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Aberturaontem CR$ 2.750,00 = R$l,OO Cadernetas depou- Novembro- CR$ 15.021,00
c V - MinistroCiroGomes pança com aniversé- Dezembro- CR$ 18.759,00

ComR$ 0,8790 R$0,8810 disse que nõopermitirá rio hoje, 10, terão um Janeiro- CR$ 32.882,00
Tur.R$ 0,88 R$0,92 repasse de salários aos rendimento de

Regiooal ontem preços dosprodutos. 2,6160%. Fevereiro- CR$ 42.829,00

Par.R$ 0,90 R$0,91 Mínimo rIXo - R$ 70,00

INDEPENDÊNCIA

Desfile leva milhares de

pessoas à Getúlio Vargas
Mesmo com tempo

instável, milhares de pessoas
postaram-se ao longo da
avenida Getúlio Vargas na

, manhã do dia 7 de setembro,
para assistirem ao desfile
comemorativo à Independên
cia. Pela primeira vez o

desfile aconteceu em rua

asfaltada, em Jaraguá do Sul,
amenizando o cansaço e

dores físicas dos que percor
rem todo o trajeto da avenie

da. Foram cerca de dois mil

figuranies. representando 26

estabelecimentos entre

escolas, clubes, sociedades.
entidades, corpo de bombei
ros e polícia militar.

liA COMERCIAL11,
CONTABILIDADE

EM GERAL

71-1721

o desfilefoi aberto por um
pelotão de remanescentes da

Força Expedicionária Brasilei
ra (FEB), ex-combatentes da
Segunda GuerraMundial. A
EscolaMunicipal de Ensino
Fundamental Irmão Leão

desfilou representando todos
os estabelecimentos de ensino
da rede municipal. Oponto
destoante das comemorações
da Semana da Pátria e da

Independência foi a total
ausência de bandeiras no
centro da cidade e a pouca

manifestação das milhares de

pessoas que, durante uma

hora e meia, presenciaram o

desfile.

AMBIENTE

Bacia ·do

para preservar os mananCl�..,
»
�

A preservação da bacia

do rio Itapocu continua sendo

tema de preocupação. Durante
seminário realizado no mu

nicípio de Schroeder, coorde-

.

nado por técnicos da Amvali,

pelo menos catorze ações
consideradas como

prioritárias foram apostas em

documentopararealizaçãoime
mata. O temor é de que a

contínua poluição das águas
atinja uma situação de

irreversibilidade a curto prazo.

Página 5

Página 3 A preocupação é com os recursos hídricos

Já empossado
o'secretário de

HabitaçãodeJS
Págioa 4

Bornhausen· quer
muito empenho

FONE (0473)76-3200

FAX (0473) 76-0304
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EDITORIAL

�

i,Ecrime ser rico?
li

II Os ricos que se cuidem! Ser rico, no levar a sério o que dizem os candidatos
Brasil, naóticados presidenciáveis e dos (incluindo-se aí a maioria dos que que
candidatos ao governo de SantaCatarina, rem ser deputados e senadores) o Para
é crime passível de cadeia. Pelomenos é íso, aos ricos o Inferno.
a impressão que transmitem em seus CrimeéserricofraudandoaPrevidên

"programas" de governo e em suas falas cia. Crime é ser rico locupletando-se do
nohorárioeleitoralgratuitodorádioe'da· dínheíropüblíco. Crime é ser rico rou

tevê. .. bando o {dinheiro da merenda escolar.
Nunca os pobres deste Brasil foram Crime é ser rico votandoprojetos a troco

tão evidenciados como agora. Nunca os .
de comissões. Crime é ser rico com a

miseráveis tiveram tantos espaços para omissão passiva. Crime é ser rico rou

debates que deveriam ser diários e não bando de quem já não tem nada..Crime é

apenas agora. NUnca os marginalizados ser rico embolsando dinheiro de obras

pela sociedade a que pertencem estes fantasmas. Crime é ser rico tirando de
candidatos tiveram tanta oportunidade

-

quem trabalha. Crime é dizer o que an

de expor sua desgraça. Nunca os pobres, dam dizendo, prometendo e jurando.
osmiseráveis e osmarginalizados foram Crime é esta hipocrisia, impune, e aceita

- tão valorizados como agora. A eles, a se como verdades. Crime é mentir!

Pois pesos e duas medidas
* Walter Falcone

Há exatos dois meses, publi
quei em periódico local, sob o

título "Re3I a Esperança", co

mentários sobre o Plano Real.
Disse que era um Plano armado

pela burguesia dominante para
minaracandidaturadomaíoropo
nente do
F e r -

nandoH.
Cardo-

Brizola e contra a Erundina; que
contrariandoaspesquisas daépo
ca, ambos foram eleitos; umpara
governador do Rio de Janeiro e

outro para prefeita de São
Paulo.

As transmissõescaptadasatra
vés de antenaparabólica, emen

trevista do Ricupero ao repórter
da Rede Globo, mostrou o

favorecimento que amáquina do
governoestádandoaoPHC.Num
país comrespeito as leis, impedi
ria a candidatura do FHC, após
tal prova contundente.

Aovotarmos, temosqueanali
saroPlano deGoverno,ou seja, o
ProgramadoPartido,poisas pes
soas passam, as instituições per
manecem É importante votar no
Programa do�artido e cobrar sua
aplicação.

'tlSqUiSDS
ptXIdm IIÔD
rsII«i,
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so, o

Lula, e

t u d o

continu
ar como

dantes. Passados este período, o
FHC lidera as pesquisas de
intensão de votoeo Lula, estáem
segundo lugar. Podemos acredi
tar nestas pesquisas? Ou serão

iguais àquelas feitas contra o

No tocante a saúde o governo
já está mostrando desonestidade
no repasse de verbas. Segundo
depoimentoouvidononossoCon
selho Municipal de Saúde, o go
verno começou a repassar os va
lores emreais, só que no lugar de
contabilizar 1 real igual a CR$
2.750,00 o faz a CR$ 3.850,00
ou seja 40%.a menos. É chegada
a hora de dar um basta nesta

quantificação do governo que tra
balha com dois pesos e duas me
didas. Nossa entidade de classe

local, estadual e federal têm que
tomarmedidaspertinentesaocaso.
Naturalmente todos queremos o

nosso querido Brasil com uma

moeda forte e seminflação. Isto é
bom para todos

*Médico
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Confira a História

"A História de nossa
.

gellte lião podeficar só
na saudade",

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

/
I

Barãn de Itapocu

Há72anos
- Em 1922, falava-se muito em fanná- co com 18 anos de exercício, que assu-
cias, especialmente porque essas ven- mia a Farmácia Central, filial da

diam para os atacados de febres Minancora, de Joinville, ficando à dis-
sezônicas - como a maleita - de que a posição, noite e dia, de todos, "ofere-
grandemaioriaestavaemcrucialsofri- cendo os seus serviços em todos os

mentoe,entãoeracomprareengoliras casos em que não há médico, inteira-

pílulas queminoravam pelomenosem mente grátis, e remédios a preços mui-
muitooagressivoclimadasselvas,que to honestos". Em começos desse ano

hoje, aqui, são coisas do passado. O sr. mudava-se para a casa do sr. Ruysam,
Karl Hafenuann, assim registrou o vis-á-vis, da residência do sr. Angelo
semimárioCQRREIODOPOVO,apre- Piazera("CP", ed. 51, p. 2).
sentava-se como farmacêutico e p�i-

Há70anos
- Em 1924, o problema da concorrên- subindo no trem ainda emmovimento.
cia profissional também era fato con- Assinava amedida saneadorao Agen-
sumado. Os "taxistas" daEstação Fer- te Oliveira.
roviária local (a antiga, hoje Museu), - O "Football Club 'Teotonia"', de
pressionavam o Agente da Estação, e Jaraguá jogava em Bananal, atual
este "tomava medidas enérgicas, pe- Guaramirim, enfrentando a equipe do
dindo a intervenção da polícia, para "Carioca", vencendo os jaraguaenses
impedir que choferes invadissem os pelo elástico placar de 6xl.
vagões, assim como condutores dema- - AugustMuncke era vidraceiro e pin-
las, dificultando o embarque e desem- tor, morava no Kammerland, como
barque de passageiros, diante da pe- inquilino de Fritz Vogel, aí por perto
quena plataforma, Proibia menores da rua 187.

Há57anos
formaria num grupo político só de ge
nerais sem soldados. Sabe-se hoje que
todos estavamenganados etinhainício
o longo período de Vargas.
Jaraguaenses exaltados calculavammal
as perspectivas e as armadilhas cria

das, de onde não escapou, mesmo o

CORREIO DO POVO e sua direção.
Oaro que era lícito a cadaum tera sua

opinião, que nem sempre era a verda
deira. Como aliás, aconteceu muitas
vezes na política. ..

- Em 1937, apolfticafervilhava, com os

candidatos narua,mas semunidadede

pensamento. A dissidência do P.R.P.

(partido de Representação Popular -

ex-Ação Integralista Brasileira) - a ala

que tinha por candidato à presidência
da República o nome do sr. Annando

SallesdeOliveira, - erao traçodeunião

para a confraternização do eleitorado

populista Seus diários triunfos, ex
pressos emmilhares emilhares depes
soas, faziam pensar que, dentro de

pouco, a outra ala perrepista se trans-

Há 10anos
-Em 1984,eralançadapelaPrefeitura 1949, a criação pela Lei Estadual n"
Municipal aêâmp� de segurança 295, e a instalação no dia 28 daquele
no trânsito, envolvendo todos os seg- mesmo mês. Era prefeito municipal o
mentos da comunidade. Milb;Jres de,

_.
sr. José Perfeito de AguiaF e vice -

panfletos seriam distribuídos e pelici- Victor Kleine.
ais militares, em pontos estratégicos, -Odr.JoséAlbertoBarb.Qsa,emhome-
iam orientar os ciclistas de não andar nagçm à fundação de Guaramirim, di-
na contra-mão, mas que seguissem o vuIgava pelas páginas (12) do COR-
mesmo trajeto dos veículos e motos. REIO DO POVO, conSiderações so-
- Guaramirim festejava-os 35 anos de bre Guaramirim - um trabalho de

emancipação política, com ampla pro- grande fôlego e de inestimável impor-
gramação social-cívica-esportiva, a tância para o vizinho município, o an-
presença de um pelotão do 62° BI, de ,ligo Bananal, 4° distrito de Joinville.
Joinville, assinalando adata de 18/08/

Delas ROcla�1�I!<!����IEM MAr, RIAS·PRIMAS

"PARA AUMENTOS

Fone (0473) 71-2277 _j.Jl!lraguá do Sul- SC

A comunidade cresce

e se transforma pelo
,

trabalho. De cada um
e de todos.
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Retranca
(CM.)

Só bate-boca
o PT de Luís Inácio da Silva encaminhou representação
ao TSE contra a candidatura de Fernando Henrique

Cardoso por causa do episódio que derrubou o ministro
Rubens Ricupero por suposto uso da máquina do gover
no emfavor do tucano. Agora, a coligação que apóia
Cardoso está movendo representação contra Lula por
usar sindicatos de trabalhadores na distribuição de

propaganda eleitoral contra o tucano. Enquanto isso nós

ficamos aqui à espera de propostas destes presidenciá
veis. Que até agora não disseram nada convincente em

termos de futuro.

Novela
Secretário Vilmar Loef, da

Segurança Pública, marcou
para terça-feira a entrega da
primeira parcela da verba

para obras de construção da
nova cadeia. Deputado Udo

Wagner, segundo Loefo que
mais trabalhou neste senti

do, quer que o ato seja na

segunda-feira,porcausa das
sessões da Assembléia. '

AfinaL ..
Acijs lançou campanha pelo
vota útil, ou seja, contra can
didatos pára-quedistas. O

deputadoPauloBauerpensa
diferente. Diz que um parla
mentar com assento na Câ
mara dos Deputados repre
senta o Estado inteiro e, por
isso, tem o direito de garim
par votos em qualquer lugar.

Namesma
Em Jaraguá do Sul existem
cerca de 40 loteamentos irre

guiares ou clandestinos. A

secretaria de Planejamento
daprefeituratrabalhano sen
tido de enquadrá-los na le

gislação vigente. Porém, até
agora nenhum delesfoi lega
lizado. Isso é reflexo dafalta
defiscalizaçãae, também, da
politicagem.

,

Semsaída
''A PM daqui está em ótimas

condições, masapolíciacivil
enfrenta mil dificuldades,
comoemtodooSstado". Fra
se do secretário de Seguran
ça Pública, Vilmar Loef, du
rante visita a Jaraguá do Sul
na semana passada. Reco
nhece o problema. Só que
soluções não há. Pelomenos
agora.

Impasse
Prefeitura quer retirar pai
nel publicitário em acrílico

que está no acesso principal
à praça Ângelo Piazera. Vai
dar bode. Por causa da per
missão concedida anterior
mente e dos contratos com os

anunciantes, na base de R$
200 reais por mês, segundo
consta.

Muito bom
Monotonia do desfile de 7de
setembro foi quebrada com

excelente iniciativa de esco

las cujos alunos portavam
cartazes de conteúdo políti
co, alertando oseleitores con
tra o perigo que representa
um voto dado sem se conhe
cer bem o candidato. Este

trabalho de combate aos pi
caretas da política deve ser

permanente.

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC

Fone/Fax
(0473) 73�0419

RETAFINAL

Bornhausen quer empenlwpara
tentar reverter as pesquisas

EDUCAÇÃO

Deputado condenaprogramas eleitorais

F lorianópoIis - O candidato
ao governo estadual pelo PFL,
J o r g e

Konder 1111'''••
Bornhausen,
reuniu

presidentes
dediretórios
do partido e

comk:nld:Jes
da campanha para pedir empenho
total nestes dias que antecedem as

eleições de 3 de outubro. "Não há
razão alguma para desânimo,
porque a metade do eleitorado
ainda não decidiu seu voto para
governador.Quem forbuscarestes
votos será eleito", analisa

Bornhausen, que aproveitou para
fazer uma colocação sobre a queda
do ministro Rubens Ricupero.

