
sobre �a' indús,'tria

.

da r,giãQ,·
'. comum,

clima' de festa e

ótimas atrqtões.:

PAVILHÃOMUNICI�L DUVENTOS
JARAGUÁ DO;SUL � sc

.

GRANDE PRO,GRAMA�ÃO DE
SHOWS POPULARES: .

15 de Julho· ULTWE A .IGOR
. 24 de .Julho II RENAIO BORGHEtri .

25 de Julho,; SULA MIUNDA
!
r.

, !
.

_. Mais unaa intensa programafio de '

.

ev.ntos paral..los. Todo$ co.. ingr.$so
gratuito. Inforna.·s.!

•.
'>

....

: ��!�f. SEr.R,AE' FEDERAL UI H

,_ == .

:•••..
P·rol:eJa seu pal:rirnõnio conl:ra todo I:ipo de Ferrugent '

.

Port'ões
.

_'Grades em Geral', -: Cercas ..., -'anelas ..

- PQrQfusos

Rua João Januário Ayroso, 2443 -

JaraguáEsquerdo

'->oe ._

FONE: 72-3339
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ARROZ

ERAL

FOLCLORE

Secretaria abre Prefeitura entrega trajes típicos
•

tnscnçoes para
a troca da safra
.

•

J aragoá do 8ul- Já estão
abertas as inscrições para o pro
grama troca-troca da safra de
arroz 94/95 da secretaria muni

cipal deAgricultura eMeio Am

biente, como de distribuição de
calcário.
Estepro
grama
é reali
zado em

parceria
entre o

IIIIIIIIdtll

;d.6".'.I":
',1nIIh1'tll
d.,I'O(.governo

do Esta

do, prefeitura e produtores ru-

. rais. O calcário é utilizado na

correção deacidez dosoloesó no
ano passado foram distribuidas
1.200 toneladas.

Árvores

Numa iniciativa da secretaria
daAgricultura eMeioAmbiente,
foram doadas 600 mudas de ár
vores frutíferas de laranja,pocan,
tangerina e limão à secretaria

municipal de Educação que as

repassou às 55 escolas da rede

municipal de ensino. O objetivo,
segundoo secretário IngoRobl, é
incentivarOs alunos a cultivarem

espécies frutíferas pata, consu
mo. Ü incentivo ao cultivo de

frutíferas, organização de hortas
escolares e caseiras, além do

plantio de várias espécies de ár
vores tem sido umaconstante no

programa de trabalho da secreta
ria de Agricultura eMeioAmbi

ente, visando criar unta consci
ência de economia e preserva
ção.

DonaLuiza desafia os tempos
A simpática figura humana que aparece aí em cima, dá lições às

geraçõesmaisnovasde como enfrentarosdesagradáveis e incômodos
anos da terceira idade.

Ela reside-nesta cidade, no bairro Nova Brasília, e completará /10

próximo dia 5 dejulho (3afeira) 104 anos de idade, na companhia de
seu filho de criação, Henrique Vieira e sua esposa.

Luiza Longo Fiamoncini. este é o seu nome, éfilha deJoão Longo
eMariaBona Longo, naturaisdaÁustria, e nasceu emRio dosCedros,
em 05/07/1890. Ela era casada com Germano Fiamoncini, que
também alcançou alta idade.falecendo aos 98 anos, em !-3/03//990.

Dona Luiza, como se vê, continua inteira, desafiando os tempos e

costuma dizer que ela viverá enquanto Deus quiser.
Parabéns. "nona" Luiza -Admultos annos! (E. V.S.)
·������t?��;�-*<�;,.',('t.,.,.;.�\.��;;�.tJ4:if1-t�.�_:.,-:r-'rf;;:�..����_���\.:!:';\1'.:.;.It!�...,at.:l!!�����..:t&�.,.�����•• ; �·mr�iIIii6l!l!iI!l!1ll*�M"IIll.IIti·!IIII'.·*�Aa!Egi;�v.!1P�,�d

Schroeder - Por determinação
do prefeito Hilmar Hertel, o Grupo
Folclórico de Schroeder acaba de
receber trajes típicos completos para.
suas apresentações, atendendo rei
vindicação feita desde 1992 quando
de sua fundação. O grupo, coorde
nade pela secretária de Educação,
Cultura,EsporteeTurismo,Guisela
Luzia SteileinRistau, vem se desta
cando em todos os eventos que par
ticipa e,por isso, segundo ela,mere
cedor do apoio por parte do poder
público municipal. Grupofolclórico tem, agora, trajes completos

sonho de construir
transforma�se

idadeem re

PROMOZONTA
18PRÊMIOS
tBlcidetas
3 Fomos elétricos
3 Kits pl banheiro
3 Caixas t] 20 m2 de
Piso Cerâmico

3 Caixas d'água de 500 blros
.Ó: 1 Coniunlos sanilários

1 CASA
.

..

Para cORcorrer aos 18 PRÊMIOS
você deverá trocar suas NOTAS FISCAIS

por CUPONS PROMOZONTA

1 CUPOM = 50 URVs (em H.F.)
A TROCA poderá ser feita em gualqlier

.

uma elas 13 lojas do gupo .Zonta f'

Quanto mais (Upons Sorteios aos Sábados:
você TROCAR, 1: - 18/06/94

maiores serão suas
2· - 16/07/94
3º - 13/08/94chances de GANHAR (pelo laierio FeJelal)

ZONTA.
Quellt eU/Is/roi

euu/ia jVes/e iVollte
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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US$ 20.000. (0473) 67-1777
cómFábio�i 'D •

.

COMPRA

Etiquetadora para mercado.
TratarcomCelsoMárioBertoli
no 72-0643PRANCHA DE BODY

BOARDING
Vende-se com pé de pato e

capa. Contato fone 72-2434
VENDE-SE
Oficina de bicicleta completa.
Tratar rua João Januário

Ayroso, 1545MOCORT
Mocort Escola de Corte e Cos
turaeModelismo. Informa que
estão abertas as inscrições no
Centro deAtividades do Sesi a

partir de 11 de julho para o

Curso de Corte e Costura e

Modelisrno. Informações fone
71-0899

VAGA PARA PENSIONISTAS
Família oferece quarto para 2

moças. Tratar no jornal COR
REIO DO POVO. Mal.
Deodoro, 122

VENDE-SE
Pára-brisas e vidros novos e

. usados para automóvies. Tra
taremNereuRarnos ao lado do

Campo do Estrela. Fone 72-
2218

.

VENDE-SE

Máquina xerox. Valor 450 re
ais - Fone para contato 71-
4924

CWIZARD
11···.::::»··.,<::>··'..::.,.•··.,·1

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

Solicite já uma aula
demonstràtiva gratuita.
Mais de 20-0 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72�3407
L

CORREIO DO POVO

I �:t _ I � �i I] •
Combate a incêndios se faz com

extintores, hidrantes e pessoal treinado.
Recargas, aquisição de extintores e
treinamento, faça com quem oferece

garantia e confiabilidade.
Rua Antônio Stanislau Ayroso, 122 - Fone 72-2205

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

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
Açougue e Mercearia com es-

toque e equipamento. Valor
15.000 dólares. Rua Erwino

Menegotti 215. Fone 72-1399

VENDE-SE
-

4 terrenos localizados em

Araquari no loteamento Cerro
Azul. Aceita-se carro em tro

ca. TratarruaJoãoPlaninschek
140 - com Gerson

VENDE-SE

Apartamento em Balneário
Camboriú. 1 suíte+ 1 dormitó
rio. Garagem privativa - área

, de lazer com churrasqueira.

VENDE-SE
Terreno na praia de Piçarras
pronto para construir. Com

água, luz, esgoto - 150 metros.
da praia. 4000 reais. Fone 72-
1710

CORCEL 11183

Vende-se, ou troca-se, por
2.900 reais. Fone 72-2850

CARAVAN/82
1800 reais e assumir algumas
prestações. Fone72-2850. Ven
de-se ou troca-se

CB450DX
Ano 91 - Preço 5.000 reais.
Estado denova. Foneparacon
tato 75-1450

VENDE-SE

CapotaparaPick�UpUno. Pre
ço 150reais. Foneparacontato

.

75-1450

LAVAAJATO
Vende-se uma máquina de la
varcarros. Semi novacom nota

fiscal. Fone 72-2850. Vende
se ou troca-se

VENDE-SE

Del-Rey ano 90 - 1.8 inteiro.
4000 reais + 7 prestações de
513 reais. Fone 72-1710

PARATIS/84
Verde metálico. Estofamento

novo, carromuitobonito, álco
ol. Valor R$ 5500. Tratar cl
Denis ou Adilson no 71-1574

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FAÇA DE SEU ANÚNCIO
I UM MEIO ,?E; Ml!LTIPLICAR
L SEUS NEGOCIOS.

V€TonaGLX L8(G) - cinzagrafítemet, completo 91

·EscortL(A)-�lplet. : ..- 89
Uno CS (A) - vermelho 89
Monza SLE 1.8 - (A) - verdemet.. 88
MonzaSLEI.8(A)-begemet. , : 86
ChevetteSL(A)-verdemet..., ,.: 88
ChevetteSL(A)-begemet. , : 86
QpalaDiplomata (A)verdemet. - completo : 87 .

'Gol LS - (A) - bege , ;;:· ; 86
Escort(A)- verdemet. : 85.
Uno es (A) - vermelho : · 86

Fone (0473)

76-70"14
RuaAngeloRubini,951-BartadoRioCerro
89260�OO -J.!�uácßo.ªul-ª�ntaç.�r!�! �_

DfJrl\RP�PED-RA��R��·tm:,VJ
Pedras .Sãobmé-Ardósia

.
.