"Ele pagou pela sua vaidade,
mas o Plano Real e toda a equipe
que o formulou continuam",
lembrou Jorge Bornhausen,

..

.'11'••

.'.'.'IIS
•••""S

BrasOia - O deputado Neuto de
Conto (PMDB) prega a educação
como prioridade para o próximo
governofederal.Oparlamentarcita
o setor educacional e tecnológico
como vital para o país superar suas
dificuldades e argumenta: "o Ja

pão é prova viva da importância da
educação para solucionar proble
mas sociais, econômicos e cultu
rais. Saiu de uma guerra arrasado e
em poucos anos transformou-se
numa grande potênciamundial". De
Conto critica a pouca importância
que os candidatos a presidência da

acrescentando que a estratégia, a

partir de agora, é o ataque "para
mostrar à População que o preço
na padaria, supermercado e loja
continua igual, ·ou até menor".

Sugeriu que os militantes do PFL

mostremàpopulaçãoquemécontra
o real e quem, torcendo contra o

plano, é também contra a

sociedadebrasileira"que, em torno

de 80% temaprovado asmudanças
na economia".

Bornhausen tem dito que
ninguém se preocupe com ele

"porque vai ser ministro". O
candidato doPFL garantiu que, em
hipótese nenhuma cogita ocupar
cargos e que vai, sim, ajudar
Fernando Henrique Cardoso.
"Ficarei na presidência nacional
do PFL cuidando da sustentação e

do apoio ao novo governo no que
ele mais precisa imediatamente,
que são as reformas tributárias,
previdenciária e econômica". O

República estão dando ao assunto.

Afirma o deputado que os pro
gramaseleitoraisestãoservindo ape
nas para acusações pessoais e não

para a apresentação de propostas.
Para ele, a criação de escolas técni
cas voltadas à realidade de cada

região com o objetivo de gerar em

pregos, o aumento do tempo de

permanência do aluno em sala de

aula, a reforma do currículo escolar,
adaptado à era da informática, a

criação de universidades públicas,
são projetos viáveis e de rápido
retorno.

resto, disse,émentira.ÂngelaAmin
também foi alvo de críticas pelo
termo de compromisso assinado

por ela e seu vice, Milton Sander,
garantindo que, se eleita, Sander
terá o cargo no mínimo trinta dias

por ano e preferência como

candidato ao governo em 1988.
"Isto é estarrecedor. É

lamentável que tal situação,
gravíssima para a política
catarinense e para os políticos que
tenhamummínimoderespeitopara
com seus eleitores, esteja sendo
aceita passivamente, sem

contestação, como se fosse um

fato normal", atacou Bornhausen.

Segundo ele, o compromisso foi

obtido por Sander sob coação -

fato confirmado pelo ex-deputado
federal Artenir Werner - "o que
demonstra que a candidata do PPR
não está habilitada par_a governar
Santa Catarina", concluiu JOrge
Bornhausen.

"O governo gasta milhões de
reais em saúde curativa, combaten
do doenças que podem ser preveni
das com educação preventiva, sen
do que o mesmo ocorre nos setores

de saneamento básico e preserva
ção ambiental", diz o deputado.
Outro ponto defendido pelo parla
mentar é adiminuição dos encargos
nos salários como forma de gerar
empregos e elevar a arrecadação,
através da taxação da mão-de-obra
informal. Entende que a geração de
empregos é a forma eficaz e correta
do Brasil superar a crise social.

SESC

PauloAfonso querpromovermudanças
Florianópolis - Visita às

agências do Banco do Estado de
Santa Catarina dos municípios
que tempercorrido na campanha
é uma das estratégias adotadas

pelo candidato a governador da
coligação Viva Santa Catarina,
Paulo Afonso Vieira. Aos funci

onários, Paulo Afonso tem dito

que pretende revitalizar o Besc

com o 'restabelecimento dos ob

jetivos
.

originais da instituição

ICEMACHINE
E �

v/

I::, COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA_
I�--"""-'_""""'�

Peças Originais Consul, Prosdôcímo, Brastemp,
White-Westinghouse, Gás Freon, R-12, R-22

COßlO órgão de fomento do de

senvolvimento estadual. "É in

dispensável ao futuro do estado

queoBescretomeopapel que lhe
cabe na construção do desenvol
vimento estadual", diz o candi

dato.
Paulo Afonso tem reiterado

também que uma das novas fun
.

ções do Besc será a de gerir um
fundo estadual para a habitação,
a ser formado com recursos pro-

venientes de uma parcela do

ICMS, destinado a viabilizar a

construção de habitações popu
lares. "Queremosdotaroßescde
uma metodologia de gestão mo

derna, com a valorização dos re
cursos humanos, plano de cargos
e salários compatível com a im

portânciada instituiçãoeabsolu
ta transparência nos processos
de admissão e promoção", prega
o candidato.
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NOCARGO.
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hidoro empossado na secretaria de Habitação
JaraguádoSul-O secretário

de Habitação da prefeitura de

Jaraguá do Sul, Ademir Izidoro,
tom o u 114l/til
posse no

c a r g o II. fslot/.
quinta-feira

..... J. l'.i1ao final da Ift.."

tarde,emato _.Itososrealizado no

gabinete do prefeitoDurval Vasel.
E anunciou uma série de

_
pfocedimentos que deverão ser

adotados doravante na tentativa
'demirtimiZllr o déficithabitacional
do município que, pelas

. estatísticas da prefeitura, está em

tomo de três mil unidades do tipo
popular. Deputados PauloBauer e

.

UdQWagnertambémprestígíaram
a posse de Izidoro, além de.
secretäríos municipais e do

secretário estadual da Habitação,
Nonval Silva. Ademir Izidoro

exercia, até então". o cargo de

<l#>iretor de.Operaçõês ga-Cohªb�
t_

-

•

';�_

Ressaltando que a nova secre

taria tempapel deextremarelevân
cia no contexto político e social,
Norival Silva disse que em termos

de habitação Santa Catarina vive

uma situação que pode ser consi

derada dramática,. "Há um déficit

em torno de 120mil casas e, pior,
SO% <Jas famílias necessitadas não
têm renda que permita acesso aos

financiamentos oferecidos pelo
governo federal". O desafio, se

gundo ele, é o de buscar recursos
em sistemadeparceriaentremuni
cípio, estado e União. Garantiu

que nestes últimos meses de

governo fará este trabalho de

cooperação-e participou da as

sinatura de três convênios com
a prefeitura para a edificação
(não se sabe quando) de 120
unidades. Trouxe, ainda, a pri
meira parcela de outro convê- ,

nio, no val'or de R$ 8 mil pára
construção e reforma de equi-
pamentos comunitários. Secretário da Habilafiío (d) tem muitos planos

Norival Silva: Situação é dramática

Promessa de ações rápidas
Segundo anunciou o secretário

Ademir Izidoro, várias ações se

rão desenvolvidas de imediato,
entre elas SO financiamentos de

1.000UPF's para famílias com ter

reno próprio e renda entre 3 a 12

salários; 80 financiamentos de SOO

. UPF's por unidade para famílias

com renda entre 2 e 8 salários;
construção de 7Ó apartamentos em
terreno da prefeitura já disponível,
em convênio com a Cohab, como
os demais projetos previstos.

Outros projetos
Estas ações, segundo Izidoro,

englobam, ainda, acomercialização
de 25 lotes urbanizados, 100 kits

para construção de casas pelo sis

tema trava-blocos.comercialização
de 240 lotes no bairro

Itapocuzinho, programas de par-

ceria entremunicípio, estado e ini
ciativa privada, projetos de mora
dia econômica, bancodemateriais,
financiamento de cestas básicas

de materiais de construção, con
sórcios de lotes urbanizados, do
tar o Fundo Rotativo Habitacional

do município de recursos e a apli
cação de leis que permitem a

agilização de obras neste setor.

O secretário prometeu, "através
do trabalho, da probidade com a

coisa pública, da criatividade, da

parceria e da colaboração dós de

mais colegas secretários", desen

volver um trabalho voltado às famí

lias de modo que possam ter maior

tranquilidade com a aquisição da

casa própria, o que refletirá, segun
do ele, positivamente no bem-estar

e na produtividade destas famílias.

II MalhasDal.ar I�AÇA-N'('S IJll11 lTISI'I'A
('OS'('O nl� VENDAS .nIN'I'O A (�ÁlnucA,

IUJA JOINVILLE (:14(;

.'
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EDUCAÇÃO

Amvali querprioridadepara Secretariarealizaconcurso

diversas questõesambientais�:������
estadual de Educação, Cultura e deEducação já foi feitoo levanta- "

Desporto elaborou um mento do número de vagas exis

aonograma de concursos desti- trotes na regíão, o que dev'� ser

nadosarem.oção,1otaçãoeingres- divulgaOO):Qtenommte.Oedital.
so de professores no magistbio. 'de insaição pode ser eQCOIltradQ
As insaiçóes vão estar abertas na ll? Sere e nas escolas estadu
entreosdias4elOdeoutubro.Na � daregião.

, PROPOSTAS

Sc:hroêder- - Selliinário re- sentantes dá Amvali, SPF/SC,
alizado no final do mês no lhama, Fauna, Bpagrí, Epagri
município de Schroeder, coor- Projeto ·Mi�Bacias é prefeitu
denadopelaAssociaçãodeMuni- ras municipais:
cfpios do Vale do Itapocu, levan- Providências
tou várias questões queprecisam, L e v a n t a m e n t o

segundo técnicos, dI? soluçõesur- . afl'pfotogramétricocobrindotodaa
g ent e s . superffcíe da Amvaíi (2.007,70
em rela- G

.

. km2), para localização e

. ção aos' li/DIZ' "' mapeamento das áreas, o que pos- ,

recursos pr�.OS .
. 'Sibillh'itará ,�_mapencabeçaamento colismnaturaís .

me or prectsap� e ' 'a ta

da re- 'lIIudlllll DS das prioridades. Decidiu-se tam-

� g i ã o . ,_.I._
. bém pelacriação deoprogramade

Dentre pt«�/IiIIIIII(JS monítoramento paraarede dedre
nagem da bacia do Itapocu,
objetivando garantir á qualidade
dos recursos hídricos gerando di

minuiçãonos custos de tratamento
de água ajusante. Também sepre
tendegestionarjuntoàAssembléia

as pro-. ,

postas discutidas no semínärio,
catorze foram consideradas como

prioritárias e deverão ser

gradátivamente implementadas.
Participaram dos debates repre-

, .objetipo básico épreservar bacia tio ltapocu

LegislativaparaViabilizaçãodalei
dos royalties ecológicos em Santa

Catarina, visando beneficiar os

municfpiO& que possuem áreas de
mananciais e de preservação per
manente significativas, pela não

utilização produtiva destas áreas.
TambémnaAssembléia, tentar

viabillzaÇão dà .Iei de retorno dos

vasilhames de agrotóxicos, obri
gando as empresas fabricantes ao
t:r:af4unento e destruição das emba
lagens. Criação de programas de

recuperação de áreas degradadas,
.demanejoadequedoparaosdejetos
rurais,

.

de estações e sistemas de
. U'atamento de-esgotos em todos os

municfpiosdaAmvali, deparques;
reservas,

.

e áreas de proteção
ambiental.deincentivQàformação
de<X>QpeI'3tivas florestaísedereão-:
restamento são ounas das propos
tas aprovadás no semiIiário.

.

Pretende-se, ainda, gestionar
junto à Câmara dos Deputados e

Senadoparaaadequaçãodalein°
7803/89 (que alteraà lei n° 47711
65 - CódigoFlorestal)nos artigos
20 e 30, 'às condições do modelo
fundiário existente na região da
Amvali. E, ainda, uma ação con
juntaentréSodag,Amvali,gover
nos 'estadual, federal e iniciativa
privada paraque defmitivamente
sejaresolvidaaquestãodaprocri
ação de peixes junto a barragem
de irrigação deGuaramírim, obs
táculo intransponível para as es

pécies; incrementação do proje
to de micro-bacias Epagri/Bird e

criação. de um núcleo de
monitoramento e gerenciamento
da bacia do rio Itapocu.

, I

CORREIODOPOVO-S"

Pai doAno
oRotary Club Florianópolis - Estreito, ao ensejo da passagem do

"Diados Pais", deu realce em suareunião festivaa essacomemoração,
escolhendo entre aqueles sócios do clube que teria mérito de ser

homenageado como o "Pai do Ano".
.

.

E a escolha recaiu num casal que émuito conhecido na região do
Vale do Itapocu: éo sr. ClédoMottaEspezim queaí aparece na foto,
acompanhado de suaesposa; senhoraZenaideMottaBspezím, profes
sora durante longos anos do tradicional estabelecimento de ensino
"Abdon Batista" e que foi secretária da Educação do município de

Jaraguá.do Sul, na admínístração Mayer-Schmöckel.
O "papai" homenageadoClécioMottaEspezimque, no instanteera

homenageado com um "speach" pelo rotariano Adolfo Hochleitner,
durante longos anos foi categorizado funcionário do Banco Nacional
doComércio (atualMeridional) eexímio jogador de futebo, integrante
da esquadra azzurra e grande amigo de Jaraguädo Sul.

Por óportuno registrar que seu filho é o competente delegado de .

polícia do vizinhomunicípio de Guaramirini. (E.V.S.)
,

,VECTRA
Eleito - ·CARAO DO ANO·

por Auto Esporte., - Versão 1994

CD - Man. I CD - Aut.1 ou GSI

ao seu alcance na

�
.""JlJlENDöllFEH

Emmendörfer Com.
de Veieulos Ltda�

ConéeSsiónária
ChevroIet,

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 557

. Fone(0473)PABX 71-36$5 .:

I
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GERAL Jaraguá do sul, 10 de setembro de 1994

FORMAÇÃO

Empresa dá sua versão no Curso reciclarágerentes de

d' ·

d _� · �. lojasparamelhorar vendas
espejo e eX-JunClonano JaraguádoSul-Apartirdo formado em Filosofia Pura.com

próximo dia 19, o Serviço Naci- especializaçãoemAdministraçãn
onal de Aprendizagem Comerei- de Empresas. Foi instrutor e co

decontinuaremmorandoem imó- al (Senac) vai ministrarum curso ordenador de treinamento comer
sobre Gerência de Loja, cialdaTubos&ConexõesTigre.
objetivando urnaauto-avaliação, Instrutor do Senac de Joinville há
reciclagem e assimilação de con- quatro anos, na área de vendas,
ceitosmodernos deimediata apli- também desenvolveu trabalhos
cação na busca da excelência de para empresas como Drogaria
resultados com as equipes de Catarinense, Dalmar, e.CDL de
vendedores, destinado àqueles Jaraguá do Sul, entre outras. As

que desempenham função aulas. serão ministradas entre

gerencial, supervisores, chefes 19:00h e 22:00h, entre os dias 19
de vendas e pessoal administra- e 23. Com vagas limitadas em 20
tivodos estabelecimentos comer- participantes, a taxade inscrição
ciais. é de R$ 27,00, incluindo todo o

CONFLITO

J araguá do Sul - A direto
ria do Curtume Arnoldo Schmitt

Ltda., divulgou naquinta-feira, 8,
nota de esclarecimento sobre a

ação de despejo movida contra

Mário dos Santos, ex-funcionário
da empresa, executadano dia 31

de agos-
to últi-
mo. Se- Dispenso IDi

mtJIivodoptJ/
embrioguiz
/lD lIobollltJ

gundo a

not a,
Santos
foidemi-
tido em

23dede-
zembro de 1992 por, frequente
mente, chegarao local de trabalho
embriagado, tendomesmo assim,
recebido todos os direitos: A nota

acrescenta que "houve de nossa

parte diversas tentativas para
conscientizá-Iode seu problemae
da repercussão junto à família,

POSTURAS

mesmo assim não mudou".

Segundo a empresa, existem
15 casasalocadasexclusivamente
para funcionários efetivos do

Curtume, morando numa delas
Mário Santos com a família, até o
fmal de agosto. "Um ano e oito
meses após sua dispensa e depois
de nove meses de tentativas para
que desocupasse o imóvel amiga
velmente, entramos com pedido
de despejo junto ao Ministério

Público", diz a nota de esclareci
mento, acrescentando que duran
te todo este tempo o ex-funcioná
rio não pagou aluguel e nem con

cordou em sair.

Exemplo
Como "testemunho de nossa

consciência" a empresa cita as

viúvasMaria do Bento e Adelina

Ribe�ocujosmaridos, "ex-funci
onáriosexemplares"deramaelas,
pordecisão dadiretoria, o direito

veis do Curtume. Alega, ainda, a
diretoria que novos funcionários

aguardam casas para morarem e

que Mário dos Santos, além de

proferir ameaças de morte junto
com familiares, não impediu a

depredação do imóvel pelo seu

filho, Jair dos Santos, que
destruiu metade do telhado da

casa, além de arrancar toda as

instalações hidráulicas, elétricas,
janelas e vidros, exigindo a pre
sença dapolíciamilitare registro
de ocorrênciana delegaciadepo
lícia.

Diz, finalmente, anota da em
presaqueSantos eseus familiares
não são deficientes físicos ou in

capazes para o trabalho, "deixan
do claro que o ocorrido deu-se
exclusivamente pela falta de

responsabilidadee de Mário dos
Santos.

. Fiscalização aplica lei à infratores
Jaraguá do Sul- ADivisão

de Fiscalização da secretaria

municipal dePlanejamentovem
aplicando com rigor, nos últi
mosmeses, osdispositivos con
tidos no Código de posturas e,
por consequência, encontrado
muitas irregularidades que aos

poucos, o secretário Otaviano
Pamplona, vão sendo sanadas.

Notificações continuam sendo

expedidas nestes casos, além
da aplicação demultas quando
necessário.

Ações
Somentenoprimeiro semes-

tre deste ano foram registradas
mais de 500 reclamações, com
400 notificações preliminares
entregues a igual número de
contribuintes sobre os mais di
versos problemas como mate

riais de construção e placas
sobre as calçadas, toldos fora
do padrão estabelecido, cons
truções irregulares, cartazesem
lugares não permitidos, inva
sões de áreas verdes, limpeza
de terrenos baldios, proibição
de comércio ambulante e

loteamentos irregulares, entre
outros.

o serviço de fiscalização,
durante três meses, trabalhou
no sentido de 'coibir placas de

propaganda sobre as calça
das. Hoje este problema está

praticamente extinto. Faixas e
cartazes em praças e vias pú
blicas também diminuíram em

tomode60%. Seis loteamentos
clandestinos, no início das
obras de implantação foram

embargados, o mesmo ocor

rendo com mais de 200 cons

truções que não obedeciam

exigências da legislação vigen
te.

Curriculo
O instrutor, Alírio Fritzen, é

material didático e certificado de

conclusão do treinamento.

DEPUTADO FEDERAL PPR

EM BRASíliA
por Santa Catarina e por Você!

,.

MAU CHEIRO... 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 em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta .

entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVJLLE, 1.532 - FONEIFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - Sc,'.::.ÊC<OISÄD·OPÄSSAÓO�, .

- .� -
... -�p.-"-----_.�,�- ..----'
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GALVANIZAÇÃO
BATISTI
Admite funcionários para ser

viço braçal (produção) na

galvanização. Interessados tra
tar no 72-3339 com Nilson

VENDE-SE
Vídeo CassetePanasonie 2 ca

beças (novo) na caixa. Valor

R$ 250,00. Contato pelo fone
72-1498 PRECISA-SE

De vendedor para Jaraguá e

região. Ótima comissão. Tra
tar pessoalmente na Perts Re

presentações. Rua Erwino

Menegotti, 222, com Esair no
horário das 8:00 às 11:30hs

VENDE-SE
Casa área central, terreno

400m2, 4 dormitórios, sala,
cozinha, 2banheiros, garagem
para 3 carros. Contato pelo
fone 72-2470

COMPRA-SE

Aparelho de soldaparaEletro
do. Tratar fone 71-0521 com

Leoni

VENDE-SE·
Consórcio de moto.NX ISÓ.
R$ 1.100,00 (não contempla
do) + 42 prestações de R$
143,61. Tratar 72-3519 com

Marcos

'WIZARD
... 111:>1c>'IVIA�'1

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

Solicite já uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

I.'

VENDE-SE
Casa de madeira na rua João
CarlosStein, 342. Preçoacom
binar. Aceita carro. Valor R$
14.000,00. Contatos pelo fone
71-9822

TEMOSVAGA

Parapessoado sexomasculino
com experiência em serviços
de escritório.Damospreferên
ciaparapessoas demeiaidade,
desempregadas ou aposenta
das. Entrevistas na rua

Gumercindo da Silva, n° 90-
1 ° andar/sala 2 - Jaraguá

VENDE-SE
Amais completa e tradicional

lojas de frutas e verduras no
.

coração de Blumenau. Melho
res informações no 22-4168

(horáriocomercial)ou23-4722
durante o final de semana.

.Recebe, carro. ou telefone no

negócio

TERRENO
Vende-se terreno no

Loteamento Santo Antonio.

ValorR$2.600,00. Tratarpelo
telefone 71-2277 ramal 240
com Ivan

PÁRA-BRISAS
Dápa-bpisas e vidpos,
novos e usados papa

aufom6veis.

Em Nepeu Ramos ao

lado do campo Estpella.

Testes de Seleção para
diversos Níveis

Caro aluno: Antes de entrar em um curso de

11 72·2218

VENDE-SE OU TROCA
Uma casa em Jaraguápor uma
em Guaramirim. Bairro Avai.
Tratar rua Rui Barbosa, 444,
fundos, falar com Gilberto

(desativada). Tratar fone 72-
3274

DELREYGUIA

Vende-se, ano 86. Valor R$
6.000,00. Tratar pelo telefone
71-2277 ramal240 com Ivan'VENDE-SE

Loja de bateria completa

'IIA COMERCIALI.
Contabilidade
em Geral

*Escrita Fiscal *SetorPessoal
*Contratos *Balanços

*Preenchimentos de carnês

. AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 122
FUNDOS - CENTRO

FONE: 71-1721 .; AO LADO DA VARIG

pinkandblu� Matrículas

abertas

para 02°

semestre

CURSOS PARAINICIANTES:
PINK ANO BlUE· 05112 anos
FREEOOM - Adolescentes
CAMBRIDGE - Adultos Inglês faça uma boa pesquisa. veja o tempo de
atuação e origem do método, objetivo do curso e resultados obtidos, (o ex-aluno é

sempre a melhor fonte de pesquisa) estabilidade da empresa, íocalizaçäo, ambiente,
imagem, organizaç3c, seriedade da direçäo e professores, s30 fatores indispensáveis
para você saber se o seu curso terá um principio e um fim. e que proposta oferecida
a você no inIcio n30 sofrerá atteraçOes até sua conclusão.

A Pink and Blue atua 14 anos em Jaraguá do Sul, e os resultados estão prese; tes em
todas as empresas, escolas, repartiçOes públicas ou profissionais liberais. Em todos
os lugares você encontrará um testemunho da Pink and Blue. O próximo é você.

End.:Rua LuizKienen, 67 - Fone: 72-2899 Fax72-1698

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA. Persianas Verticais

Pepsianas
Residenciais e Comepciais

. � Móveis sob medida-.;: J ""',' 4 1,...' .••�

r
1 �.:... ,. "".) l:.",,�_.;:' "1\. ,,-.� j,.'"'",.\'.-l.._.-. JL..1',_",. '. ....1.. -�:. _·:: .h·· ;. :jjJJIJ .. ..,- _." .;AI�i_"''''{ ..::.; ..�...._........� �..,...,.,....... --'

";)�_ ..�....._..... �,�_._.,_.",----_......_ ....... _-""._�.••.�", ":a .k &, :� ......_, ... ·.�w __� r�.���. �._:

--- FUNDADA EM 1917

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Bese) I
Fon'e (0473) 72-02471i!1

Ilil
Jaraguá do Sul- SC i!jl,

. _Jiiil_._.' _.� .. __ ._._--

'i i i
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Verona GLX 94 (G) - prata metá
lico - 1 entrada + financiamento
Chevette SL 89 (A) - bege
Chevette SE 87 (A) - bege met.

Chevette SL 86 (A) - verde met.

Fiat Uno Mille (G) - prata met.

Passat 82 (G) - bege

Brasilia 81 (G) - branca
Fusca 79 (G) - branco
Fusca 77 (G) - verde

Jeep 54 (G) - verde
Caravan 77 - (G) - marrom

Chevette 80 (G) - verde met.

Moto RDZ 87 (G) - branca

HONESTIDADE E TRADiÇÃO
Rua Walter Marquardt. 2685

Fone 72-0'199 - Jaraguá do Sul - sc

Jl!!!llhiliar�Ztl!5
Confira nossos C*'MPE;i

preços a vista
DOS

P��OS
ou a prazo

B*, OS
--

Mobiliar Haus - Móveis com economia
SCHRO�DER • Mal. Castelo Branco, 2630· Fone (0473) 74·1242

JARAGUA DO SUL·Domingos da Nova, 154, próximo ao semáforo
da Reinoldo· Fone (0473) 71-3314

REINOLDO RAU • ANTIGA LOJA COLOMBO

&ér io's
. .,

8
Coo 1·

. =lunissexte elrelros
Cortes - Permanentes - Manicure - Penteados

Tinturas - Cremes - Maquilagem
Atendendo de Segunda aSexta-feira das 13:30às 20:00hs
Rua Athanásio Rosa nO 363

Atendendo com
Fundos Comercial Varandão
Guaramirim - SC

hOla marcada

Rua José Emmendöerfer, 25 - centro

S(0473) 71-4322
"

"

(hor. comercial)

Jaraguá 4.0 Sul- sc

COM. DE PEÇAS' PARA
BICICLE"fAS E MOTOS LTDA.

II O melhor preço, confira! li

CLASSIFICADOS I

CP iD'li'liMl
COMPRA
VENDE
ALUGA

. ,

T.RO(_;A

72-3363

MonzaClub 2.0(G) - azulmet... 94
LogusCL 1.8 (G) - vinhoperolizado 94
Kadett GL 1.8 (G) - vermelho perolizado 95
GoI CL 1.6 (G) - pratamet. 93
EscortGuia(A)-pratamet. 87
Gol CL 1.6 (A) - pratamet.. 87
Chevette 1.6 (A) - cinza 85
Chevette 1.6 (A) - marrommet.. 84
F lOOOturbinada(D)-marrommet... 85
Fusca(G) - branco 81
Gol S (G) - bege 80
BelinaL(G)- bege 79

Fone (0473)

76-70"1.
RuaAngelo Rubini,460 • BarradoRioCerro
89260.000 .Jaraguá doSul·SantaCatarina

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA É ESGOTO· SAMAE

JaraguádoSul- SantaCatarina

TOMADA DE OFERTAS 01/94
Chama-se a atenção para a Tomada de Ofertas n° 01/94,
referente a venda dos seguintes materiais:

- 01 CamionetaChevroletC-lO, ano 76
- 08 Máquinas de calcular
- 01 SupermicrocomputadorTroppus - TS - 1640

! Data da abertura das propostas: 21/09/94 às l4h.

i!OEdital encontra-se adisposição dos interessados noescritó

II rio do SAMAE, ruaGuilhermeWeege, 34.