Pedrasparareuesbmentosemgeral
Rua Silveira Junior", sln!! (pr6x. GiAásio de Esportes)
GUllramirim�: SC l�f)NI�: 7:J-(M)27

Clínica Lavoro
..CIí"ica Médica
- Assitência e Assessoria em
medicina e segurança do trabalho

- Convênios com empresas IPESC e Unimed

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

CLASSIFICADOS
BRASILW76
Vende-se ou troca-se, por
1.500 reais. Fone 72-2850.

ClínicaVeterinária
Clímca e Cirurgia de Pequenos Animais - Vacinas

Exames Laboratoriais - Tosa e Banho

.MédicosVeterinários:
Anelise B. Lekmann - eRMV - sc 2-1125
Bettina Gosch - eRMV - se 2-1398

.

Rua Luiz Kienen., 127
Jaraguá do Sul - SC

Fone: (0473) 72-1430

FUSCA/81
Branco, gasolina, em ótimo
estado. Valor R$ 2.500. Fone:
71-1574 cl Denis ou Adilson

GOLBXl83
Cinza - álcool 1.600. Muito
bonito. Fone 71-1574 cl Denis
ou Adilson J.

ESCORT XR3/84

Preto, completo, Carro selado,
nunca bateu. Fone 71-1574 cl
Denis ou Adilson

BELINA/86
Azul metálico, apenas R$
5.000. Tratar fone 71-1574 cl
Denis ou Adilson

Jataguá do$ul�l d� Julho dê 199.4" •

BELINA L 1.8/91
Verde metálico cl 35.000kin

originais. Calfe de 1�. Tratar
, fone 71-1574 cl Denis. Valor

R$ 9000

EDITAL
Patricia Tavares da Cunhá MeDo Gomes, Tabeliã. e Oficial de Títulosda

Comar-ca de Jaraguá do Sul" Estado de Santa Catarina, na forma da ui, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham nesteCartório para Protestos

os Títulos centra:
•

Lindomar Klabunde - Schroeder I - SCHROEDER-SC
Ademir RolatT- Caixa D' Água - GtrARAMIRIM-SC

. II Antonio Sérgio de Souza - ElI.'P. Antonio Carlos Ferreira, 624 - NESTA

I' DTP Confec, Ltda - Candido Tomaseli s/n"> SCHROEDER

Darman Com. de Carnes Ltda - Rua 201 Estanislau Vick s/n? - NESTA

Esquadro Empreen, imob. Ltda - Rua Av. Mal. Deodoro, 98 • NESTA

EäoMedeiros - Rua José Albus sinO �.NESTA
Heliomar P�to Vieb'!! • Emílio Stein sino. NESTA-

Jorge Luiz da Silva Soaza- Rua Waldemar Marquardt, 835 - NESTA
.

Loja Calç, Picolli U· Rua João Zanella, s/n? • NESTA

LNCH Mafra Ltda- Rua 25 de Julho, 1153 • NESTA

Mlbety Transp. e Dedobnun Mad. Lt • NESTA

Mauríane RitterME - Rua Paraná, 518 - NESTA
.

Morettl Mat. Constr, - Rua Três Rios do Norte - NESTA
Pedro Belmiro de Amorim· Rua Edmundo Emmendoerfer, 46 • NESTA

Periquito Ltda - Rua Barão do Rio Branco, 79 -:,SCHROEDER
E, como os ditos devedoresnão foram encontrados ou se recusaram a aceitara.devida

intimação, faz porintermédio do presenteedital, para que osmesmos compareçam neste

Cartório na Rua ArthurMüller, 78, no prazo da Lei, a flm 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.

.

".
' ..

II

ESCORT XR3 1.8/90
Azul perolizado completo com
ar condie. carro lindo! Tratar
fone 71-1574 cl Denis. Valor
R$ 1l.500

,II
II

KE/Jaraguá do Sul, 29 de junho de 1994.

Patricia TavJlreS'da Cwíha MeDo Gomes

Tabeliã

-,-,J)-EClA�ÇÃ()Ol·�t
'E�iwa Etrciiri:�tal$ �ir;Ja.

. ,. ,.-.. . ", .�>.»
Torna público e declara para q�uel1J
interessar possa, que a empresa,

.
.

MALHAS MATHIAS LTDA.�, ,,"'. '.
'

IPANEMA SLE/90
Cinza chumbo,completa - ar e

direção. Ótimo estado. Valor
R$ 10,500.-Fone 71-1574

r

jamais permaneceu em

débito junto à esta empresa.

A Gerência

ir

FIORINO 00/93
Branca, capota marítima, em
excelente estado, Valor R$
8.800. Tràta; 71-1514'

VESPA/88
Prata, gasolin.a"RU .QOQ:Tra
tar cl Dew,s ou Adilson. no 71-
1574

. VIDA

r--------------------�
I Academia Contato Livre I
I I
I 'Oférece aulas de: I
I Karatê de Contato - Kick-Boxing - Capoeira- I
I Defesa Pessoal, ambos os sexos. I
I Aulas de 2à a 6a .. Vários horários -I
I I
I : Aulas extras sábados edomingos., I

c, f Av. Getulio Varga�i'B47 I
I' ·próximo ao CIP ,,' I,
I Academia Contato Livre II I'
I ...

.

. .

"
. .

.".
. I

1 Guaramirim - Clube Curupira I,

:_,,* Apresentf#ndo esierecone vo� :
1 -= 1' ••__-" teráa 1Bsemanadeaulasgrátls. 1

�----�-------�----�.
Assessoria completa -n.a área Gráfica·

·'.para sua Empresa
-

,

Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Turti'sticos,
Anúncios de Jornàis e

Revistas, cartazes, Jornais de Irnpresas,
ão de Audio -Visual'
i,·e _,._e" ---'-:" il:��il"••s..·;'·;l,>'Vr•• �H�2. \.:):tZ'i�!!ti�· �C'�i:lf1w�r�'f'� @n'h��'íi!.� �;'�'U>� ,! ....ü.' '::$.,>,iíiíiiiI......�.....IIIJ!!II!II!lIII!!!I!... iii iíiiiiiiiiii III!liL(

KfVB
..

COMUNICAÇÃO LTDA.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá (lo Sul, 2' dê Julho de 19,94 CLASSIFICADOS'>'

VARIG * RIO-SUL

CARGASNACIONAIS E
INTERNACIONAIS

Av. M�rechal Deodoro, 122 ... v r .....
FonelFax ·(0473171�0091 O'"

"

Ja'ragiuá do Sul'� SC," .

". '!!2:!iJ!�

LIGtiJEPARA
.-

'-

.72-336'3

Peça� para m��o-' e
biciCletas' em,:geral: .,

., .,

com o melhor' p..e·901'il
.

. .

RUA MAIHIAS RUY5AN� SIN°

IlHA DA FIGUEIRA:-JARAGUÁ DO SUL - sc

2-3

1)11)0n'l'ilnOUil Fone (0473)

71-8247
Vinhos e bebidas em geral importados

Aceitamos encomendas para festas e. recepções
Fraldas descartãveis Pampers com

promoção permanente
Qua Mal. Deodoro. 141'2 - Próx. Marcallo

Centro - Jar'ti5uá do �ul - �

SCBlt CHET Fábricade Cal��s
" IndustriaiS

.' eResidenciais
-

,

' . . ....

11()NI� (f)LJ7!J)
,..
.. ')�I)').'�:-'I: t) "J_t'

.

RuaAthanãsio Rosa, 1645 - Guaramirim.;.Santa Catarina

.�·MARÁN[(� "'NI Bolsà
'de Tele,lories� ."

,

COMPRA .

'Fone (0473,) 72-1 QOO VElDE
,ALOGA

Rua Walter Breithaupt; 92 - Jaraguá dó, Sul - sc
, '.

(Der-ronteaoB�ira�ioClubedcCampo)
.

;j :.

«- "."(
_"'-.'

IFone: 72�13251
.Rua 'Leopoldo Mayar, ·120
Jaraguá do Sul - Sç

Especializ..da em pintura metálica, com mais de 20 anos de experiên- :---...;;;�
� cia .em carros batidos e reforma. Or amemo sem com romisso�

.' l;""

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MS Vídeo Center
7JU194 a4-� ���
� de� ea4a, a�tIUÚ
�� H4 'PúÚ6 e�.
RUA ANGELO RUBINI, 914

FONE: 76-2935
I

BARRA 'DO RIO CERRO

Joalheria8imara Ltda.
Jóias � "Relógios

Artigos para presentes - Óculos de sol

" ,TuJLOl ,COilll:1l. os meRlb or-es ll1>.lI'eços,

", 'CREDIÁRIOFACllXTADO
"

Fone (0473) 72-3630
Rua 'Barão do Rio Branco, 170 - Jaraguã do Sul- SC

'lf(w�@®
�ß�ß lli}�(!,��&' (!,)f@�o

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinville, 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
Fone71-0066

Jaraguá do Sul, 2 de julho de 1994

I' O AROMA.E O SAQOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

e PANJEICADORA E CONFEITARIA

� PAO (I VINHO i:

Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs,
inclusive domingo!;l 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

�llhiliCtr�al!5
Confira nossos C_MPEfi

preços a vista
DOS

P�E�OSII
ou a prazo

Bfli OS
-

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

I'

JARAGUÁ DO SUL - Domingos daNova, 164, próximo ao semáforo
da.Reinoldo - Fone (0473) 71-3314

BREVE NA REINOlDO RAU - ANTIGA LOJACOLOMBO

COM. DE PEÇAS PARA
"BICICLETAS E MOTOS LTDA.

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

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

Jaraguá do Sul- sc

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

ANUNCIAJJ, É GRATUITO.

::��";��';;;;'\�j<�":y;': (0473) 72-3363 c;:,�:-;;,p;)f;;::J,,�!í;;

--�-,��,------------�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compare
ceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem

para se casar os seguintes:
Edital N° 19.438 de 23/06/1994

NAZARIO ARNILTO VENERA E NEUSA TEREZINHA CZECHOWSKI

Todt e Anita Bauer Todt.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá .do Sul, domicilíada e

residente na ruaPaulo Kraemer, 351, emÁguaVerde, nesta cidade, filha deGuido
Cipriani e Amolda Scoz Cipriani ..