·1Maioresesclarecimentos poderão serobtidos atravésdo fone (0473) 71-0590

I' Nelson Klitzke

.

Diretor Geral

ISAPI
Consultores
Associados

PRESTADORES DE SERViÇOS EMCONSULTORIA EASSESSO
RIA EMPRESARIAL ESTARÃO PROMOVENDo PALESTRANO DIA
19/09/94ÀS 19:00HS NAASSOCIAÇÃOCOMERCIAL E INDUSTRI
AL DE JARAGUÁ DO SULÀ AV. GETÚLlOVARGAS, 621 FONE

(0473) 71-1 04480BREOTEMA: REENGENHARIA E PRODUTIVI
DA9E - A REALIDADE BRASILEIRA COM OS PALESTRANTES
NELSON CORREA E SEBASTIÃO AUGUSTO PEROSSI, ONDE
MARCARÁO INíCIO O1I.S ATIVIDADES DAS.CONSULTORIAS EM
JARAGUÁDOSUL E REGIÃO.

SUPO�TE E SAP CONSULTORES
R. Chibata Mlyakoshi, 183·

Morumbl-SP

Av. Júlio de Mesqult.'i, 109-
sobre IfJja - Campinas - SP

, "'

Fone: (011HJ42-4477.

Fax: (011) 843-8670
---- - --- -

-; �
�-

Fone: (0192) 53-5865
Fax:

_ (01.92)"53-5865
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Jatàgúá do Súl� lOde setembro de 1994

II Aauacle aas Classificadas da CP

72-3363
Os classificadas mals Udas da região.

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

Vende
Áreade3.7()()rn2,próximoaocentro,

. naruaCanoinhas,lateraldaAntônioC.Ferreira
Terrenocentral,noinídodarua
AdéliaFischeráreade33.023,()()rn2.

LotesnoLotemnentoltapocuzinho.
LotesnoLot.earnentoJardimFrancisco.

Lote425m2, próximoBretzke.
Área nobre -Lote com·384m2 - Lote com L652m2

pró,wnoRecreativaMarisol
LotepróximoUrbano,Janmuá-Esquerdo
555m2-6.500,OO-45Om2_4.500,00
LoteGiardiniLenzi - 371m2-5.300,00

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

e PANEICADORA E CONFEITARIA

� PA08V1NBO
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

(Próxirno Weg I)

Fone: 72-1243

..•
.

..'

�...�
"Regata

.

_do_osS.C.Udà.

Neste "Você pode confiar"
confira esta promoção. Na'
compra-de uma cota de con
sórcio do Tempre, Tipo,
Logus 1.8, você pode ga
nhar um "Uno ELX Okm"

Sem taxa
de tnscrtçso

A maneira

mais fácil de

você

venderou

comprar o

que precisa
é lendo os

1f(W�'@�
.

,

[§)��ß OO�(l��� (l)f@�o
Divisão de concreto

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

Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linhas

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

Rua CeI. Procópio Gomes, 89
Fone 71-0066

Classificados '

do C,P é .'
anuncíando

.

. aquI.

LIGUE
7Z-��6�

É INTEIRAMENTE
--I: ,

,GRATIS

.� ms··D� '_"rlD-
PEDRA ECOR. AS LTDA.

Pedras Sãobmé-Ardósld

Pedra.spanJ.reuesbmentos�geral
Ruà Silvei,ra 'Jl,inior, s/n1!·(próx. Ginásio de Esportes) .'

.

Guaramirim - SC l�f)NI�: 7:)-0027

'72-3363

MARAN[�; O NI Bolsa
de Telefones

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 VENDE

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

.

(DefronteaoBeiraRioClubedcCampo).

SCIII GIE'· Fábricade Cal��s
.

, .

.
Industriais

eResidenciais

at»
..................,0

Estamos com sensacional.

promoção par� a 2a ..

quinzena dejulho e
.

DIGITAL SOUND 1aquinzena deagosto
Você leva 5 CD's eganha l locação de brinde

Rua Berna'rdo Dornbusch, 619
Jaraguá do Sul - se - Fone 72-3069

Assessoria completa naárea Gráfica
para sua Empresa

Criação de Logotipos, 'Catálogos, Folhetos, Folders Tumstieos,
Anúncios de Jornais e

Revistas, cartazes; Jornais de Empresas,
/. , ... :,. .: .. , " ..... "' : ..', �J�{oduçãQdé�;AudiQ.:-Yj$\IºL '_ :_,:���:��,,�.�.: '

.1I' .;;c-;;F ...�c.�.""",·,"",,,, oE • 4"'_\�'���.".· .. ·

.�,.;Y4"'4�.��· ...�."'_�.•
'

.-"'"".", "'�"'''�'''''.!&,fÔll;y.to,\<l �......��_,._.....
, , , '�"-_------_---....-------- .....l!IiIIiIiííiiíliliiliiiiiiiiiiiíiiiiiiiliiii__iiiíiiiiiliiiiiiiiiil

KtvB
- COMUNICAÇÃO LTDA.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I� EDrrAl.
i �'. i Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes,
I ' Tabeliã, eOficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do
I 11

\ !�I Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
I !
\ I Faz saber a todos quanto este edital virem que se

acham neste Cartório para Protesto os Títulos contra:
Bar eMere. Águas Claras Ltda - Rua Águas Claras,
sIn° - NESTA

ClubeRecreativo dosViajantesJara - Tifa Schubert,
sIn° - NESTA

Compusis Sistemas Dedie Ltda - Rua Exp. Antonio
,

Carlos Ferreira, 68 - NESTA

Esquadro Emp. Imob. Ltda - Av. Mal. Deodoro, 98
-NESTA
Extinsul Com. Assist. Tee. Equi. SE - Rua Preso

Epitácio Pessoa, 607 - NESTA
GF Ind. Com. Conf.Ltda - RuaBernardoDornbusch,

'i 690 - NESTA

� I! JoséDiomarMattos-Rod.BR280krn50-CORUPÁ

� i:i Jeacír Torres, Athayde - Rua Vise. Taunay, 23 -

II, NESTA

LojaVanussaLtda - RuaNereu Ramos, 633 - NESTA
Mesc Confec, Ltda - Rua 471 sIn° - NESTA
NeliT. daSilvaMaqs. - RuaAv. Brasil, 1206 - NESTA
RomildaOeehsler - RuaCampo Alegre, 200 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontra

dos ou se recusaram. a aceitar a devida intimação, faz
por intermédio do presente edital, paraque osmesmos

compareçam neste Cartório na rua ArthurMüller, 78,
no prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito, ou então
dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da Lei, etc.
- KE/Jaraguá do Sul, 06/09/1994

Tabeliã,

./' 44 PÃOIMAS

./' HISTÓRIAS COLORIDAS

ti' HIST(fRIAS PARA COLORia

.- ,('ÃSi�TE�'ÕS
_-- ''', ,.-

PATOTADO

JAIMINHO

I,

Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279
FONE: 71 *7822

.

Jaraguá do Sul - SC .

. �.e.. I{�'
I I, \ , t

,i " , •• , •• � , , ', •• "i l , '" , ,Jar.agôá dD�Súl� 10 dé setembro de j.��� �- .Ó,

Proclamas de Casamento
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 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° 19.530 de 01/09/1994

AR! DA SILVEIRA E LAURA BERTHELSEN

Ele, brasileiro, solteiro, militar, natural de Candói, Paraná, domiciliado e residente na rua Adolfo

Augusto Alfredo Ziemann, 614, nesta cidade, filho de Sebastião Damaso da Silveirae Rosa Rochinski

da Silveira.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Corupä, neste Estado, domiciliada e residente na rua Adolfo

Augusto Alfredo Ziemann, 614, nesta cidade, filha de Carlos Berthelsen e Loni Eger.
Edital N° 19.531de 01/09/1994

ADEMIR PFIFFER E MARTA MARIA SCHEUER

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural deGuaranúrim, neste Estado, domiciliado e residentena rua

JoãoCarlos Stein, 757, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho deAlfredoPfiffer e ZitaMaasPfiffer.
Ela, brasileira, solteira, professora,naturalde JaraguádoSul, domiciliadae residentena ruaJoão Carlos
Stein, 757, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Alberto Scheuer e Adelaide Demarchi Scheuer.

Edital N° 19.532 de 05/09/1994
JAIR GILBERTO KUEHNE E DORILÉA ROSNIACH

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz

I, nesta cidade, filho de Hildebrando Kuehne e Waltraut Kuehne.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e i:esidente na rua

Brusque, 191, emVilaNova.nesta cidade, filha de Bernardo Rosníach e CatharinaLeithold Rosniach,
Edital N° 19.533 de 05/09/1994

ROBERTO CARLOS FLORIANI E ELIANE APARECIDA CARMINATII

Ele, brasileiro, solteiro, soldador, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente na rua

Ernesto Guilherme Fritz Sohn, 254, nesta cidade, filho de Mario Floriani eMaria Leonidas Floriani.

Ela, brasileira, solteira, pedagoga, natural de Tangará, neste Estado, domiciliada e residente na rua

Ernesto Guilherme Fritz Sohn, 254, nesta cidade, filha de Elias José Carminatti e Maria Gaio
Canninatti.

Edital N° 19.534 de 06/09/1994
ADELAR SOU:�A �A SILVA EROSIVÂNIA SANTOS PEQLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, segurança, natural deFrancisco Beltrão, Paraná, domiciliadoeresídente narua
MarceloBarbi,emVilal.enzi,nestacidade, filhodeOsmarPereiradaSilvae TeresinhaSouza daSilva.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Itabaiana, Sergipe, domiciliada e residente na rua 693,
lote 10;EstradaNova,nestacidade, filhade Jaconias BarbozadeOliveiraeDejanita SantosdeOliveira.

Edital N° 19.535 de 06109/1994

SILVERIO KREPP E MIRIAN KLEIN·

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Barra Velha, neste Estado, domiciliado e residente na rua

Wolfgang Weege, emBarra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Manoel Kreff e ApoloniaPetri Kreff.
, Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na ruaWolfgang
Weege, em Bar-ra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Kunibert Klein e Luci Dumke Klein .

Edital N° 19.536 de 06/09/1994

RUBENS GILBERTO PEGGAU E MARIZETE DOS SANTOS
,- . "�-" .. .'\.

� -

-

-Ele"btasileiro� solteiro, 'pintor, natural de-Jaraguã do Sul, domiciliado e residente na ruaCarlosMay, ,-

46, em vilà Baependí, nesta ci�e: filho de Adenlar Peggàii eAlziraWinter Peggau.
Ela, brasíleíra, solteira, doméstica, natural deBarraVelha, nesteEstado, domieiliada e residentenarua
Carlos May, 46, em Vila Baependi, nesta cidade, filha de Ambrósio dos Santos e Benta dos Santos.

Edital N° 19.537 de 06/0911994
.

,

SILVIO LOPES E CLEDIR REINHOLD

Ele, brasileiro, solteiro; opeiáJio, na,turaI de'Ma,ssarandubª, neste Estado; dOfilÍçH,iado:e.reSidente'�a, .."' ",'
rua Rui Barbosa, 39, em Vila Rau, nesta cidade, filho de Eduardo Lopes e Üd�th J�àna Lopes.

"

-.

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Capitão Leonidas Marques, Paraná, domiciliada e _

residente naruaRui Barbosa, 7ª" emVila Rau, nesta cidade., filha de Rudi Reighold eM31;iaJv�ilde
Reinhold.:

'

,
'

.

, "

.
"

:
"

. ,

E para que chegueao conhecimento de todos, mandei passar_o presente Editalque seräpublicado pela ,

• imprensa e' emCart6riç• .onde:será afixado por 15·,(quinze) dias.
-

" ._ __ ,."(:-�''í> -

-' :'-_,
'

. .:.
",

. ,

(tínica�Veterinária
Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - Vacinas.
Exames Laboratoriais - Tosa e Banho

Médicas Veterinárias:
AneliseB. Lehmann - CRMV - sc 2-1125

,Bf!t.t{l(aJi'p�l{h, ': ç,IWr�,,�ç 2-���� f ',1.1., i i
f

•

f t f • t t • i t.' f' t f' '. t.' t .'t 't t' t f,"t t.
' '

t :.. cl �
-

�i ,"{

�........--........--....--........--.,

VIDA
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R, CeI. Procópio Gomes de Oliveiral 285 - Jaraguá do Sul - SC

CEP 89251-790 - Tel. 0473 72-2679/3139

alvenaria, cl 100m2,
edificada, em terreno

de esquina, cl
379,50m2, localizada
DOLoteamentoBruns-

VILA NOVA - Ed, Vila Novai
Próximo ao Fórum - Apto, 3 quartos
cozinha cl móveis Berlim,. demais
dependências e garagem - Preço:
entrada R$ 16.500,00 e assumir

financiamento na-CEF.

JOINvILLE CEN

TRO-Apto.c/202m2-
Ed. Presidente, frente
ao Colégio Santos An
jos - Ao lado da Cate
dral (possibilidade de
troca com imóvel em

Jaragut)

VILA NOVA -

Casa em alvenaria,
próximaaoSENAI,
d aproximadamen
te llOrn2, terrenoc/
450m2 RS
45.000,00

Loteamento City Fi

gueira (Bruns) - Ótima
trutura - Entrada de
40% mais 8 (oito)
prestações fixas

reno comercial (es
quina) cf frente de

29,5 metros para a
rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: RS
12.000,00

'quina com rua José
Teodoro Ribeiro,
fazendo frente para
a referida rua em

.31,5 metros

renode esquina, sito
próximoaFERJ, na
rua Erwino

Menegotti, cfaprox.
600m2• RS 11.000

RUA BERNARDO DORNBUSCHIVILÄ
-

LALAU - Terreno cf frente pl rua Bernardo
Dornbusch em '17 metros, c/542m2 edificado
com casá emalvenaria cf 200m2. Preço: R$
55.060,00 (aceita-secarro ou imövel.como

parte do pagamento).

-

VILA LALAUIPR"ÓX.
MARISOL-CasaemaJ
venaria .cI 250m'. 5 qtos,
demais de". toda murada·
clcerCàemaJumínio-Rua
GennanoMatquardi, 170
- R$ 45.000'. (EM condi-

."GUElRA - T<J1e.oode
esquina, él aproXimada
mente 579,OOm' com .

31.50 de frente para a rua'
José Teodoro Ribeiro,
próximo a antena da ri-

. cip. •.Preço R$ 16.000,00 ..
Ac:eita-secarrocomopar
te de pagamento.

nodeesquina, narua
Thomas Francisco
de Góes, cf 400ml,

. Exçelente . terreno,

pr.óximo a Weg I,
em frente ao Colé

gioAlban9Kanzler
- cf aprox. 2.400m2
"RS 35.000,00

'

RUA Jost
EM.MENDOERFERN° .

1153 - Exâolente casaem

afve�acl3ÓOm2emtet.·
renö cl 1.6OOm' ronlendo
2 suites. 2 quartos. 3 salas

� demai� dop, Preço lU
180JJOO.00 (ellÍ oond.)

. C�Nl'RO - Apto. ·tl0 Ed:' .

Hass - Av. Mal. Deodoró,-cl3
quartos. Preço: R$ 32.000,00.

VILA LALAU -, ..

Lotes com 375m2-

aoladoda.Weg ri -

RS 8.500,00

.

tes cl 35()m1. próxi
mo Colégio
I lólandoGon�v��
no Lot. Waldemar
Schmitz

VIEIRAS. -

em alvenaria, toda Lotes 14 x 25,. Pre
�o: a vista - RS
4.500 OU em condi-

CENTRO - Sala comercial térrea,
situada na convergência das ruas

Guilherme Hering, cl Jorge Lacerda,
ao lado da Imobiliária Iracema,

contendo 50m2• Preço R$ 22.000,00

cENTRO - Frente pl 2
ruas: José Ernmendoerfer

.

e José MenegollÍ. terreoo
ç/ aprox. L20Om'.

-

edifi'cadocomcasaeinal-.,
venaria éom I45m"- Pre
fÓ:,RS 90.000, (Estuda·se
proposta)

CENTRO - Rua' José

Emmen.doerfer·Excelen"
Ie 10le cl4SOm' (15 x 30).
pr<\ximoáoA!elierdà Iod.
de Quadros 3 Améncas -

'Preço: Rs 10.000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2-6 IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 10 de setembro de

VENÂNCIO na 80..A PO , 353
JABAGUÁ' DO SUL - SANTA CA ARI_A

"l!HABITAT
COMPRA. VENDE .' ALUGA .. ADMINISTRA

IMOBIIARA
C�lct4lSO

Casas

Casa de alvenaria 138rm." rua Henrique J8hn.
Casa de alvenaria 185m2 _ Vila Lenzi.

casa de alvenaria i 6Õm2 _ Ilha da Figueira.
Casa de alvenaria 1 00in2._. Prancísco de Paula.

'.ÇiIsa dé. a1veriaria·�Ont2�,Vila Len:d.
Casa de alvenaria 210m2 _ Ilhada Figueira.
Casa cl 140m2 _ Prõx. Hospital Jaraguá.
Casa cl 220m2 _ Centro
dtsa'e/l'QOm2 _ Vila Lenzt,
Sobrado 220m2 _-Barra VellÍa.
'Casàcl 120m2, pfÓJtimôaAPAE.

Apartamentos
"',,,"

..

"AptBA.quartosJldifício,Bérgamo. � ._.- _'":_�. .�,,_ ..

<' "Aptif.'Z'<jíiàiffi'SEaifíciõ:Jaraguá.': '" ,q.-� •

Apto. 2 quartos Condomínio Amfzãde.'.

Apto. emPiçarras Edifício D. Lili.'
..

Apto. em Camboriú à 60m domar.

Apto. 3 quartos, prédio em construção.
Apto. de 160m2 Camboriu- prente pIo mar.

Aptos. Conj. ResidenoialImigrantes cl 2 quartos com

ótimo plano de financiamento. (Próximo a Faculdade).
Apto. eIl suíte + 2 quartos Ed. Eldorado.
Àpto. e/2 quartos cl garagem Ed. Jaraguá.
Apto. cl 3 quartos Condomínio Amizade.

Terrenos

Terreno 450m2 - Loteamento VersailIes.
...... .

Terreno 480m2 - Ilha da figueira.
Terreno 3.200m2 - Centro.

Terreno 564m2 - Rua José Ernmendöerfer.

Terreno 980m2 - Rua José Alhus.

Terreno 430m2 - Rua Lourenço Kanzler.

Terreno em Piçarras _ Loteamento Flamboyant.
Terreno 650m2 esquina rua Leopoldo Janssen.

Terreno Loteamento Papp
Lotes próximo Faculdade c/532m2.

.

Terreno 640m2 _ Rua Emma Liemann.

Terreno 450m2 próximo Let. Champagnat.
Terreno 684m2 - Rua Felipe Schmid.t.

"

Alúga-se'
Gaipãú industrial com 600m2 no eéntrö (antiga Carirlho-

CASfiS
CENTRO· RuaJoIo Planlnchok. caaad300m', 3donnlt6rioaedemalodepend6nelao. RS
10.000.00.
RESIDENCIAL YERSAUS· Rua Jo.io B. RueloU, casa d 172m', 1 surte, 3 donnllórioa e

.demaisdOpend.R' 60.000,00.·
JARD1M CHAMPAGNAT - Ceaa cl 148m', 2 donnlt6rioo e domais depend6nel... RS
45.000.00.
IlHA DA AGUElRA· Pr6x. Vitória, casa cl 76m2• 're. cl 450m2, 3 dormitórios. demais
dependinciao, RS 241.000,00.
BARRAVELHA - P,ó., campo defu1ébol;caoad 112m'. 3 donnit6rioo e demalsdepend6n·
ela.. R5:10.ooo,00.
PIÇARRAS - Av. �arcßlo pias, n- 126, casa cl 135m2, 3 donnlt6rtos. e demai. depencl6n-
elas. RS 33.000,00 c/telefone

-

GUARAMlRIII-_Pr�x.GampoAmizade.lol 80aVista, casa cl 12Omz,2 dormitórios. demais
dependincias.R'3!l.ooo,oo, .

CENTRO: Pr6x. CoI6gio Alberto Baue,. casa d 145m', 3 donnlt6rios e demalo depend6nel
as. A$45.ooo,OO.
Bl....ENAU: Çasa cl 120m2, 4 dormitórios" demai. dependo (Aceita-se b'oca por casa em
Jaragu'do Sul). R$25.ooo,00.
,'ITAPOÁ PR-PRAIA: 2 casas cl área terreno 3.124mt, no Balneário Bra_nia. Rt 70.000,00.
NEREU RAMOS: Rua JlJio Tissi. casa cl 7(mz, cl ponto comercial, pr6x. Campo Estrela.

(Acei1a·se troca por ca.a em Jaragu' do 5ul). R' 441.0041,4141.
JARAGUÁ ESQUERDO: Situada no Ana Paula II, casa de alv., 3 donnit6riolJ" demais

i'lependincias. R$17.ooo,OU.
BARRA,RlO CERRO: Prôx. aMalwee. casacl 110m2, 3dOnnit6rioaedemaiadependkicias.
R$25.000.00

'

WALDEMAR RAU: Rua Pr.f.JoH'Sauer,casaalv.cl70m2, 3donnit6rioaedemà{adepend
RSI5.000;00

.'

'4-LA L�.: Rua Irmlo'Leandto. casa._c;te alv. ina(:8bada, ..ou�a dêm��� pJC2Dlllt-!t'''_'', �

. �.!:�7mZ:RS22'0!0'oo ,.....
." APAltTAJl8ifÖS

..... ---

'

. -� ��.�.":)-.""..
RESIDENCIAL AMIZADE - -Apartamento cl 2 donnlt6rios • demais dOpend, Entrada +

Finãnciarnento. RS 13.000,00 + finane: pre8taÇ6eS\ 1 "2.00 pimta. •

-

RESIDENCIALAM1ZADE:�{tamentod3don'niló�08e.demajodapend6nel.., R'I"oo,,"oo •

Entrada t �nanciamento. P.-.staç6es 83.00·pI mta. Super luxo.
FLORIANOPOUS - Rua Cap. Romualdo de Ba"oo. 280 próic. UF5C, 3· anda,;cl 100m". 2

.

dormitórios e demaisdepend6ncias. (Aceita-se�oca por apto. ou casa em Jaragu' do Sul).
R$38.000,00.

TERRENOSRESIDENClAIS
JARDIMCHAMP.AGNAT • Ótimd,ea cl 450m'. R'15.oo0,00
NEREU RAMOS - Coteamento sie. Antonio, terreno çJ 372mz. RS 2.800,00
RESIDENCI..,L VERSAUSII: Ötima-área. terrenode esquina çJ 47Omz. R$6.600,OO
CENTRO - Rua GUilhenneWeege; área cl 57Omz. RS·SO.Oo.o.ao
CURTVASEL: Ampla',eacl 1.143m', R$60.oo0,oo
BARRA VELHA: Loteamento Acaral. terreno d 3Pmz• pronto-para constrJ,llr. RS1.800,OO
SCHROEDER:-Rua.Marechal c, Branco"área. fi 1.70omz. RS 17,.000,00
NEREU RAMOS: Afnpla',.a,cI 513011'. Estrada B,aço Rib<>itio Ca.alo_R$1'.5oo,OU
SG:HROEDER: lole'c/ 2,052iria, próximo Manso! na rua.BoriI.P�Stor. R$ 8.00,OjOO
Cl-tCO DE PAULA: Lole c/360",2, I?ronto para construi". Ótima locali�açio. RS 4.200,00
NAVEGANTES: 210tes cl 300mZ cicia, iii 200m da praia. RS 3.000,00
JARAGUÁ 84: Terreno cl 5.85Om2. com casa, rancho. galpio e área de pastagem. RS

55.000,00
NEREURAMOS:ROaJúNoTissi.pr6x.CampoEsb'ela.Áread2.077mz,corn�infraestrutura.
R$17.000.00
LOTEAMENTO GARCIA: Terreno cl 420m2, pronto pere construir. Com toda infraestrutura .

Parceladó em: 1 + 2x de RS 1.500,00
BARRA DO RIOCERRO: 2 terrenos cl 849mzcada, pr6x. Clube Botalogo. Ótima locaHzaçio.
R$16.000,00-(Aooi .. ·oel,oca)
WALDEMAR RAU: Rua Pref. Jos6 Bauer, terreno cl 2.118m2. Ótima localização. RS
15.500,00
WALDEMAR RAU: Rua Pret, Jo� Bauer, tenenc c/424mz. RS 4.500,00

eHÁCARAS
RIO CERRO - Sitio cl5.320mz, água cerreute. rancho, pastagem. casa boa plmorar com
vários oOmodos. Pr6x. Choco Leite. RS 33.000,00
RIO DA LUZ: Sitio cl 500.00Om2. casa, água de poço, ranmo, pastagem, ptantação de

palmitos. ótimo locai para criaç:io de gados. RS 55.000,00'
NEREU RAMOS: SItio cl 500.000mz• r:J casa de madeira. piscina, cachoeira, pomar de
frutas. plantação de banana, 60 morgos de mato, e/ churrasqueira e lagoa. RS &0.000.00
NEREU RAMOS: SIdo fi 105.000m2, fi casa de madeira neve. cl 110m2, 4 donnl.lórios e

demais depend. + 2 ranchos, cl luz elénica. água corrente, pastos, 06 morgos de roseiras.
RS &0.000,00 - (Aceita-se proposta)

LOTEAMENTOS
ILHADA AGUEIRA: Residencial Piazera.lotes e/ toda infraestrulura prontos para construir
Entrada + financiamento pr6pno. em até 30 meses.
AMIZADE: Residencial Behling. lerrenos com toda infraestrutura, prontos para contruír.
Ótima localização. v,nha conferir. Preços promocionais

LOCAÇÃO

SUPRIMENTOS PARA

INFORMÁTICA, MÓVEl
DE MADEIRA, AÇO E

ESTOFADOS, MÁQUI
NAS DE ESCREVER E

"

CALCULAR, RELÓGIO
DE PONTO E VIGIA,
TODA LINHA DE

ACESSÓRIOS PARA
ESCRITÓRIO
E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA.