Edital N° 19.441 de 24/06/1994
ARLEI PAULO GOETZ E MARILENE DE LOURDES FREITAS

JaraguádoSul�2 de julho de 1994 PUBLICAÇÕES LEGAIs/IMÓVEIS

Proclamas de Casamento

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e

domiciliado e residente na rua Henrique Bortolini, 57, em Jaraguá Esquerdo, residentena ruaCarlos Schultz, 161, nestá cidade, filho deAlbertoGoetz eAlinda
nesta cidade, filho de Luiz Venera e Arcide Venera. Goetz.

.'

Ela.brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Espigão Alto-Quedas . Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de São José do Cedro, neste Estado"
do Iguaçu, 'Paraná, domicilüida e residente na rua Afia Bortolini, 200, em domiciliada e residente na rua Carlos Schultz, 161, nesta cidade, filha de João

Jaraguá-Esquerdo,nestacidade,filhadeCarlosCzechowskieMariaCzechowski. Pedro Freitas e Irma Freitas.
Edital N° 19.439 de 23/06/1994 Edital N° 19.442 de 28/06/1994

SIDINEI FLORIANO E ELISABETH HANEMANN éópia recebida do cartório de Massaranduba, neste-Estado,
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e PEDRO PAUtO BURGER E SULANI ECCEL
residente na rua Chile, qo, nesta cidade, filho de Antonio Floriano e Maria Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Guaramirim, neste Estado,
Floriano. j domiciliado e residente na rua Paulo Kraimer, 142, nesta cidade, filho de

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e Augustinho Burger e Clotilde BonkowskiBurger .

. residentenaruaBerthaWeege, 1.087,emBarradoRioCêrro,nestacidade.filha Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Massaranduba, neste Estado,
de Valdemar Hanemann e Relinda Piske Hanemann. domiciliada eresidente emBraço Campainha, em Massaranduba, neste Estado,

Edital N° 19.440 de '23/06/1994 filha de Jaime Eccel e Iria Ana Rafaeli EcceI.
VALÉRIO TODT E ROSlMAR CIPRIANI E,paraquechegueaoconhecllnentodetodos,mandeipassaropresenteEditalque

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e. será publicado peta imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze)"
residente na rua Urbano Rosa, 48, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Heins dias.

• J<AKO'S SU�MER SHOPPING - KAKO'S RESIDENCE
, < "O UNICOGOME3C!IDAROIANTE EMPlCARRAS"

:> .

•

.I<AI(O'S J<AJ{O'S
SUMMER RESI_E1ENCE

·SHOPPING APARTAMENTOS

LOJAS i. +,.,Aptos cl? suites

COMERCIAIS
..

+ Salão de Festas

• Seja Proprietário
+ Guarita de

Segurança 24 h'
+ 81 Lojas

.

-IJ

+ Ant. Paraból.ica
+ Salão de + Port. Eletrônico
Convencões

.....
+ Elevadores

+ Entrega DEZl95
Exclusivos

• Financiamento
Direto em 50 meses

'
+ Alumínio-bronze.

+ Praca de cl vidro [umê
f\límentação + Garagem Privativa

+ Entrega DEZI96

� ...... :-"!>�

.....��, ...:,; Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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!
Jarâgilá&sUl, 2 de julho dé 1994

A maneira rnais fácil de você ven

der ou comprar o que precisa é
lendo os Classificados do CP e

anunciando, aqui.

* Escrita Fiscal'
* SetorPessoal
* Contratos
* Balanços

* Preenchimentos
de carnês

Há meio. século
atendendo a,

- ", -, Regiã� }ía jufvA.il· _'�-
,

;

�
,

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

Vende
Áreade3.700m2,próximoaocentro,
naruaCanoinhas, lateraldaAntônioCi Ferreira.
Terrenocentral,no início darua
AdéliaFischeráreade33.023,Oorll2.
LotesnoLotew.n.e:ntoltapocuzinho:
LotesnoLotear:nentoJardirnFrnncisco.
LotesnoLoteame:ntoRausisernGuaramirim.

erta

Aluga
Sala comercial nos ftmdosdaSjrama,
frenteparapraçaAngeloPiazera, 70,OOm2.
Salas comerciais, em cimadaCasaSimara

Vendas
Terreno c/ 400m' - Rua-João Januário Ayroso - Próx.
Juv� - URVs 12.500.
Terrenoc/288m' - RuaBertbaWeege "CRS 7.500.000,00.
Terreno c/600m' - Loteamento Papp - USS 6.500.
Terreno c/ 560m' -Rua Venâncio da Silva Porto - Centro.
02 - Terreno - Rua Waher Marquardt • Lateral - URVs
6.000.
Terreno c/l.000nT - Esquina - Rua Joinville.
Terreno c/ 397m' - Prõx, Supermercado Fronza - Jguá
Esquerdo - URVs 9.000.
Temmo c/48.000nT - Rua WalterMarquardt. ,

Temmo c/ 147.000nT - Rua Três Rios do Norte - USS
16.000.

-
.

Terreno c/ 500nT - Rua JorgeCzemiewicz - Prôx, Hospital
Jguá - US$ 9.000.
Terreno c/450m' - Loteamento Papp - USS 12.000.
GalpIoc/400Jn2+tertenoc/9OOnT -ruaRobertoZienwm
- USS 65.000.
CasadealVenariasemi-acabadac/1 00nT-Próx.Supenncr
� BrazIo - USS ß.OOO.
Casadealvenariasemi-!lcabadac/l0f>tn2-ViIaNova-USS
15.000. ,-

.

Casamista c/120m2 .. Vila Lalau - US$ 16.000.
<:aaa c:Ie alvenaria c/J20nf - Rua ,Antonio Sd!mitt .. USS
15.000.
Casa de alvenari8 c/126nr - Santa Luzia - USS 8.500.
Casademadeirac/7OnT - RúaLuizBortolini - USSI6.000.
CasadeaJvenariac/l3OnT-IiuaMariaAdàs.Maacuanbi.s
-URVa 35.000.

. .,. _

Casa.dealvenariacl Illml-RuaRioMolha - US$2S.ooo.
.� de alvenariacl�c:órn«ciàl-Ruà FraItciScoHnISka,
- URVsl�;ooo", '"

.

.

. Casa de nllideira c/80m2 - Rua WaItér Marquardt - US$
,

20.000.
Casá de madeira cj 120m2 - Ja,raguá Esquerdo - URVs
12.000.
Casa de alvenaria c/ 100m' - Loteamento Champagnat -
USS22.ooo.
Casa de alvenaria c/114m' - Rua HenriqueGeifert - Próx.

Weg II - US$ 15.000 (+ financiamento),
Casa de madeira e/75m' - Rua João Sarni Tavares - US$
18,000.

Apartamento c/lIOtn' - Edif Centenário - US$ 30.000.
Apartamentoc/llOm·-Edif. StaTerezinha- US$35,000.
Apartamento c/120m' - Edif. Caetano Chiodini - US$
25.000.

Locação
Casa de alvenaria c/ 3 quartos - Rua João C. Stein.
Casa de alvenaria c/ 3 quartos - Rua Guilherme

Wacherhagen
Sala comercial c/24m2 - Jaraguá Esquerdo.
Sala comercial c/45m2 - Rua José Teodoro Ribeiro.
Sala comercial c/40m2 - Rua 25 de Julho, 577 - VilaNova.

Ao Iado da Varig
CREÇl6392

. Ruo .S d. Julh., S 17
Vllo _.vo - Jorogu6 d. Sul - sc

F ..;

'7.- .... _5
'�------ ----------_J�[:=========::::::::::::�:::�:J----_._-- . -----��._-_._--_.-,,-

LIGUE

72-3363
É INTEIRAMENTE GRÃTIS

."

·Imobiliária ·dêai LIda.
Terrenos

Terreno - 650m2 esquina Rua Leopoldo "

Janssen, clRuaVenâncio da SilvaPorto
Terreno 565m2 Rua José Emmendorfer
Terreno 970m2 - RuaMaxWilhelm

� Terreno 640m2 - Rua Emma Ziemath .

Terreno 980m2 - Rua José Albris
"

Terreno 590m2 esquina'Ilhä da Figueira'
Terreno 17x30 - Rua LourençoKanzler
Terreno 770m2 - Centro

.

Terreno 420m2 - llha da Figueira
Terreno 450m2, Loteamento Versailles

..

., Lotes Financiados Jaraguá Esquerdo
Casas

.Ó

-

, Casa de alvenaria cl 132m2, terreno
__ o

, 1500m2 - 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,

. HenriqueSohn, üá
'

Casa-de alvenaria 135m2, prôx. Escola
..

Alberto Bauer
. _; Casadealvenariacl180m2terreno673m2

- Centro
Apartamentos

Apto 226m2 - Rua José Emmendorfer
Apto cl 3 quartos Edifício Ana Paula -

"' 'Piçarras ,

Apto cl 2 quartos Edifício Jaraguá
Apto cl 4 quartos - Céntro

.

AptoEdificioD. Lili cl 118m2 - Piçarras
COMPRA�V5NDE

ALUGA - ADMINISTRA

Fon.: 718009
.Ruo .......lcJ. Jon•••n 6.

JGrogu6 cio Sul - sc
(Fltllol do IV. d. C.lx.. 411!con6mlco)

-

CR.C14760
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. : CRS 80.000,00

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de Guaramirim
Lei N° 1.703/93

Ab,. CridJto Suplementar no ViJIor de CRS 9.340.600,00.
Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirlm, no uso de suas atribuições
Faz saber. todos os babitantes deste Munícípío que a Câmara Municipal.provou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica abertoumCrédito Suplementar no valor de CRS 9.340.600,00 (NoveMilhões Trezentos eQuarentaMil Seissentos cruzeiros reais),
para reforço nos itens Orçamentários abaixo descritos constantes do Orçamento Municipal aprovado pela Lei N° 1.610 de 29 de Dezembro .de
1992:

.