CI

FONE/FAX
(0473) '72-1492

Vendas
Terrenos

395m2 Loteamento

Divinópolis - Ilha da Figueira
CI 473m2 Loteamento

Divinópolis - Ilha da Figueira
CI 48.000m2 Rua Walter

Defronte Confec.Marquardt
Loni-Mar

�'.CI 450m2
\fasee"
CI397m2 - RuaJaraguáEsquerdo
Casa de alvenaria cl 140m2 - Rua
Antonio J. Gonçalves -." Ilha da

Figueira
Casa de alvenaria cl 156m2 - Rua

425 - Lateral Antonio Schmitt

rua Frederiée (}.-'A.
" ---"-',,*,,-,,,,.;.-�-;....-

Apartamento - Centro

Locação
Casa demadeira - Rua Frederico
C. A. Vasel vFundos
Casa demadeira - RuaAdãoMaba :

Casa de madeira - Rua Frederico
C. A. Vasel
Kitinete - Centro

CRECI6392
Ruo .S d. Julho. 517

Vllo Novo - Joro.uõ do Sul - sc

I, , ...� �a......"1.i ..

ft-gJII_
·

.••�� 4 ...
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Pesquisa comprova 10 lugar no Ramo de Imóveis

•
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ß 8r�ta saUsfaçãç$i�e·····
cectiflc.a

Loteal7Jent:o Juventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOLDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

E N D E
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vendas
Apartamento no Edifício Jaraguá.
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
Apto. cl 160,OOm2 no Edifício Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista cl 90,OOm2 na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Terreno com 4.700,OOm2 e casa de alvenaria com muitas frutas e palniitos.
Terreno com área de 350,OOm2 no loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria cl 300,OOm2, na ruaRichard Piske, com 3 ar condicionados, hidro massagem, aquecimento
solar e sistema de alarme.
Casa de alvenaria na rua Fco de Paula, com 120,OOm2, com terreno l.000,OOm2 próx. ao Posto Marcolla.
Casa de alvenaria BR 280. Próx. Posto MarcoUa, com 145,OOm2, terreno todo murado.
Casa de alvenaria com 120,OOm2, terreno com 16x30, na rua José Teodoro Ribeiro.
Casa de madeira com 86,oom2, terreno com 15x30 na rua Herberto Sasse n° 188.

Terreno na rua Frederico Barg de 14x30. (Pröx, a rodoviária).
Casa de alvenaria com 260,oom2 com terreno de 5.7oom2. com 3 lagoas. árvores frutíferas etc., na Estrada Rio
Molha.

Locação
Apto. Av. Mal. Deodoro, 364, apto 102, com 3 dormitórios e demais dependências. (Em cima da farmácia
Kury).
Apto. na rua Fritz Hasse, 96. (Lat. da Procópio Gomes). com 3 dormitórios e demais dependências.
Casa de madeira na rua Alberto Jacobe n° 727. com 3 dormitórios e demais dependências, com garagem e

murada.
Casa mista, com 2 dormitórios e demais dependências, com garagem, na rua 711, Loteamento Rodrigues.
Apto. com 3 dormitórios e demais dependências, na rua 252 Padre Mirandinha n° 183 apto 02

Salas comerciais
Av. Getúlio Vargas n° 49. (Em cimado Unibanco), cl 68,OOm2.
02 salas. na rua Leopoldo Mauke n° 46. (Lat, da rua Rio Branco) .

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

•••••••••••••••••
I �t;::: I

: CRECIW 1589Jd :
I I
I Ba....a Sul I

: I...óveis :
I Fone: (0473) 72-:2734 I
• �� I
I Ch'caraa •

• Área c/62.500m2, edificado com uma casa d� alvenaria de 80m2, uma cas,!
I de madeira c/ 60m2, um galpão, pastagem, água oorrente, lagoa, árvores I
I

frutrferas, distante9kmdaMalweepelaEstradaGaribaldi. PreçoR$53.000,00.
IAceita-se carro e casa na cidade.

I
. Área c/60.000m2 c/ casa de madeira de 60m2 e um galpão de 80m2, Barra

Ido Rio Cerro, próximo ao Botafogo. Preço R$ 20.000,00.

I
. Área c/ 65.836m2, na Barra em local nobre. Preço R$ 210.000,00 - 50%

Ientrada saldo até 10 meses.

I
. Área c/69 .000m2, Rio Cerro II, distante 350ms do asfalto, com bastante água Ioorrente. Preço RS 17.000,00.

•

• Área c/ 62.500m2 edificado c/ uma casa de alvenaria de 70m' bem nova, II pastagem, árvores frutrferas, água oorrente para lagoas e para animais,

I
localizada na EstradaGaribaldi, distante9kmdaMaiwee. PreçoRS40.000,OO. I• Área c/25.272m2, edificado oom uma casa de alvenaria de 75m2, oontendo

I lagoas, pastagem, sendo grande parte da área plana, distante 10km da IMalwee. Preço RS 50.000,00 - Aceita casa na Barra.

I Terrenos ITerreno c/376m2, (14 x27), na Barra rua FridaPiske Kreger. PreçoRS7.000,OO
I Terreno c/396m2, (16 x 25) lateral rua WaHer Marquardl. Preço RS 7.000,00 ITerreno c/ 840m2 (21 x 40), na Barra do Rio Cerro. Preço RS 4.300,00 em dois

I pagamentos. ITerreno r:/ 11.427m2, edificado c/ casa de madeira e um galpão, na Barra do

I Rio Cerro, rua Pastor Schneider, nocalçamento. Preço RS45.000,OO· 50% de Ientrada e mais dois pagamentos.

I Terreno c/720m2 (15 x46), na Barra doRioCerro. Preço R$ 13.000,00 - A�e�a· •se carro.

I Terreno c/l.060m', edificado c/ um galpão de 95m', bairro Säo Luiz. Preço IR$ 20.000,00
.

I Terreno c/l.647m', na Barra do Rio Cerro a 1.800ms da Malwee. Preço RS I2.500,00 em três pagamentos.
I Terreno C/750,72m',localizado em área nobre na Barra. Preço RS 14.000,00 I

• 50% de entrada e saldo em até cinco (5) pagamentos.
I Terreno c/l.900m2, lateralda rua F rida Piske, na Barra do RioCerro. Preço RS I9.000,00 • Negociável.
I ca... ·1
I

Casa em alvenaria c/132m2, 3 qtos, 1 suite e demais dependências, sem�
Iacabada, terreno c/420m2 (15x28), Lot. Rasá na Barra. Preço R$12.500,OO.

Aceita�se carro.

I Casa de alvenaria c/130m2, 3 qtos, demais dependências, garagem, terreno I
I

r:/ 440m2· Vila Rau. Preço RS 18.000,00· Aoaita·se carro.

IPrédio c/2 pavimentos c/196m2, aesmembrado em três (3) aptos, sendo um

I
r:/ 96m2 e os outros dois com 50m2 cada um, na Barra. Preço RS 40.000,00.

ICasa de alvenaria, 70m2, terreno com 352m2, na Barra. Preço RS 13.320,00.
Aceita-se carro.

II Casa de alvenaria, c/60m', 2 qtos, sala, ooz. BWC, terrenocom 1.412, 50m2,

I
Estrada Francisoo dePaule. Preço RS 21.200,00 ICasa de alvenaria c/70m2, 2 qtos, demais dependências, terreno c/350m2

I (14x25), toda murada, Jaraguá Esquerdo. Preço RS 15.000,00 IPrédio c/2 pavimentos: Edificado c/510m2, sendo 364m2 pl área industrial,

I oom lojas, salas, garagem e refeitório e mais um apartamento no 2° piso com I146m2, terreno c/l.023m2 (28x36), todo murado e ajardinado, na rua João

I Planincheck. Preço RSI30.000,OO. Aoaita carro e casa. ICasa de alvenaria c/70m2, 2 qtos edemais dependências, terreno r:/ 2.55Om2,

I bairro Säo Luiz, Jaraguá Esquerdo. Preço R$ 16.000,00 ICasa de madeira, 3 qtos, 2 BWC e demais peças, terreno c/528m' (16x33),

I na Barra. Preço R$ 25.000,00 ICasa de madeira mista c/ 150m2, 3 qtos, 2 BWC e demais dependências,

I terreno c/480m2 (12x40), Jaraguá Esquerdo, próximo ao Juventus. Preço R$ I16.000,00 • negociável.

I Apartamento c/107m2, 3 qtos, 1 suite, 2 BWC e demais dependências, na IBarra, local nobre. Preço RS 35.000,00. Aceita-se carro· negociável.
I Casa de alvenaria,c.onjunto de três (3) êasas uma com 53m2 e as outras duas Ioom 36m' cada uma, edificadas em terreno C/441,28m' (14x32), na Barra.

I Preço RS 33.000,00 • Aoaita·se Carro. ICasa de alvenaria semi·acabada, 3 qtos, sala, eoz, banheiro, com 95m2, na

I Barra. Preço R$ 15.500,00 ILoteamento. no bairro Sio luis e Rio Cerro II

I ApartirdeRS500,OOdeentradaesaldoematé24mesesc/prestaçõesapartir Ide RS 187,50 pi mês.
I Telefones: prefixos 76 e 72 I
I

ALUGA

ITerreno cl 4.000m', na rua BerthaWeege - Barra do Rio cerre

I Tratar na 'R. ÄngeleRUbini, 1223 - Sala 9 - Ba"a do Rio Ce"O I
I Fone (0473) 72-2734 CRECI1589 - J I
I •

......----••••••_II!!I__•••_ ...--.-:.-_-- .--'--- ----_ . .-. - --=--_.....-- - --- ._-_ ....,. -....,._"'"'......,,-_._-�-- -_ _

�' INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Garanta seu
-

verao
* Apartamento ..de
cobertura com

250m2, 1 suíte, mais
dois dormitórios, 3
banheiros com chur-

rasqueira e garagem.
A 50 mt da praia
(Itapema). Apenas:
R$ 65.000,00.
="OBS: Também per
.mutamosporimóveis
em Jaraguá do Sul.

Passe suas férias

emltapema

I
I

TERRENOS

I
I

Terreno emPiçarrasabeira rio c/4.I 85m2 (Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas

Teatro Scar

c/ 1.720m2, (esquina) pröx.

Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.500m2.
Pröx. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen

I
I
I
I

Terreno esquina na RuaReinoldo Rau cl casa de alvena-

I
I
I
I
I
I
I
I

ria

Terreno Rua João Januário Ayroso 2Ox90 (1.800m2).
CASAS

Casa de alvenaria cl 50m2 - LoteamentoAnaPaula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.
Casa mista Loteam. Ana Paula IT Rua Victor Vitkoskí
Casamista esquina RuaJoãoJ.AyrosoclRuaFrancisco
Hrushka (Jguá Esquerdo)
Casa de alvenaria 100m2 - Rua Oracio Pradi - Pröx.

Colégio Cristina Marcatto
Casa de alvenaria 160m2 - Pröx. Recreativa Menegotti
Casa de alvenaria 100m2 + 60m2 (em construção) - Ilha
da Figueira.

APARTAMENTOS

I
Apto.EdiffcioJaraguác170m2c/2 qtos., (l°andar),apto
3.

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

Apto. emPiçarrasEdif. Marisa - Apto. 93 com 88,59m2
Apto. em Piçarras Edif. Onelia Francisco c/137m2

LOTES FINANCIADOS

I
I
I

Loteamento Ana Paula IV.

Loteamento São Cristóvão II.
CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe

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

CHÁCARA NA CIDADE

Arborízado.c/äreade 14.700m2,a5kmdocentroc/boa
água, uma casa em excelente estado e casa de caseiro.

TERRENO CÔMERCIAL

I
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 2.5OOm2 cl 25,00m pl
Mal. (Instalações Brasilauto)
Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/l.382 m2 IAv. Mal. Deodoro da Fonseca c/950m2.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ministério inclui o Senac Vigilância sanitária trabalha

noplano demunicipalização paraqua1ificarosrestaurantes
,JaraguádoSul-Aqualidadede sanitária O trabalho dos fiscais co

atendimento nos bares, lanchonetes meçou há uma semana, abordando
e restaurantes passa a ser analisada numa primeira etapa os estabeleci

do Senac em Santa Catarina, pela saúdepúblicanumprocesso de mentos localizados na região central
entidade vinculada ao sistema qualificação através do setor de Vi- dacídade. O objetivo, porém, é o de
Fecomércio, adiantando-se ao gilância Sanitária da secretaria de vísítar todos os estabelecimentos do

programa com vistas à sua Saúde. gênero da cidade. Numa segunda
agilização no Estado, já tomou as Numa pontuação individual, os etapa, informa o secretário Irineu

primeiras providências. estabelecimentos receberão classi- Pasold, o-trabalho será estendido às

Estudos fícações entre ótimo, bom e regu- padarías, açougues e supermercados, .

Eduardo Moritz determinou ao lar. Segundo o secretário Irineu Bonificação
<,

Pasold, depois disso os estabeleci- Nesta primeira etapa do progra-
mentos serão ídentíficados de acor- ma de qualiflcação, restaurantes,"
do com a classificação recebida. lanchonetes ebares poderão receber
"Qualquerconsumidorquefor aum bonificação extra na pontuação
lugar destes, depois do processo de classífícatõría caso reservem locais

qualificação e não encontrar o ade- especiais para não fumantes. Outra
sivo de recomendação, deve fugir bonífícação que está sendo articula
dele porque, segundo as normas de dapela secretaria da Saúde em con

higieneesaúde,é umaratoeira",diz _
juntocomoConselhoMunicipalde

o secretário. Entorpecentes é a de que bares e

Efetivada a classificação, o pro- lanchonetes não vendam cigarros e
prietário que desejar pedir a bebidas alcöolícas paramenores de

requalífícação deverá proceder às al- idade. Quem assim proceder rece
terações indicadas pela vigilância berä pontos extras na qualífícação.

Z:TURISMO

FlorianóPolis - O governo
federal, com o objetivo de melhor
dimensionar as potencialidades do
turismo no país, visando seu

melhoraproveitamento como fonte
de riquezas e deempregos, princi
palmente a nível municipal,
promoveu
em Brasília
oiEncontro
Nacional de
Munici

palizaçãodo
Turismo.Na
ocasião, o

ministro da

Indústria, Comércio e Turismo,
senador Élcio Alvares, fez o

lançamento doProgramaNacional

AGILIZANDO

de Municipalização do Turismo

(PNMT), expondo seus objetivos
e metodologia.