0201 - Gabinete do Prefeito
03070202002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
3110-Pesso.L .

0202 - Gabinete do Vice-Prefeito
030'10202003 - Manutenção Gabinete do Prefeito
3110 - Pessoal ..

0302 - Setor de Expediente, M.1. Comunico e Serviços Gerais
03070212008 - Manutenção do Setor de Exp. Mal. Com. e Ser. Gerais
3110 -Pessoal................. . .

15824952009 - Encargos com Inativos
32SO-Transferênciasa Pessoas .. ó ..

0303 - Setor de Esporte
08462242010 - Manutenção Setor de Esportes
3110 - Pessoal .

0304 - Setor de Agricultura, Pecuária e Psicultura
04150872012 - Manutenção das Atividades da Pecuária
3110- Pessoal : CRS 18.000,00
0401 - Setor de Contabilidade
03080322014 - Manutenção do Setor de Contabilidade
3110 - Pessoal ; CRS 70.000,00
0402 - Setor de Tesouraria
030803220 I 5 - Manutenção do Setor de Tesouraria
3110 - Pessoal co CRS SO.OOO,OO
0403 -Setor de Tributação
03080302016 - Manutenção do Setor deTnbutação. .

.3110 - Pessoal. , . CRS 92.000,00
OSOI - Setor de Serviços Urbanos, Obras. Saneamento
13764482017 - Manutenção do Setor de Serviços Urbanos

·��:���.M;;;;jcij;;;i :
, CRS94O.000,00

16885342019 - Manutenção do Setor de Eslml!as de Rodagem
.

3110-Pessoal _ CRS 630.000,00
OS03 - Setor de Estudos • Projetos
10583232020 - Manutenção do Setor de Estudos e Projetos

. 3110-Pesso.L " " ", , ,.CRS 6.000,00
0601 - Setor de Educação
084118$2021 - Manutenção de Creches ,

3110·Pessoal " , , , " : , , " ,CRS 360,000,00
08411902022- Manutenção Pré·Escolares

.'

3110-Pessoal ' " , CRS 4SO.000,00
08421882025- Manutenção Ensino NOfll1al
3110- Pessoal , .. ó , .- , , , , , , CRS1.040.000.,00
08492532028 - Manutenção Ensino Especial .,

'3110- Pessoal " ; , CRS 30.000,00
15824952029- Enpn:os CI Inativos Setor Educação
32SO • Transferências. Possoos " ,., , , CRS 115.000,00
9999 - Reserva de Contingência

.

99999992999 - Reserva de Contingência
9999 - Reserva de Contingência. ; CRS 4.389.600,00
Art� • Os recID'506 para cobertura do presente Crédito Suplementar, provém da anulação dos itens abaixo relacionados:
0201 - Gabinet. do Prefeito
03070202002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito .

4� - Aquisiçãontloo repr. de capitaljá int .- CRS 1.500,00
0202': Gabin.te do VICe-Prefeito .

.

0307g202003 - Manutenção Gabinete Vice-Prefeito .

'

�i2�r.:.:=-s.��."' ':
, , " ; .- " ;/, G:_RS 1.500,00

3230-Transferências. Instituições 1'IiVadas , , .. , " ó , CRS 8.000,00
32SO - Transfedncias .Possoos , , CRSI.500,OO
4110- Obras .lnstalações , , " CRS105.000,00
0304 - Setor de Agricultura, Pecuária. Psicultura
04140752011 - Manutenção das Atividades da Agricultura
3110- Pessoas " , .. : , , , CRS 1.500,00
323O.Transferências.Pessoos , , .. , CRS 45.000,00
4110- Obras .1nsta1ações , , , CRS 580.500,00
4120 - Equipamento.M.terial Pennanente , CRS 75.000,00
041S0872012- Manutenção das Atividades da Pecuária
3230- Transferências. Instituições Privadas , , CRS 1.500,00
4110-Obras.Insta1ações CRS 400.000,00
4120- Equipamento. Material Permanente , CRS 140.000,00
0305 - Setor de Segurança
06301742013 - Manutenção do Setorde Segurança
3110-PessoaI , , , .. , .. , ; CRS1.500,OO

. CRS 210.000.00

.. ...CRS 100.000,00

.. ....CR$ 480.000,00

.. ......... ;.C)t$280.000,00

tpurtamento
Conti. Rcvidcncial, Arniza
dc, c/3 qtns, garagem,

entrada + financiamento

... CRS 400.000,00

4110-0bras e Insta1ações , CRS 1.500,00
0402 • Setor de Tesouraria
03080322015 • Manutenção do Setor de Tesouraria
3190-DiversasdespesasdeCusteio CRSI66.000,OO
4120 - Equipamentos.M.terial Permanente "

'.' CRS 1.600,00
4190 - Diversos Investimentos CRS 39.000,00
0403 - Setor de Tnbutação .

·03080302016- Manutenção do Setor de Tributação
4120 - Equipamentos e material Permanente " CRS 1.500.00
OSO 1 - Setor de Serviços Urbanos, Obras e Saneamento
03070251001 ··Constr. Aquis, Ampli. de Edificações
3260 - Encargos daDivida Intema ! : CRS 1.500,00

1�:g:�:rçã�·d�·I;;;Ó�;;;;:::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::.. ::::::::::::::.:.::::::::::::::.::::.::::::.:::::::::::::::::::::::'.::::;.:::::::.':.::. ·····,·······:::::�RJR�:�:gg
4350 - Amortização da Divida Intem ,................................... .. CRS 2.000,00
10603271002 - Amp!. emanul dos Servi rede de Duminação
3120 - material de Consumo ..

10603281003 - Constr. emanut, de Praças e Parques
4120 - Equipamentos e Material Permanente ..

16915751005- Abertura, Conservação e Pavimentações
3120 - material de COnsumo.................. . .

.

3130 - Serviços de Terceiros e Encargos =."" .

4110 - Obras e Instalações :
.

16915751006 - Desapropriação, aquisição e Indenização
4210 - Aquisição de lmóveis ..

16915751007 - Construção de Ponte Pênsil
4110-0braselnstal.ções , CRSi.400.000,00
16915751008 - Despesas previstas e programas .

4130 - Investimentos em regime de Exec. Especial., , .

0502 _ Setor Rodoviário Municipal
.

16885341009- Constr. e Melhor. de Pontes, esgotos
3120-M.terialdeConsumo , " CRS1.000.000,00.
16885342019 - Manutenção do Setor deEstradas e Rodagem

!��Jifã��i::·... ··:�;;::: ....:::::·:·:::·::�:.···::··:·::.:.:�::.::....�_;;.;;.;.;;.;.;:.::;;;;;;;;;;;;��;;;;;::.:·::·::�i:..::·:·:·:·:.:.:.:..:.:.:.···�_.:·::.. :.:.:���1.m:�
0601 - Setor de Educação

'
.

08421881011-Aquisição de áreas, constr. ampl de Prédios
4210-Aquisiçãodelm6veis _ CRS 110.2SO,00
0844118522021 • manutenção de Creches

::�g:�����i;;;;;;j·p�;;;;�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::':::':::':::':::::::::::::::::.:::.:::.::::.::.:::::::::::::::::::::::::::::Ct�2Ó:��gg
0&1211902022 - manutenção Pré-Eseolares

.

::��:�::�i�·p�;;;;t;;::::::::.:·:::::::::::::::::.'-:::::.�:::::::::::::::::.::.::::.::.:::.:'::.::�':.:'.:'.�::'::'::::':::·::::::·:.::::::::::·::.::::::.C�SI�=:gg
08420332023 • Amortização e Juros da Divida

!��::.�a:oDi:��::;;;;;;;:::::::..':': ..:::::::::::::::::::::::::::::: ..:.:::.::.:::�::.::::.::.:::.:::.:::::::.:::.:::.::::::.:::.:::.:::.::::.::::'.:':::'.:::::::::'.���::::gg
08421882024 - Subvenções .,Entidades Educacional
3230 - Trimsrerências a Instituições Í'rivadas .. : ; CRS 198.900,00
'-08421882025·Manutenção do EnsinoNonna!

.

_ "" .:

.!�:E=i�;·:�::·::::::::::·:·:::·:::::::::::·:::L::::::.:.:.:.:.::::.:.:.::.::.:,:::::::::::.::::::::.::::.:::::::::::::::::::::::.:�:.:::.::::>.:.:.:::.:.. :.:.:::::::�:�i:�:5:�
08492532028- manutenção Ensino Nonnal

'

323O.Transferências.lnstitui�PriV8das .- CRS 134.100,00
08492532028 • manutenção Ensino Nonnal .. .. !".
4120- EquipamentosematerialPermanente : :: ·•

:, CRS 60.000.00
0602 - Setor deEducação. •

08482472030 - Manutenção Setor de éuItiua

i-���:�:����::��:_:;� s�::��:::::��
0603 - Setor de Turismo .

11653632031 - manutenção do Setor de Turismo
. .:,

�lt�:�5s���i:;::����::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::'::':'::':':':':':::·:::·:::·:::·:::·:::::::::':::::::::�::::�tlJ��:5��
0701 • Setor de Saúde
13754282032 - manutenção dos serviços desaúde
4310-Transferênciaslntragovemamentais CRS lSO.OOO,OO
0702 - Setor de Assistência Social
15814862033 • manutenção Setor de Assistência Social

�!.���i�:����:����t�:::·:::::::::::::.::::.::·:·:·:·:::.::::::::::::::�.:::.:::::::::::.:::.::.:.::::::.:.:.:.:.::.:::::':':::':':':':':::':::.::::::::'::::::::::::':':::::'::::���:E:�
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC 05 de Novembro de 1993
HdorKhine

Prefeito Mllnlclpal
JalrTomeltn

SeCl'dtlrlo tk l'lnanfas

............................................ , CR$ 60.000.00

..............CRS 220.000,00
........CRS 200.000,00
..........CRS 350.000,00

.. .....CRS l(ioJOOO.oo

.. .. CR$ 990.000,00

Casa de alvenaria

Rua: Carlos Nieis, 320.
Vila Nova, e! 130.0001'.

ter, .,n'J,OOm'

Terreno

Rua: José Picolli, Estrada
Nm a. cl área dc 5.6·Hi01'

Loteamento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500 .