Senac
Dentro daestruturaoperacional

do PNMT, segundo revelou o

ministro Alvares, está prevista a

participação do ServiçoNacional
de Aprendizagem Comercial

(Senac), como membro dos

conselhos a serem criados em

todos os níveis da administração
pública - federal, estadual e

municipal - na qualidade de

instituição responsável pela
formação de mão-de-obra

especializada. Assim, pelo que
está preconizado no PNMT, o

presidente do Conselho Regíonal

Departamento Regional do Senac
a realização de estudos e

levantamentos que possibilitem a

imediata integração da instituição'
do PNMT, assessorando as

prefeituras interessadas na sua

colaboração, verificando a

necessidade de novos cursos

profissionalizantes dirigidos à

formação de mão-de-obra
destinada ao setor.

Jaraguá municipaliza merenda escolar
Jaraguá do Sul - Único a

munícipalízar amerenda escolar
na região do Vale do ltapocu, o
municípiode Jaraguádo Sul, num

�

primeiro momento, tem conse

guido resultados satisfatórios no

que se refere ao repasse de recur
sos para a compra de gêneros
alimentícios destinados àalimen

tação das crianças dos estabeleci-

mentos de ensino da redemunici

pal. Em todo o Brasil, apenas
1.200 dos 5.000municípios fize
rarn opção pela municipalização
damerenda.

No Estado
Em SantaCatarina, só 70 pre

feituras aderiram à

municipalização, das quais 62 já
concretizaram o processo, restan-

dooito queaindaestãoemproces
so de documentação. Para poder
gerir a municipalização da me

renda escolar a prefeitura está
construindo um armazém especi
al para depósito dos alimentos, o
que evitará riscos de deterioração
e dispersãojá que todo o trabalho
de distribuição estará centraliza
do.

Nascimento: 12/0311949
Filiação: AffonsoWagner e Gilda Bruch Wagner
Estado Civil: Casado - Margil Neilzel Wagner
3 filhos - Marcelo, Fernanda e Mônica.

- Técnico em Contabilidade
- Administrador de Empresas
- Especialização - Fundação Getúlio Vargas (RJ)

ATIVIDADES EXERCIDAS
- Diretor da Assoc. Comercial e Industrial de Jªraguá do Sul
- Professor
- Vice Presidente C. A. Baependi - Jaraguá'do Sul

-
- Presidente da ABIGRAF (Associação Brasileira das
Indústrias Gráficas) Regional de Santa Catarina (6 anos)

- Vice-Presidente da ABIGRAF Nacional (SI")
- Presido do Clube de Diretores Lojistas de Jaraguá do Sul
- Diretor Distrital, Vice-Presidente e "'residente da Federa-
ção dos Diretores Lojistas de SantaCatarina (Florianópolis)

- Diretor da Conted. Nacional dos Diretores Lojistas (RJ)
- Secretário Adjunto da Secretaria de Cultura. Esporte e

Turismo de Santa Catarina (Florian6poIis)
- Superintendente da Fundação Catarinellse·de Cultura
(Flori!ln6poIis)

PPR

ATIVIDADES ATUAIS
- Conselheiro Deliberativo da Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul

- Consel�iro Grêmio Esportivo Juventus
- Membro do Conselho Estadual de Cultura
- Industrial
- Comerciante
- Deputado Estadual

COMPETÊNCIA NA ASSEMBLÉIA

'CORREIODOPQ'\::o-7

HIGIENE

o VOTO EM BRANCO

UMA CAMPANHA DA

ACIJS
Com o apoio deste
J

jornal.

'"

,,,---
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DESEMPREGO

Excesso de tributos inibe os investimentos
,',:':" - ,-

.

Tomás de Aquino-.

--��--�--------------�----------------�

'X;r.azões dobrasileiroparanãoacreditarnogover-
, no�::s.iio idênticas às do brasileiropara; no caso, deixar
,

. de;:�rer. em.si mesmo. ' .�. . .

·�1taldecontas, o governo depende depolitica eda
.

pô1ii!c.ajamais nos livraremos. Ela é o caminho único
pa�4."que os países, os estados e os municípios sejam

.e ,go��'tiuuJos, dentro doprocedimento do regime demo-
" cr4flco. E tunaeleiçãoéaformade opovo acreditarem

si l!;,acreditar no governo.
� Não no governo que está no poder, mas no governo
qlki:qUeremosformar.
Ê#e ano, elegeremos o presidente, da República.

. c r Q1.i41 O presidente que queremos? O indignado? O
c:

profeta? O embusteiro? O realizador?O oportunista?
Ofllrltasioso? O espetacular? Talvez nenhum deles,

em�articular. Quem sabe queiramos é um presiden
te, epronto.
Uíttpresidente dirigente, batalhador, sincero, inteli

.. ge,,#ie,
.

conhecedor dos nossos problemas e, por.
, ,.f.,.

.

,; c(j�lt,quência, das possibilidades de soluções.
\ -

.

.: :jJitgoverno, repito, não nos livraremos jamais. O
�.q�,�recisamos escolher'éo governo bom. E governo

,_ bmii não é o que nos dê tudo o que queremos, mas

. assegure aopaís tudo o que eleprecisa, minimamente.
�.Qisnem tudo o que queremos éoque opaísprecisa.
jJéntre osnomes que estãoaí, umdeles deve sero seu

.

e�\Qthido. Um deles é o meu escolhido. Um deles vai
<':'�.' "vt:i#�r. Tomara que, com ele, vença o Brasil'e com os

, perfkdores não perca o Brasil,
.

.

Se soubermos escolher um bompresidente, um bom
ç; governador e um parlamento (Câmara e Senado) de

"

-:; acqrdo com � cara-doBrasil'de hoje, vamos conseguir
::jo asoieiro«. ; -�.,,: �'��''''''�' .z:

� ...

� �
..

'.' '-:. .

�'" '".
�

, •
,:.;;,..1-4.}, -:"?"" :',:�:�;.r;'b>:; �b"ll�!l,"tt.�(;!�Yj!��+".!�! �'f#,

'
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" "FlorianóPolis - Ocombate
ao A�emprego continua sendo

� um dp's maiores desafios para as

aç��.�arlamentares, porque as

. sPlij�s passam por revisões de

�,;t; 911%..

.

_ pqJ:t�jça
'.palj�-
danÚltu.,.

v:»:

.al 'q�a
, <dr();. -o

, -':�"'�

�exGßSso

de:t6l>u
����i>rincipalmente· sobre as

ini�:'�, pequenas empresas é a

burocracia demasiada inibem os

investimentos e o crescimento
desse segmento gerador de em

pregos. Segundo dados da Asso
ciação Comercial e Industnal, de
Joinville, existem 20 mil desem

pregadosnacidadeque é conside
rada p610_econômico da região.

Seguindo a téndência mundi
al, é preciso olhar de forma dífe- .

rente o papel das micro e peque-
.

nas empresas dentro da econo

mía, A importância dessas em

presas foi ressaltada durante o

EncontroE�esarialBrasil�Ale
manha e a XXI Reuníão da Co-

•

�DIJ(}IIII.tJ ,

dtJs 101/ 'Dill

/MqlKllltJS .

[,

.... 'or r: -�1� '\,t t,i,'""""

·EC�NOM'A
t r ,.:....,.. • -..",' ,

J
_
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,/

missãoMistadeCooperaçãoEco
nômica, em Florianõpolis, isso
porqueo incentivo aos pequenos
empresáriosfoiconsideradocomo
um dos príncípaís fatores para o

aumento das importações e ex

portações no mundo. inteiro

··Devagar
No Brasil, porém, essa visão

caminhaapassos lentos. Enquanto
temos uma pequena empresa para

.
cada 45 habitaDtes, nos Estados
Unidös existeUmaempresa forma
da para cada 10 habitantes, num
número quatro vezes maior. Du
rante o evento emf-lonanõpolís, a

comparação com a economia ale
mã foi inevitável: apenas 5% das

nossasexportações são feitas pelas
pequenas empresas" enquanto que
na Alemanha o índice chega aos

85%. Dados da revista americana
Fortune indicamque 90% da ec0-
nomia daquele país está com as

pequenas e médias empresas,
Além disso, 50% das exporta

ções norte-americanas são geradas
por empresas com 19 ou menos

empregados. Somente 7% sãocrí
adas POt empresas com mais de
500 empregados. As 500 maiores

empresas dos Estados Unidos

,

correspondematuaImenteaapenas
10% da economia americana. re
presentando umaqueda substanci- ,

alemrelaçãoaos20%dosanos70.
Os restantes 90% estão. com as

pequenas emédias empresas, Para

sepoderampliar,noBrasil,o leque '

de investimentos e a oferta de em
pregos, é preciso atuar de inaneira
confiante a arrojada. Para isso se - ,"
toma necessária 1lIIIa ,;uq>la redu- _

'

çOO 9ä quantidade de�tos e a- .:'
sua Simplificação, além' de um -

:

. escalonamento de alíquotas por ....
fab:JfafiJento embutação exclusiva
Dá fonte ou no consumo.

oe

·ESSENCIAL PARA QUEM'
NÃO TEM TEMPO A PERDER

celular·
Q)gradiente·
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Gente & Informações
Baile de Debutantes

.Já se encontram

abertas as inscrições
paraa
comercialização do
box di! alime�lafão no
P�queMunicipal de
Eventos durante a VI

Schützenfest. Aos
interessados, entrar
em contato pelo
telefone 71-0988, .

ramal 267 até o

pi'óximo dia 15.

•Valdecir Lemke e

Glorinha Spétia
trocam alianças na
mão esquerda hoje.
Eles recepcionarão
convidados no Itajara
.Próx�mo di4I5� na

comunidade t�angéli
ca do centro, bingo
beneficente do Clube
de Mães.

•Parebéns ao casal

amigo Mârcio e

Adriana, que casaram
se no dia 3 passado.
Felicidades!

.Defendendo a tese

de mestrado em \

Microbiologia no
1

último dia 5 na
Universidade Federal
de Santa Catarina,
Rosimeri Inês Dams,
filha de Rolf (Maria)
Dams.

.Hoje, a partir das
i3h, serâ realizada a

lll" Studenten

schutzenfest. em Nereu
Ramos. "Os Mônacos"
animam a/esta, que

.

terä competições e a
eleição do rei e rainha
do tiro.

RamoseHildemar(E), Sérgio eMariléiaZonta,patronessesdobaile

. .

Marinei,T. G. Garcia completa 17 anos. amanhã. Parabéns

Faça-se
notap Andressa Klein da SOva Anne Caroline Richter

vista-se

no

Kamisão

VESTINDOVOCÊ DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

Adriana Ketleen SteileinFernandaMarquardt

Para nós, seguro não é só garantia de riscos
. �Seguro é Prestação de Serviços
�t��'��SEGUROS GARCIA

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE
I, !,. . ���

TORTAS, TAÇAS E. SANDUICHES GELADOS, TAMBÉM COM CAFÉ, -,o.-,{......

'

...�,'·.r�.Roua Expedicionário Gume/í.cindo da Silva nO 90,CHOC0LUE QUENTE, BOLOS E SALGADOS -_'- ,,�� I
V nh·

"
o

d li" , -.�./ ,.; /0 1 andar, sala 2 - Fone/Fax. 71-1788
e a pl"ovar nossas e aase o�� o

". ,

�;}, A.V, Mê!lt PP9ct,oro �fl,Ji>�se����J<? .r.[�p,e (0473) 71-8724 ,', ,,:.J.a,r.,a.9.U.a_d.O••S.U.I.-.S.C._••--.---.....ILf' '\i -,., .... iF' �..... t·--t., \i.o � .."' es : ", " �" "à...�fl,�i· t. i, "" k.

t-:-'_,·o::,o.----- ,-'--_ .. �.� _, .. o,., - ...._--,� _·-Co';'" �-'...� - -·---'---·-�--':--'·-o-�""-.__., ��.-��._���,_�.:�:�. .__J: :
: '. �
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AKarich Informática, loja
de equipamentos e suprimentos
de informática, mudou-se de en
dereço. Agora a empresa locali
za-se na

rua Pre-
sidente VBlldos de

Pele'5On Izido,<>'CP

"'W'RU8 MOOERNIO:OE. � • _

Karich informática agora
na rua Presidente Juscelino

S ai pela Edições
Loyola, o mais novo sucesso

do escritor Mário Bonatti. A

obra, ''A vu« Tem a Cor que
Você Pinta", mostra que ser

felizouinfelizdependedecada
um, não de sorte ou outras

coisas. O livro desuna-se aos

jovens e ao leitor comum, mas

oferece interesse a mais pes
soas, aprofissionais de várias
áreas que buscam uma visão
nova da vida atual.

Com certeza o leitor irá se

'apaixonar' por este trabalho
de Bonatti, quefez a obra com
capítulos curtos e o textopro
positalmente pequeno para,
segundo ele, atingir umpúbli
co mais vasto que não teria

tempo nem recursos para o

acesso aos grandes volumes
condenados... maisfacilmenie
apaz das estantes. O ponto de
vistado autor quando fez este

livrofoipsicológico, religioso
e vivencial. Segundo ele, "é
uma TeologiaPastoral". (Uma
sugestão da Livraria e Pape
lariaGrafipel-fones: 72-0972
ou 72-0137) .