RUA REINOlOO RAU, 61 - JARAGUÁ 00 SUL, SC

v E N D
Ca\1I de alvenaria Terreno

Rua: Henrique Sohn. n? Rua: -'')3 - Bcrtha I.

In. prú\. Docring, ci Kasxncr, (11'0\. es'1. ri

202m'. ter. 1.2IS.00m' I J')2rn'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendas

VENDAS

LOCAÇOES

Apartamento no Edificio Jaraguá.
Teneno na rua Max Nicolau Sclunidt cl 500,OOm'.
Apto. cl160,OOml no Edificio Miner na Mal. Deodoro, todomobiliado.
Chácara cm Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista cl90,OOml na rua Manoel da Costa, bairro Joio Pessoa.
Casa de alvenaria clIOO,OOm' na rua Santa Catarina.
Casa de alvenaria, na rua 25 de Julho, com 200,OOm'. (Vila Nova).
Terreno com 4.700,OOml'e casa de alvenaria com muitas frutas c palmitos.
Terreno com área de 350,OOml. No loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria cl300,OOm', na rua RichardtPiske, com 3 arcondiciOnados,
hidro massagem, aquecimento solar, e sistema de alarme.

Locaçãó
Casamista cl 4 donnitórios e demais dependências, rua IrmãoLeandro ao dado
na 99 (Vila Lcnzi).
Apto. na rua Roberto Seidel (Corupá), com 3 donnitórios c demais dependên
cias.
Casa de alvenaria na rua Egon Koch na 291 (1araguá Esquerdo), com 3
donnitórios c demais dependências.

Salas comerciais
Na Av. Getúlio Vargas na 49, com 68,OOm'.
Sala na rua Joio Januário Ayroso (Jaraguá Esquerdo).

Telefone

ó
., INTERIMÓVEIS

CRECI0914-J

"Aproveite esta
chance"

* Apartamentos prontos
-para morar·

,

,
,

* Otimas localizações;
* Pequena entradae res

tante em suaves presta
ções;
* 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 para fazer um
bom negócio.

1 telefone (prefixo 76) .

I
:Iijl

/'

I
I
I
I
I
I
I
I
I

•••••••••••••••••
· �,;:' .

: CRECI N° 1596_ :
• •
.' Ba....a Sul .

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

I'• terreno c/352m2, todamurada, ruaVitorWitkoski, •
• Jaraguá Esquerda. Preço 14.700 URV's. •

Casa em alvenaria c/102m2, 3 qtos, demais depen

: dêneias, garagem, terreno c/360m2, naBarra, pró- : Iximo a Malwee. Preço 27.000 URV's.

•• Casa em alvenaria c/70m2, 2 qtos, demais depen- .1dêneias, loteamento Jardim Hruschka, Bairro São
• Luiz, terreno c/2.550m2• Preço 13.000 URV's • I• Casademadeira, 2qtos, sal. coz.BWC, c/1.485m2".
• na Barra, lateral da rua Pastor Schneider. Preço •
• 18.000 URV's. •

I• Apartamento •
• Com 107m2, 3 qtos, 1 suite, cop. cozo 2 BWC, área •
• p/ garagem, naBarra. Aceita-se carro. Preço35.000 •

I• URV's - negociável. • '

• Terrenos •
• Terreno c/396m2 (16x25), lateral rua Walter.
• Marquardt. Preço 7.000 URV's. • I'

• Terreno e/36.000m2 (8Ix444), lateral rua Horácio •
• Rubini, na Barra. Preço 106.000 URV's, sendo

•
•

40.000 URV's de entrada e o saldo em io (dez)
•meses, I Loteamento Ana Paula IV.

• Terreno cl 391m2 (l5x27), loteamento Água Verde, • Loteamento São Cristóvão II.

• próximo Posto Mareolla. Preço 8.000 URV's com • CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe

• 50% entrada e mais 6 prestações. •

I
A)

• Terreno c/434m2 (14x31), rua João Planincheck, • Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoró Rodrigues (Vila Rau).

• ,Centro. Preço 1l.000 URV's. .' CHÁCARA NA CIDADE

• Terreno cl 69.000m2 (l05x660), Rio Cerro II, pró- • Arborizado, cl áreade 14.700m2, a 5 km do centro clboa

• priopara pastagem, lagoas, sítio, distante 300mtsdo. I
.

água uma casa em excelente estado e casa de caseiro

• asfalto. Preço 17.000 URV's. • TERRENO COMERCIAL

• Terreno cl 1.060m2, edificado com um galpão de • Av. Mal. Deodoro da Fonseçac/2,500m2 c/25m plMal.
(Instalações Brasilauto)

• 95m2, ma Francisco Hruschka, n" 465 - Bairro São. I Av, Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382 m2

• Luiz. Preço 20.000 URV's. • Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2,
. I Loteamento • .

No bairro São Luiz - Jaraguá Esquerdo I: A partir de 450 URV's de entrada e saldo em 24
•

•
meses.

'.
• Tratar na R.,J.ngfl/O Rublni, 1223· Sala 9 • Barra do Rio Cerro •
•

Fone (0473) 72·2734 CREC/I589· J •
•••••••••••••••••

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio cl4.185m2 (Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas cl I..720m2, próx. Parafusos
Ewald.

Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.S00m2•
Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau cl casa de alvena
ria\
Terreno rua Reinoldo Rau l7x34 (S78,OOm2).

CASAS
Casa de alvenaria cl 60m2 - Loteamento Liodoro

Rodrigues
Casa de alvenaria cl 50m2 - LoteamentoAna Paula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n? 1.122.
Casa de alvenaria em construção cl 144m2 (aceita carro)
Rua 312 - Angelo Menel

Casa mista Loteam. Ana Paula II Rua Victor Vitkoski
APARTAMENTOS

Apto. Edificio Jaraguá c170m2 c/2 qtos., (10andar), apto
3.

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

Apto; em Piçarras Edif. Marisa - Apto 93 com 88,59m2
Apto. em Piçarras Edif. Onelia Francisco cl 137m2

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

LOTES FINANCIADOS

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto

Av, Mal. Deodoro 1179

Compra eVende
,...
t.'i6

71-1136
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RECONHECIMENTO

PesquisaapontaoCPcomo
jornal demaior circulação
JaraguádoSul-Pesquisa da

empresaMasteroutorgpuaoCOR
REIO DO POVO certificado de

jornal local de maior circulação,
apontado pela opinião pública de

Jaraguá do Sul. É o resultado da

proposta de trabalho implantada
desde o

mês de
abrilúlti-

moquan
do o CP

Ró 111111.S
(,illltl,'11
11,11,16.
d.IIII,.�u

passou
por total
reformu
laçãográ
fica, obedecendo aumprojetobem
definido. Estamudançaveioacom
panhada de uma política de

profissionalismo implantada em

todos os setores da empresa, o que
deu um padrão de qualidade
inexistente em outros jornais da
cidade e região.

Foiestamudançadementalida
de que permitiu à equípe do CP

superaro que foi seumaiordesafio
ao longode seus75 anosdeexistên
cia: produzir e fazercircular nodia
7 demaio passado, uma edição de
32 páginas comcapa econtra-capa
em cores, num trabalho que, pas
sados dois meses, ainda.repercute
até mesmo fora de Santa Catarina
ondeoCORREIO00POVOtam
bém mantém assinantes há várias
décadas. As mudanças implanta
dasnosúltimosmesesprovocaram,
inclusive, uma demanda significa
tiva de novas assinaturas, o que
obrigou a área de circulação do

jornal a uma reestruturação
emergencial para poder atender os
leitores interessados em receber o
CP.

Um bom produto tem

credibilidade e, por isso, também
na área comercial os resultados

CERTifiCADO

w,
CA5ONEI. - PR tem a grata satisfação de

outorgar o presente certificado à
Jornal Correio do Povo

- Jornal Local dc Maior Circulação

por haver sido consagrado(a). em prime\'r,o
lugar na pesquisa de . Opinião Pública
realizada nesta cidade.

Jaraguá do óul.léde Junho de 1994.

foramcontabilizados,mesmoquea
instabilidadedaeconomiabrasilei
ra continue causando temores à
maioria dos setores produtivos.
Comojornal de integração do Vale
do ltapocu há 75 anos, oCORREIO
investiu pesado e, hoje, apenas o

serviçode impressão é terceirizado,
ainda. Além de duas edições sema
nais, oCPatende ainúmeros outros
clientes na produção de tablóides e

impressos. É, também, responsá-

Ontem, poucaspessoasforam aos bancos de Jaraguá

REAL

Novamoeda exige atenção
·na hora depagar e receber

cionamento será normal, para
qualquer operação bancária. Contas
de água, luz, telefone e impostos
vencidas a partir de ontem poderão
ser pagas normalmente dia 4, sem

juros, multas 'ou quaisquer outros
encargos. Os cheques emitidos a

partir do dia 10 devem ser expressos
em reais. Os cheques emitidos em
cruzeiros obedecerão os seguintes
prazos: até 30dias acontadadata de'c

emissão, namesma praça e 60 dias

em praça diferente daquela do

pagamento.
Quanto aos cheques pré

datados, emitidos em cruzeiro real,
com data posterior a lOde julho,
serão recebidos até o final do mês,
com o valor convertido para real

pelovalor fixadopeloBancoCentral
(CR$ 2.750,00). Os preços que
estiverem em URV serão

transformados em real na mesma

proporção.Exemplo: 10URV's=R$
10 (dez reais). O salário mínimo
fixado em 64,79 URV's passa a

valerR$64.79. Com a chegadado
realos salários não ficam

congelados. Continua livre a

-negociação entre empregados e

empregadores, observendo-se a

legislação em vigor, sendo

assegurada a revisão na data-base,
deduzidas as. antecipações.

I�A��A-Nf)S (JIIA \TISI'I'A
I'osr.,o DE VENDAS .JUNrrO A FAlUUCA,

lUJAJOINVILLE 134(j
LOJAS DALMilll- AV. (.Er.'ÚLlO VAIUlAS, 1211

.JllllAf.(JÃ I)«) -SIJI.. - sc
I�C)NI� 7-1-1(;(;(;

Jaragliá do Sul- Desde ontem,
por tempo indeterminado, um real

terá o mesmo valor do dólar

americano - CR$ 2.750,00. Com a

moeda forte, os centavos voltam à

vidadosbrasileiros,depoisdemuito '

tempo relegadas. Agora, o centavo

vale dinheiro e o consumidor não

deve aceitar qualquer espécie de

arredondamento em centavos. As

cédulas do antigo cruzeiro real

continuam valendo, pelo menos até

15 de julhoepodemser substituídas
pelas notas do real em qualquer
agência bancária, sem que haja
perdas.
A conta é simples: divida o valor

da quantia em cruzeiros pelo valor
vel pela revista "Patota do de troca fixado pelo Banco Central

Jaiminho", a primeira publicação para tero equivalente em real. Hoje,
periódica em quadrinhos de Santa os bancos abrem emhorário normal
Catarinadirigidaaopúblicoinfan- e amanhã, entre 9 e 12 horas,
til. exclusivamente para a troca de

Nosresta,então, r�novarpubli- .

moeda. Segunda-feira o fun
camente o compronusso de conti-
nuar a fazer umjornal profissional
e com qualidade, comomaneira de

agradecermos aos nossosmilhares
de leitores que sabem reconhecer
nosso trabalho.

II MalhasOalmar
-rem a pronla enlrega: Meia malha,
molellnho,moleton liso e camurçado
totalmenie mereerlzado, labrleados
com a m...lhor lecnolagia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. (Corupá.oJ6,AO%a�diência) -

RuaMUWllhelm;::';.7_2,(1699,...._ _�,_
� AutoElétrica§I;CBC �JJ��LmA.

���� .' ._Primeiro.lugar no Comércio d.
JORGE DA SILVA ARMARINHQSE

� �
.

B'AZAR
.-

'i' E....h�•• melhorMECANICA-PARAAUTOMOVEIS

ElErRICISTA 00 AN0 _y
Rua Frederico A. Curl Vasal, 382 - Fone 71-2649

_......._". Si'

®Escolhidonapesquisad.oplnilopllbl�a, _"..".,
BAR DOANO tJ. ,...,�.c;,'''' ..=:!:'''''''." RuaB_doAlo""""',58-Foo&7H'" �.� _,

Clínica " "

Vete.:inária Z (Õ) (Õ)
P.._�

--=--�MêTdiCa8Veterinàrlas � �
AnaliseB. Lehmann

CRMV2·1125
BeIIIno""""
GRMV2-1398

CONSTRUTOTRA ßESTAQI!JE DO ANO,

CIDA ��
.CRUZ �

CHURRASCARIA COSTELÃOCARROÇARIAS .
•

�qr:;LLtd.
®

A FÁBRICA DE CARROCERIAS
. ESCOLHIDA NA PESQWISA

Indiceda pela

POPUlaçã0rlf]Rua Hanrich August
Lassmann, 127

•

Fone72..a539

o melhor Al'ÊLIÊ
porqüe tem a Alta costura em vestido de noiva,
madrinhas, damas, debutantes e passarelas ...

.)ARAGUÁ sabe disto.
NaAv,Mlrecnalo.ooorv.,7·E<t1lOoo;,n.,·F_71,'424

VIDA Rua Enrico Fermi, 113 - Fone 71-1077

�CHALÉ ......i Constlutora e

Li.! IncorporadoraJaraguá Lida. OFICINA DE LATARIA LTDA,

Um SH®W nos serviços de CHAPEAÇÃ®
EPINTURAS

Sistelllas Eletrônicos Lida.

?i'EXCEL�NCIA N0S SERVIÇOS
PRESTADOS'

Primeiro'lugar no·Coméreio de
ANTENAS PARABéUCAS

Rua�G.",0heita.1S6f<1n171-e147_

-Melhor IMOBIUÁRIA porque'ABRE as portas
para a população FECHAR bons negócios-

DEMARCH.
CARNES

ESCRITÓRIO
CONTÁBIL
MARLIAN

AutorizadoGrad_,

•
Mltsublshi. Samsung a

Toshiba

ClAssiStfhciaiIV.
.

video, som e
-

.

telefones.

RuaJoloUatcatlo.IN·F_72--2I21

, VAREJO E ATACADO
MelhorCasa de Carnes

ESCRITORIO cONTÁBIL
DESTAQUE oo�O.

AIIIIPrnIoàrH�.415·Fone71-2044

• Eilte Ind. Com. de
- M6,,15 lida. IGARGAME.LLANCHES,

AMELHOR .

LANCHONETE DA
CJDADE

-AllllAeInoIi:Io·F_-n-et39

FÁBRICA DE MÓVEIS
DESTAOIJE DO ANO.

�
.

"

- TRilHA,
A BlClCl.ETAR1A

PREFERIDA NACIDADE.

Av.Mnc:hII Deodoro dII
. �838-�12-ZBJ

.'

._ LOJA DE C�ÇADOS
Mals um.....olha da popuI@çio.

Av. Marechal OeodoiO, 88 • fone1_?-3935

FOTO SOM vídeo 'I
o melhorSTÚDIO FOTOGRÁFICO,MELHOR FOTÓGRAFO

Lugar indicado pela população pera tirar FOTOCÓPIAS
.

MENEOU"I•

. MUSIC CENTER

A MELHoR CLfNICA'MÉDIGA ÓA
CIDADE

Rua Barão,do Rio Bnlnco; 207.; Centro

��
'.��;�...

A MELHOR ESCObA DE INGL�S
JSolicite uma aula gratufta)

-'�-- �-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ECOLOGIA

Parque representa'
. J% da área verde
deSanta Catarina

Ri:OEGLOBO
.- Hoje

07:30 - Desenhos
08:00 - Trei)'lo GP França
09:00 - XuxaPark
11:45- Jomál do Almoço
12:30 - Globo Esporte

, 12:40 - Rede Regional de
Noticias

13:00 - Jomal Hoje
14:00- Copa 94
16:00 - Esporte Espetacular
17:30- Copa 94
19:30 - Tropicaliente
20:20 -

.

AViagem
20:55 - 'RBS Noticias
21:15-

.

Jornal Nacional
22:00 - Fera Ferida
23:00 - Escolinha do Professor

'v Raimundo
Filme - "A Justiça da Máfia"
Rodeio 94 - Compacto
Filme - "Mais Forte que o Ódio"

AmanhlJ

, Com uma área de 87.405ha.,
que representa 1% de toda a pai
sagem do estado, o Parque Esta

,

dual.da-Serrado Tabuleiro é con
siderado uma das maiores unida
des de conservação do sul do país
é uma das áreasmais importantes
em relação a Floresta Atlântica

protegida. O parque se estende

pelosmunicípios dePalhoça, San
to Amaro da Imperatriz, Águas
Mamas, São Bonifácio, São
Martinho, Imaruí, Garopaba e

PauloLopes.Deletambémfazem
parte as ilhas de Fortaleza, Papa
gaio Grande e Pequeno, Três Ir
mãs, Moleque do Sul, Siriú, Co
ral, Cardos e o Sul da Ilha de
Santa Catarina. Fica à 40 km do
centro de Florianópolis, no km
238 daBR 10 1, e está abertopara
visitas de segunda a domingo das.
8h às 17h.

O parque enfrenta problemas
de desmatamento e a caça de bi
chos' em extinção como as antas,
-tamanduás, emas, veedos,»-
capivaras, flamingos e'cisnes. Uma área depuro verde

/

23:50 -

01:45-
02:45 -

EducaçãoernRevistl
DesenhoS

.

Globo Ciência
Globo Ecologia

-

Pequen;1lsEmpresas&
Grandes Negócios
Globo Rural
GPdaFrança
Modelo Empresarial
Catarinense
Seaquest
Barrados no Baile
Copa 94
Dorningão do Faustio
CopjI 94 .

Oorningão do Faustio
FantáStico
Filme - "Um Homem e seuSonho·
P-Iacar EletrOnico
Filme�: "Um Gosto de Mel"

05:40 -

06:00·
Õ6:50-
07:10-
'o1:ao -

08:00 -

09:00 -

11:00-

11:45-
12:45-
14:00-
16:00-
17:30-
19:30-
21:00'-
23:00 -

01:00-
01:45-

Antas habitam oparque

.A Record/Nova Era está
lançando mais um livro de

Greg Nielsen. Sintonizando
se nas Frequ�ncias Espiritu
ais. Segundo o autor, "o livro

fala sobre sabedoria. Saber o

que fazer e fazê-lo e sabedo
ria", escreveele. "Quandovocê
age sabidamente, irradia luz.
Você muda; o mundo muda
tombem. Onde, existe caos,

confusão e sombras, passam a

existirordem. claridade e luz".
Ele garante que existe' uma
"ciência de viver" e §.fR�'1R9,e ,

a ensiná-Ia neste trabalho: "O

propósito deste livro é ajudá
lo a desfrutar plenamente de
sua vida, aceitando- e resol
vendo os problemas dificeís
da existência, assim como

transmutando as energias ne
gativas da luz".
Nesta obra, Nielsen lembra os
problemas, frustrações e difi
culdades das pessoas costu

mam surgir quando elas estão
cuidando de suas obrigações
diárias. E é justamente nestes

momentos que se faz necessá
rio asintonia com as... (À ven

da na Papelaria e Livraria

Graflpelfones: 72-0137 e 72-

0972).•

RlIDEBANOEIRANTES

Hoje
Mistérios da Fé

.