Jusceli
no, em

frente ao

depósito
das lojas
B r e i -

thaupt.
Em paralelo a reinauguração, foi
comemorado o primeiro aniver
sário da Karich, que vende com
putadores e trabalha com toda a

linha de material de informática

(Dmpulat!olflS
abrange (J

eslodtJ

como disquetes, formulários e

toner's, que são trazidos princi- Fritz usa o computadorpara o cadastramento de seus clientes

palmente de São Paulo.
Concorrência

Segundo o proprietário da

empresa, Fritz Lucht Filho, o

mercado em Jaraguá do Sul e

região é bom. "As empresas estão
querendo semodernizar cada vez

mais, e existem aqueles que que
rem ter um computador em casa

para fins de trabalho escolar,
planßha ou escritórios particula
res, substituindomáquinas de es
crever", comenta Fritz, afirman
do que muita gente pesquisa em
revendedores da região antes de

adquirir seu computador. A
Karich têm sua própria assistên
cia. "Tivemos caso em que o cli
ente comprou seu computadorde
outras cidades, mas foi fazer a
assistência conosco", finaliza o

proprietário. Suprimentos de �árias marcas podem ser obtidos na Kanch

REDEGLOBO
Hoje

07:00- Horário EleitoralGratuito
08:00- Treino GP da Itália
09: 10- Xuxa Park
12:1()' JornaldoAlmoço
13:15- Jornal Hoje
13:40- VIdeoShow
14:10- Esporte Espetacular
16:00- CampeonatoBrasileiro

Grêmio xCorlnlhlans (ao vivo)
17:50- Troplcallente
18:45- AVlagem
19:40- RBS NotIcias
20:00- JornalNaclonal
20:30- Horário Eleitoral GrallJlto
21:35- PátrlaMlnha
22:30- EscoUnha do Professor

Raimundo
23:35- Fllme-"Comportamento

Criminoso"
01 :20- Boxelnternaclonal
02:20- Filme - "Missão Allen
03:45- Filme - "Justiça Nua"

Amanhã
06:10- Campo&Lavoura

--OHl9--l,jorár:Io_Eleltoral Gratuito
08:00- GloboEcolog1a
08:30- Pequenas Empresas

GrandesNeg6clos
09:00- GloboRural
10:00- GPdaltál1a
11:20- ModeloEmpresarla1

Ca1crhense
12:30- 5eaquest
12:55- Melrose
14:00- Filme - "Sem Ucença Para

Dirigir"
15:40- DomlngãodoFaustão
20:00- Fantástico
20:30- Horário Eleitoral Gratuito
21 :30- Fantástico
23:00- NovalorqueCon1raoCrlme
00:00- PlacarEle1rõnlco
00:40- Filme - 'Mister Roberts"

REDEBANlEJRANTES

A PROGRAMAÇÃO NÃO
FOI FORNS-CIDA

-

*AlteraçÕ8B não comuni�
são de responsabilidade da
emissoras.

Imme prêmios todo domiDgO
no programa do Gugu.

ÁRIES�211382014 - Você,que TOURO-21/482015-Vênusestá G�EOS -,21/5 8 2016 - Sua CÂNCER-21I6a21n - Você LEÃO - 22fT a 22/8 - As VIRGEM - 2318 8 2219 - A r.ua.
em geral é um tanto impaciente em paralelo com Jüpiter, incli- necessidade de renovação está continua sob a ação das boas questõ;s práticas estão beneficia- em seu signo, hoje capta para

; e imediatista, poderá agora reve- nando você a agir com eficiência maís marcante, graças ao 6timo vibrações que o Sol envia ao seu daspeloSol, Lua, Netuno eUrano, você as boas vibrações de NetunO
lar seu lado mais constante. O no ambiente de trabalho e possibi- aspecto que a lua forma com signo, portanto aproveite esta os quais assinalam um dia produ- e Urano, que estimulam sua vita·

contato harmonioso do Sol com litando que revele seu lado mais Netuno e Urano, ajudando você
.

fase para fazer contatos, dar, tivo
.

e propício para você de- !idade e sua alegria de viver. "

o seu planeta Marte ainda vigora cooperativo. As viagens, leituras a superar antigas encucações. telefonemas e colocar a corres- monstrar o quanto é eficiente. vida sentimental atravessa tJlII

e torna você uma pessoa muito e tudo o que rompa com a mono- Abra-se para novas vivências e pondência em ordem. Você po- Aproveite para se organizar me- momento 6timo, e você podetá
mais ativa e participante em tonia do cotidiano serão bem- aproveite para se desligar de tudo derá revelar seu lado mais v�tbal lhor e dê atenção aos detalhes das expressar melhor tudo aquilo que
casa. vindos. o quejáera. e sociável. coisas. sente.

LIBRA - 23/9 a 22/10 - Os ESCORPIAo - 23110 8 21/11 - SAGITÁRIO-22/11 821/12- O CAPRICÓRNIO- 22/12820/1- AQUÁRIO - 21/1 a 19f1 - As PEIXES - 2012 à 2013 - NetunO
contatos harmoniosos existen- Vênus está em paralelo com paralelo que Vênus, o planeta do A Lua envia 6timas vibrações ao emanações lunares atingem Urano está sendo beneficamente aIiVI'
tes entre a Lua, Urano e Netuno , Jd.piter, estimulando seu lado mais amor, faz com Jnpíter assínaleum seu signo através de Netuno e e fazem com que ficar a s6s, do pela Lua, que estimula sua

, fazem com que você estejanuma doce e romântico. Os momentos dia em que você saberá expressar Urano e assinala um período meditar e se analisar sejam ativi- necessidade de contato e favo!&'
fase ótima para se isolar e refie-

,

de isolamento, curtidos de prefe- melhor seus seatimentos. Tende a muito propicio para você abör dades gratificantes. VOCê, que em ce a vida em grupo. Você aada
tiro O momento.é excelente para. rência a dois, serão ótimos para haver uni astral dê'entendimento n()vos caminhos. Aproveite para geral é tão sociável, poderá apre- muito mais consciente de unpor'
você cultivar a eSpiàtualidade e você e seu par se aproximarem.e. . e amizade com todoa à sua volta, ,impJllsioruu: com.garra tudo Q qqe, ciar melhor 0& momentos de tincia da sua participaç,l9 nas

perceber melhor a harmonia ine- além disso ajudarão você a Estar com as pessoas será gratifi- lhe diz diretamente respeito. inteöoözação, tão favoráveis ao questões coletivas e poderá ana'

rente a 'lodo universo. recarregar suas bßteàas. cante. crescimento íntimo. lisar melhor os candidatos.
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MALUCO

Políciadetémhomemno Ladrão é preso depois de
meio da rua só de cueca .

·d l·
· ·

JoraguádoSul- ApoHcia começouacatar chepas decigarro
serpersegiu oporpo tcuus

prendeunaquinta-feira,8,Sebas- e pedras, colocando-as em um

não da Cruz, no bairro Jaraguá saco plástico. Ele apresentava si

Esquerdo. Ele estava só de cueca nais de perturbação mental.

no meio da rua perturbando os De acordo com apolícia, Cruz
Il1llseuntes. Ao ser encaminhado foi detido na quarta-feira, 7, mas
àDP, o elemento disse ter família liberado em seguida, mas foi pre
que reside em Pomerode e ser so novamente dia 8. Ele será

natural de Rio Negro (PR). De- encaminhado à Pomerode. A po

pois, Cruz foi colocado na área Iícia não sabe se Sebastião já têm
onde os detentos pegam sol e, passagem pelas outras comarcas.

�bastiiio ficou detido por estar andando só de cuecas na rua

COMPRA-VENDA-TROCA
ANUNCIE NO CLASSIFICADOS DO

CORREIO DO POVO
É GRÁTIS!

FONE: 72-3363

{ I i

COLISÃO

I tajaílGuaramirim - Adria
no Celso Macedo, 25, residente
em ltajaí, foi preso quinta-feira
(8), depois de se envolver em um

acidente
na SC-

413,pró-
Ilemell/D

ptJdsSfII'
membrDdB

ql/tldrílllD

ximo a

Massa
randuba,
quando
estava

sen d o

perseguidoporpoliciais. Macedo
roubou no dia4passadoem ltajaí,
um Fusca ano 80, branco, e foi
flagrado dia 6 pelo proprietário
do veículo, Francisco Germani

Adami, que acionou a polícia.
Macedo fugiu em direção à
Guaramirim.
A polícia guàramirense sus

peitaque ele possa sermembro de
umaquadrilhade ladrões de carro
que age na região. Ano passado,
Macedo foi preso em Joinville
com 11 carrosroubados,masafir
mou ser ele a única pessoa res

ponsávelpelos veículos.Odetento

já têm passagem pelas comarcas
de Jaraguá do Sul e Joinville, e
cumpre mandado de prisão em

ltajaí.

CURTO-CIRCUITO

Peterson lzid?rnlCP

Macedo será transferidopara a comarca de ltajainapr6xima semana

Princípio de incêndio em cerâmica
nas da empresa por causa de um
curto-circuito.

De acordo com o soldado Jair,
quando o caminhão do Corpo de
Bombeiros chegou no local, o
fogo já estava controlado devido
ao trabalho rápido dos funcioná
riosdacerâmica "Nãofoipreciso
gastar nenhum litro de água.
Quando chegamosnacerâmíca, o

pessoal já tinha apagado parcial
mente o fogo", comenta,

.
Jaraguá do Sul - O Corpo de

BombeirosVoluntáriosdeJaraguá
do Sul foi acionado ontem, por
volta das 10h30, para apagar um
início de incêndio na cerâmica

Bussarelo, na rua João Januário

Ayroso, no Jaraguá Esquerdo.
Segundo alguns voluntários

que atenderam a ocorrência, o

fogo começouemumadasmáqui-

ASSINE
CORREIO
DOPOVO
TELEFONE
72-3363

I�S'I'll)1()S co)II�)I()IlllNI)()
N()SS() Iº llNI\TI�11SlíllI() I�)I

o

lffl2lCH Informática N()\T() I�NI)I�111�ÇO.
VENHA CONHECER NOSSA LOJA.

Rua Presidente Juscelino, 45 - Loja 01 - Tellfax: (0473) 72-2764, - 72-3290
.: �

) '1 �\ f I t.t o :;; �. t .��� 4
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Juventusprecisa vencerpara GráftcaAvenida�oci ,'!

manterchancesdeclassificação ��:edo������ ��:����
Avenida acertou com a diretoria o time na partida contr

doJuventusempatrocinaroclube Figueirense no dia 14 de ago
nos jogos contra o Tubarão, ama- Rifa
nhã e Inter no dia 2 de outubro. Restam 20 bilhetes para a

.

Segundo Aristides Panstein, pre- doCorsaque o Juventus está

sidentedoc1ube,aempresapagou movendo. Segundo o diretor
R$ 5 mil por dois jogos. "Por um futebol do clube, Alcir Pradi,
jogo paga-se R$ 3mil e dois,R$ 5 logo termine esta promoção,
mil", comenta Panstein, que elo- tra será lançada. "Provavelm
gia a atitude de Udo Wagner, será cobrado R$ 500,00 cada

'

proprietário dagráfica, em ajudar dos cem bilhetes colocados à y,

o clube que passa por dificulda- da. O prêmio a princípio é
,

des financeiras. automóvel Gol", afirma.

DECISIVO

J araguádoSul-OJuventus
precisa vencer para manter as

chances de classificação para a

próxima fase do campeonato
catarinense. Por isso, o treinador
Abel de
Souza
escalará '«ni(D quer

tJIsnsMt:/Qds

Mj.ds
DmD_

três ata-

cantes,
liberan
do-os

para as

jogadas
individuais e também os laterais,
voltandoo esquema tático dapri
meira fase do estadual, com qua
tronazaga, três nomeio-campo e
três no ataque.

A partida contra o Tubarão

....

,
.

lI' f t .! , f •

I f �.."

,," 'SPORTES'

Terceira fase - chave E

Eauine PG J V E D GP GC SG

1° Tubarão 3 2 1 1 O 4 3 1

2° Chapecoense 2 2 1 O 1 3 2 1

3° Inter 2 2 O '2 O 3 3 O

4° Juventus 1 2 O 1 1 1 3 -2

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

amanhã, às 15h30 no João
Marcatfo seráde suma importân
cia para

-

a classificação - nesta

fase os dois primeiros do grupo
passam para a seguinte - uma vez

que o Juventus ocupa a última

colocação na tabela
No coletivo apronto realizado

na sexta-feira à tarde, o treinador
definiu o time, que entrará em

campo com Leonetti, Lin, Nei,
Alcire Júnior;Agnelo, Antunes e
Anderson, substituindo Amauri

que foi expulsonaúltimapartida;
Ricardo, Alaor e Índio. O ponta
Ricardo, que nas últimas partidas
entrava no segundo tempo, está
totalmente recuperado da opera
ção que fez no joelho e é nova

mente o titular.

DESPORTO

Murillo, ComendadÓr da Ordem do Mérito Esportivo

Muril/o Barreto deAzevedo

Para honra deste órgão de

imprensa recebemos em primeira
mão a notícia auspiciosa e de

grande significado para Jaraguá
do Sul, da outorga a um de seus

ilustres filhos de um título que,no

caso presente é o maior galardão
da honraria ,desportiva

e: catarinense.
O advogado e desportista

MurilloBarretodeAzevedo,como
professor de educação física aca

ba de ser eleito, como um entre dez
merecedores da Comenda da Or

demdoMéritoEsportivode Santa

Catarina,mérito que lhe serácon
ferido no próximo mês de dezem

bro, que é quando o governador
do Estado, dr. Antônio Carlos
Konder Reis, fará a entrega desse

reconhecimento demérito em sole-

nidade festiva.

De acordo com a notícia que
nos foi fornecida, dez serão as

pessoas a receberem a Comenda

da Ordem do Mérito Esportivo,
uma dela conferida a Artur

Schloesser, já falecido, oito outros
a receber a recompensa por servi

ços valiosos, mas já sem atividade

e, apenas o dr. Murillo Barreto de
Azevedo recebe o galardão, ainda
em plena atividade no desporto
catarinense.Cumprimentos ao ilus
tre desportista que, assim recebe o
reconhecimento de sua perseve
rante dedicação ao esporte que o

laureado professor vê a

consubstanciação de um ideal

eugênico pela melhoria da nossa

raça, até à perfeição física.

(E.V.s.)
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