Rash
Final Feminina deWimbledon
Futebol Dente de Leite
Acontece
Espolie Total
Copa 94

Ço�J1.1
-Copa 94
.cepa 94
Jomài Barriga Verde
Jornal Bandeirantes
Copa 94
ApitO Final
Sem,Fronteiras
Filme - "Max, Mon Amou�'
Free Jazz in Concert
Valle Tudo

AmanhlJ

07:30 -

08:20 -

09:45 -

11:00-
12:00.-
12:30'
13:00-
13:30-
15:30-
17:00-
19:30-
20:00 -

20:30 -

22:30 -

23:30 -

00:30 -

02:00 -,

03:00 '-

REFORMULAÇÃO

Teleeine apresenta novopacote defilmes
06: 15 - Igreja da Graça
07:45 � Cada dia
06:00 - Anunciamos Jesus
09:00 - Tv. Mappin
10:00 - Clube lrrnão Camioneiro
10: 30,J Show do Esporte
14:00 - Copa 94
16:00 - Copa 94
17:30- Copa 94
19:30 - Ap�o, Final
20:40 - Jornal de Elomingo
,20:45 - Filme - "O Des�rtar de um

Homem"
'

'23:00 - Qomingo Dez
00:00 - Jornal de Domingo

2' Edição
00:10- Filme-"OHomemdoTemo

Branco"
"Alterações nIocomun/clldas silode teS

. ponsaIIIJIfadedllsemlssonJs.

"Entre o Amor e a Política". Ain
da RO mês de julho; outro filme
recentemente lançado será mos

trado, "Os Impostores".
No mês de agosto, novas mu

danças, desta vez mais radicais.
Com um acordo fechado pelo
menos com três distribuideras de
filmes, oTeleeine pretende-exibir
mais filmes- com, alto padrão de

qualidade.

O Telecine, canal de cinema
do sistema de TV por assinatura
Net-Globosat, anunciouparao co
meço dejulho, umnovo pacote de
filmes. Nesta nova programação,
estão incluídos filmes de grandes
produções.Amaior atração é "Os

impesdoáveis", deClintEástWOQ(I,
Oscar de melhor filme de 92, que
será exibido também pela TVA. '

Vão ao
_

ar também "O Guarda

Costas", com Kevin Costner e

Whitney Houston, e "A História
de Qiu Ju", do diretor Zhang
Yimou.

Novidades
"Simplesmente Alice", de

Wood Allen e "Hot Spot - Um
lugar muito quente", são outros
destaques. Como curiosidade; o
Teleeine mostra o primeiro filme
dirigido pela atriz Diane Keaton,

'G'EMEOS-21/5a20/6- voce
pode estar tomando atltu
.des que venham contradi
zer, as suas esperanças.
Você pode estar sendo o

seu pior inimigô. Sem sabê
lo, e por causa do excesso

de entusiasmo; você pode
obstaculizar o.seu proces-
so.

_.�-

CÄNCER - 21/6 a 2111 - LEÃO -2211 a22/8- Parado
Quanto mais você quiser xalmente, o apoio das pes
defender-se, mais argu- soas, que devia aliviá-lo,
mentos oferecerá a seus' preenche seu tempo com

oponentes pa�a quebrar mais obrigações. Talvez
suas defesas. E momento este seja rnais um .daque
de ficar quieto, o mais qui- les momentos em que pre
eto possível. Quieto como cisa andar s6. Mesmo _que o
quem espera uma grande, apoio .das pessoas seja
tAITf >

,_ �'
' s�dutôi." ,�

ÁRIES :. 21/3 a 20/4 - Às
vezes, pensar não é a rne

lhor solução. Isto-acontece
toda vezquevocêainda não
tem todos os dados que
lhe permitiriam um raciocí
nio correto sobre os acon

tecimentos. Às vezes, é
melhor deixar: acontecer.

VIRGEM - 23/8 ai 2219 - Por
momentos, lhe parece ter

atingiçlo o topo da realização.
Mas isso émais um fatomen
tal do que um acontecimento
'objetivo. Não importa, o que
intel!E!SsaJI'leSmo é .que você

,

se sfliiâ bém, muito bem. O
resto é resto.

TOURO - 21/4 a 20/5 - De re

pente, você enxerga os seus

recursose estes parecem
insuficientes para atingir os
seuspropósitos. O destino é
misterioso e cheio de portas.
Não pense que você depen
de apenas dos seus recur
sos materiais.

.r_,..

ESCORPIAO-'23/10a21111-
Comosernprevocêfaz, mais
uma vez estará desmasca
rando 'alg�ma pequena ou

grandementira. Tomara que
isso não alimehte a Idéia,
que vem cultivando a res

peito dos seres humanos,
de que são todos falsos.

SAGIT'ÁRlO-22111 a21/12- O
que é melhor? Assegurar
se dentro da crise em que
vive ou apostar num futuro
incerto? Este conflito é pr.e
sente e atual-e lhe servirá
para medir adequadamen
te os relacionamentos que
anda construindo.

CAPRICORNIO-22112a20/1- AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - Por
Não é conversando .nern mais que-tente fazer de cen
pensando que você soluci- ta que há entusiasmo sufi-
onará os problemas imedi- ciente para apagartodos osatos. E: arregaçando as '

mangas e construindo pas- problemas; quando está só

so a passo todo o caminho com seus pensamentos
que o conduziráaté a reali- 'estes atualizam os eonfli-

. zação das suas ambições. tos: Não tentetampar o Sol
com a Peneira.

PEIXÉS - 20/2 a 20/3 - Como
sempre, pode dar apoio a

todas essas pessoas que
se encontram fora de si.
Porque quando todo mun

do perde a cabeça é quan
do você consegue ficar fir
me e correto. Mais uma vez
seu destino se manlfesta,

LIBRA - 23/9 a 22/10 - Con
tinua criando imagens a

respeito do seu futuro que
conseguem fazê-lo passar
por cima das vicissitudes
atuais, que são quase in
suportáveis. Isso é bom,
mas melhor ainda é não se
deixar enganar por ilusões
falsas.
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HOT LINE
"

Denis Tr. Hohl

Em plena Copa doMundo, o Brasil em que vivemos é algo incrível. A loucura da
troca de moeda, a remarcação dospreços, e até opresidente do Brasil (quem é mes
mo?) - Ah! o Itamar, se importando' com a escalação '(não da equipe econômica) e sim
da seleção brasileira de futebol, o quê pode dar certo? Se nossosjogadores corressem
tanto quanto asmáquinas remarcadoras de preços, se nossofutebol crescesse tanto

'

como nossa inflação, e se o Parreira nãofosse tão apático, burro e teimoso como o
Itamar... é; Só mesmo Deus sendo brasileiro!

Num click de Celso Nagel, um flagra do coletai' das meninas que participarão do concurso Garota

Smurfs, sábado naMarrakech

Nas lentes do Foto Loss, a gatinha Fabiane Schmidt; debutante do
Baependi, em selembropróximo

Acompanhe 0$ jogos
das oitavas de final dà
Copa:
Dia 02/07
Alemanha.x Bélgica,
Espanha x Sulça
Dia 03/07
Romênia x Argentina
Arábia Saudita x Suécia
Dia 04/07
Holanda x Irlanda
Brasil x EUA '

Dia 05/07
México x Bulgária
Nigéria x Itália

* Hoje em Joinville, show da bandaNenhum de Nós, na Soe.
Ginástica de Joinville, a partir das 24:00hs.
* Hoje no Shopping Club, baile com musical Corpo e Alma.
* Garota Smurfs Lanches 94 - À partir das 23:00hs na

Marrakech.
* Na Wizzage Danceteria (no Botafogo) tem show com a

banda Demo Via, no domingo.
* No próximo fim de semana acontece o encerramento da

gincana interna do Colégio AMen Batista. Ingressos anteci
pados com os alunos dos 3°s anos. Boa pedida!
* Na próxima sexta-feira, acontéce a inauguração da nova

sede da AABB, com um baile que tem tudo para ser um

sucesso. Bons tempos, os bailes do Hawai na AAJ3B.

Destaque também desta semana, Josi Hermann. embelezando a

coluna'

Para nós, seguro não é só ga-r-antia de riscos
,:::;,>:0 Seguro é Prestaçäo'deServíços

.' �� "SEG'u.RO'S'" 'Ge A DCI-,cA, �� "

.

,

:r1.n.n.
St� Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,

1° apdar, sala 2 -: Fone/Fax: 71-1788,

Jaraguá do Sul - SC
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Casos de Polícia
Invasão

Deacordo com o registro naDP, oAlmir IdeneyMenegotti
Rocha acusou alguns ciganos de invadir a Imobiliária

Menegotti, no .dia 30pdssado. Vários ciganos estão transi

tando em nossa cidade de uns dois meses para cá. Quando
não estão nas ruas pedindo para "ler a mão", ou esmolas.,

pois sempre aparece senhoras com crianças desnutridas no

colo, estãopor aí, fazendo serviço de biscate. Agora deram

tambémpara assaltar estabelecimento. Cuidado comercian-

tes!

Explosão
Não faltavamais nada. Agora a juventude jaraguaense

deu para soltar bombinhas e rojões, dentro dos estabeleci

mentos de ensino e, pior quando os alunos se encontram

dentro das salas estudando. Desta vez, a vítima foi a
Fundação Educacional Regional Jaraguaense. Seu diretor
Hilário Althoff, compareceu naDP dta 27passado, dizendo
qu� nesta mesma data, foi soltado 'um rojão dentro do

. --banheire do blocoB, que or!ginou aquebrade vários vidros.
Outros colégios também andam reclamando desse mesmo

problema.
. Curioso

Faço-se
notaI"

vista-se

no

Kamisão

vesTlNDOVOCÊ DE CORPO INTEIRO
Cm.uo VARGA.S, 55

--o_'�'-�--._.

...r-,:;r{�./f. f):'� (�',,-i\Ji�! ,{ .
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"HABEAS-CORPUS"

Advogado do caso Natanael e

Danielpede liberdade provisória
Jaraguá do Sul..,. o

advogado responsável pelo caso
Natanael eDanielAlves,Rubens
Flexa, já -----.....,----

pediu ao •••
Tribunal de ...

Justiça o l1li11
" h a b e a s IWttlIlMt."
corpus'"
para os OSSoss/MS
irmãos,que
ainda se encontram recolhidos
na cadeia pública de Blumenau.
Segundo o advogado, que já
solicitou a concessão de
liberdade provisória dos dois .

elementos, o que provavelmente
acontecerá na próxima semana,
"a própria promotoria, qüando
condenou-os, reconheceu que
faltavam provas materiais". O .

delegado responsável pelo caso,
Odilon Claudino dos Santos,
também afirma que faltavam
provas materiais. "Tínhamos
somtnít; o�' depoimento de
Wigan-do Behling, para
reconhecermos os verdadeiros
assassinos", disse.

Nesta semana, o delegado
ouviu Wigando, que disse não
acreditar serem, Mário Sérgio;
Pedro Sampaio, Bruno Gassela
e José dos Santos, os assassinos
de seu filho, que foram presos

Jaraguá do Sul - Vicente
Alves de Lima, de apenas 3 anos

de idade,morreu eletrocutadona
tarde de quinta-feita, 30, na casa
de seus pais na Tua Schuber, em
Três Rios do Norte. Segundo a

mãe, Joana Lourenço de Lima, o
garoto brincava c.om um patinho

Arquivo/CP

irmios ainda se encontram na cadeia de Bhlmenau

há duas semanas e confessaram
o crime. "Ele afirmou que, es
três elementos que entraram em

suaeasa,eranldemaiorestatura,
parecidas com Jair Raulino,
Natanael. e Daniel Alves",
comentou o .delegado.

Provas

O delegado Odilon' ainda
não entendeu, caso sej am
mesmo os três últimos
indiciados os verdadeiros

que o pai, Brasiliano de Lima,
havia comprado e colocado em

uma estufa por causa do frio.

Acidentalmente, omenino tocou
com a mão no bocal da luz que
aquecia a estufa.

Por yolta de 15MOmin o ga
roto chegou aohospital São José,

Um caso tanto quanto curioso. No dia 27 do.mêspassado,
compareceu adelegaciadepoliciaRogério Todt, comunican
daque sua esposa, RosimerePereira Todt chegou em casa, e

... simplesmente começou a quebrar as,vidraças. da}'�e.sidê"qjg _

e espalhar comidapelo chão, falando que iria embora. Mas

nomesmo diado comunicado ao marido, que deu por volta
das 9:40h, sua esposa também compareceu a DF, às 9:55h,
falando que oRogério andaameaçando-a epor isso resolveu '

revidar, e já está tratando de sua separação: Agora resta
saber quem está com a razão.

Separação
OUtra mulher que está encaminhando a separação é

IzaneteMirandadeLima, quedisseao comissário deplantão,
que seu marido José Antunes de Lima vem batendo constan- DESCU�DO

tr=em==ent:::::::en:::::::ela==,e==que==nã==oe==sta::::::;::'ma==is::::::::agu=::en::::;;;:tan==dO'========:=:;l. Criança morre eletrocutada
.

assassinos, porque. Jair,
Daniel e Nasänae l
"inventaram" a história do
homicídio. "Eles sabiam de .

tudo, das fita-crepes, dos
-

capuzes, das facas e tudo
mais", acrescenta. Também
desmente que alguém tenha
sido forçado a confessar.
"Interrogamos os três no

padrão da justiça. Confes
saram de livre e espontânea
vontade", define Odilon.

.

,

porémjá semvida. Foi sepultado
ontem no cemitériomunicipal de
Vila Lenzi onde seu pai;
Brasiliano, presta serviços como
funcionário da secretaria muni
cipal deAgricultura eMeio Am
biente. Vicente Alves de Lima
tinha mais outros seis irmãos.
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1
I Darpe Malhas· veste atletas Diretoriaaumentapreçodos

I daFMEpara as competições i�::��������t��r���i��l�
do Juventus reajustou nesta sema
na os novos preços dos ingressos,
que passarão a vigorar a partir do .

jogo contra o Joinville, no próxi
mo domíngo, no JoãeMarcatto. A
arquibancada descoberta custará
R$ 6, a coberta, R$ 10, a geral R$
4 e a cadeira R$ 30. Todos os

valores já estão em moedas reais.

Segundo o diretor de futebol
do clube, Alcir Pradi, os valores

.

correspondentes ao mês de ju
lho, estão na média, "A maioria
dos times estão com estes valores.
Somos um dos últimos clubes à

�., ••••••• _ -Ór
••. -. ''''

l.:.-ieo""" .
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��; �'4 'CORREIODO.p.o.\to...12

UNIFORMIZADOS

J araguá do Sul - Desde

quarta-feira, 29, a Darpe Malhas
passou a fornecer todo omaterial
de treinamento - agasalhos, saco
las comkits dematerial esportivo
- para os atletas da Fundação
Municipal de Esportes, num tra

balho de

parceria
com a.'

secreta-

I'ioNIII.
.

tI.,t11't.,/o
tI."b'lII
,ailtNl.

riamuni

cipal de

Cultura,
Esportee
Lazer. O
repasse domaterial aconteceu no .

ginásio Arthur Müller, ocasião
em que o prefeito Durval Vasel
destacou a importância da parce
ria entre o poder público e a inici
ativa privada.

Importância ..

"Além da opção de lazer,
este gesto incentiva a

representatividade esportiva de

Jaraguá do Sul em competições
dentro do Estado e fora dele",
destacou o prefeito. Já o secretá
rio BalduinoRaulino, disse que a

BASQUETE

,:Objetivo é ficar entre as
'.

A' '. quatro primeiras colocações
antecedência Jaraguá do Sul - Depois de (SxIS, 7xlS e 13xIS), a equipe

ESPOFfTE'

Darpe e1!tregou 2.000peças aos atletas

atitude da Darpe Malhas, em

ceder 2.000 peças de vestuário,
.,oportunizará a que todos QS atle
tas possam, dê fato, vestir a cami
sa de.laraguá do Sul em competi
ções importantes", citando, como
exemplo, os Joguinhos Abertos e

os rxsc.

satisfeitoempodercontribuir com
o esporte amador jaraguaense,
"quevem crescendo pelo trabalho
que está sendo desenvolvido este
ano". Ainda na noite de quarta
feira, todos os coordenadores:
técnicos, atletas,. imprensa e

convidados conheceram a quali
dade . do material doado pela
Darpe, seguindo-se depois a assi
natura do convênio ..

Ao final, o empresário Afonso
José Cunha, diretor da Darpe
Malhas, disse que se sentia

Jaraguá é campeãpor
JaraguádoSul-Faltandouma

rodada para o término da fase
classíficatória do campeonato
catarínense de basquete
masculino, categoria mfanto

juvenil, a FME/São Luís já
assegurou a primeira classificação
da chave e.' garantiu passagem

para a fase final do estadual.

Na última rodada, os jaragua-

enses jogaram como Vasto Verde
de Blumenau, e perderam por
82x81, nos outros dois jogos
seguintes, obtiveram vitórias

sobre Ipiranga e Continental,
10lx71 x 10lx70 respectivamente,
ambos da cidade deRio Negrinho.
Estes jogos foram realizados na

SER Ipiranga, no fmal de semana

passado.

A Fundação Municipal de

Esportes já agendou três

amistosos antes das finais do

estadual, que será realizado no

mês de agosto, visando preparar
melhor a equipe.. Os jogos serão

contra Banespa, Palmeiras e

Círculo Militar, todos de São

Paulo, sendo os jogos riª- capital
paulista.

REAL

+Geral=RS ..

VÓl,.EI

terminar a primeirafase do returno
do campeonato estadual de

voleibol infantil feminino com

duas vitórias, três sets a zero

contra o Ginástico de Joinville

(lSx7, 15xl0e 16xl4)eoBomJesus
também de Joinville por três sets a
zero (lSx7, 16x14 e lSx4) e uma
derrota, para a Bluvôlei, de

Blumenau, por três. sets a zero

ma.

Depois de começarperdendo o
pentagonal principal, para o

Criciúma por um a zero, o

Juventus folgará neste final de
semana. Tubarão x Criciúma e

Joinville x Figueirense comple
tam a rodada. O "Moleque Tra
vesso" ocupa a última colocação
na tabela, Para o jogo diante do

Joinville, o técnico Abel de Souza
nãopoderá contar com o zagueiro
Nei e os laterais Lin e Júnior .

Todos receberam cartões amare
los e vermelho respectivamente.

+ Arq. Coberta = RS 10

+ Cadeira = RS 30

jaraguaense busca agora ficar

entre as quatromelhores colocadas
do certame, para posteriormente
disputar o título da temporada.

Segundo o técnico Cézar de

Oliveira, a superioridade dás

blumenauenses no último jogo da

rodada, deu-se porque a equipe de
JaraguádoSul é formada pormui

tas meninas oriundas da .escolinha.

... de Jonathan Pauli Bueno, residente nà rua 456, .

n2118, bairro Chico de Paula, Jaraguá do Sul.
Ele comprou no Breithaupt e faturou os
prêmi�s do primeiro sorteio da promoção

"Ofertas e Prêmios para Encher um Caminhão".
Siga este exemplo, compre no Breithaupt!

.

O

COMPROU
EXIJA'OS
CUPONS

o
o

Início e Término
25/04 à 16107/94

Certo Aut. nll 01/09/004194-57
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