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Aberturaontem CR$ 2.750,00 = R$ 1,00 Cadernetas depou- Novembro- CR$ 15.021,00
c Y - Supet7lU!l'Ctldisk de pança com aniversá- Dezembro- CR$ 18.759,00

COOLRS 0,8520 R$0,8537 todo opais negociam com rio hoje, 21, terão um Janeiro- CR$ 32.882,00Tur.RS 0,89 R$0,91 o governo a redução de rendimento de

Regional ontem impostos sobrea cesta 2,7900%. Fevereiro- CR$ 42.829,00
Par.RS 0,89 R$0,91 básica. Mínimo rIXo - RS 70,00

Mais de dois mil eleitores
ainda não retiraram títulos
M aisdedoismil títulos,

doscercadecincomil confec
cionadoseste ano na 1.,.Zona
Eleitoral de Jaraguä do Sul,
aindanão foram retirados. Se

gundo o juiz eleitoral Carlos

AlbertodaRocha, isso poderá
ser feito até dia 3 de outubro

junto ao Fórum da Comarca,
quemanteráplantãoparapres
tar este serviço aos eleitores
retardatários. Alerta, porém,

que só poderão votar os que
retiraremodocumentoem tem

po hábil, ou seja, que estive
rem impreterivelmente até às

17 horas em suas respectivas
seções, Página 4

Mais de cincomil títulos novos confeccionados este ano na 17111 Zona
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Datmar

Vilmar Loef(r à esquerda) visitou a área .

CADEIA

Secretário deSegurança traz
primeir�parcelllpara a obra _

,_

Depois de um ano de gundo VilmarLoef, até o
espera� finalmente o go- final do ano deverão ser" .

-

vemo do Estado entre- repassadas mais duas

gou aprimeiraparcelada parcelas de R$ 77 mil
verba destinada ao início cada uma. O terreno, no
das obras da nova cadeia bairro Jaraguá 84, já está
públicadomunicípio, no prontoparaconstruir. Pá-

, valor de R$ 110 mil. Se- gina 15

PTB de Jaraguá Caderno/nfantil
decide apoiar com historinhaf;..
FernaniloHenrique e passatempos

Página3 Páginas 5 a 8

FONE (0473) 78-3200
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EDITORIAL

Apopulação e a estabilidade
o comportamentoda poP�laçãobrasileira a

partir da introduçãodo real temsidoextremamente
positivo, dernonstrande que o povo deseja a esta

bilidade e valoriza a moeda quando acredita nela.
Não ocorreu aexplosão de consumo quemuitos

temiam, recordandooqueocorreu quandodoPlano
Cruzado, embora se verifique crescimento das
vendas aprazo em funçãodaampliação denúmero
de prestações do crediário. Com isso, a camada da

população de baixa renda, que se encontravamar

ginalizada do consumo de bens duráveis nos últi
mos anos, voltou ao mercado, possibilitando uma
recuperação das vendas do comércio varejista. Os
níveis de venda atingidos atÇ o momento ainda
estão abaixo dos verificados entre 1985 e 1988, o

que demonstraexistir espaço paraum aumento das
vendas sem que ocorram pressões inflacionárias.
Mesmo porque a indústria de bens duráveis-opera
com capacidade ociosa e existe a válvula das

importações.
Esse crescimento é positivo porque propicia

maior arrecadação de impostos, aumenta a adesão
da sociedade em favor do Plano e permite a redu

ção dos custos pela utilização da capacidade oci
osa.

As pressões sobre o Plano não provêm do
aumento do consumo, mas sim do incremento dos

gastos públicos, que pode comprornetéi o equilí
brio das contas do Governo que já são extrema
mente precárias. Também na área dos salários

poderão provir pressões sobre a estabilidade da
moeda se forem concedidos reajustes salariais

\
.. ,

acima do aumento da produtividade e, principal-
mente, se forem.de alguma forma, reindexados os
salários.

No câmbio se encontra outra fonte de riscos

para o real, pois o setor exportador vem se ressen

tindo de valorização cambial. O governo ve�
procurando contornar a questão cambial com me

didas destinadas a reduzir os custos das exporta
ções. Mas, tais medidas, parecem insuficientes

para compensar a defasagem da taxa de câmbio e

têm efeitos diferenciados sobre os diversos seto

res.

Esses são problemas de curto prazo para a

administração do programa de estabilização
que podem ser contornados por uma atuação
correta das autoridades monetárias que, até

agora, vêm se conduzindo bem. A verdadeira

questão é quanto ao futuro do Plano a partir de
1995.
A situação das finanças públicas que é precária

neste ano deverá ser ainda mais crítica no ano que
vem, se não forem tomadas medidas capazes de

garantiroequilíbrio fiscal para 1995. O ideal seria

partir-se para asreformas estruturais, antes mes
mo da posse do novo govemo, dando-se ao atual

Congresso a oportunidade de redimir-se de sua

irresponsável omissão ao não realizar a revisão
constitucional.

Corrupção mútua
It Walter Falcone

Começou novamente a garim
pagem de votos. Semana passada

. tínhamos num bar de grandemo
vimento da cidade, dois deputa
dos, pagando cervejas, para seus

eleitores,
à pedido Lt, l1j, •
destes. 1"'011,,/(0
·A c h o

to e não somente nas proximida
des das eleições.

Os eleitores devem parar de
incomodar os políticos, pedindo
que paguem a conta do bar, ou o

churrasco na festa da igreja. O
politico foi eleito para defender
causas mais nobres, quer seja, os
interesses da 'comunidade ou de
um grupo comunitário. Ao eleitor
cabe encaminhar pedido comuni-

\
tário e conferir se oquefoi pedido,
foi feito ou pelo menos tentado -

isto através de reivindicação por
escrito, com assinatura de todos e

entreguepelo líderdobairro. Caso
contrário ambos, político eeleitor

estarão corrompendo-se mutua

mente. Isto é educação política,
que não tivemos nos 32 anos de
ditadura militar. Caso contrário,
fica como sempre esteve, deixan
do muito à desejar.

Não deixe de votar, vote cons
ciente, preferivelmente no pro
grama do partido. Participe das
decisões comunitárias: pois caso

os bons se omitam, florescem os

maus.

Pensamento: "A paixão per
verte os detentores do poder, ain
da que sejam os melhores cida
dãos" (Aristóteles 384 - 322a.C.).

*Medlco

saudável
dtlytl tiS/D/

queopo- p'tlStlll/tIlítico es-

teja em stlmp'tI
contato

com seus eleitores, porém estas

aparições têm que ser frequentes,
durante todo operíodo domanda-
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Jar' uá do Sul, 21 de Setembro de I

Reminiscência
A Comunidade Católica de Jarag

Num antigo processo de regis
tro de empresa de transporte de

passageiros e pequenas encomen
das do "Expresso Jaraguaense'', de
8achmann & Araujo, de janeiro
de 1953, encontramos a foto abai
xo que permite divagar sobre o

desenvolvimento da Comunidade
Católica em nosso meio.

A razão maior da foto era mos

traramais recente aquisição de um
micro-onibus, de motor Dodge e

emplacadocom o número 4-77-78,
o fino da "paróquia" no transporte
rápido de passageiros entre

Joinville-Jaraguá-Blumenau, o sé
timo da frota.

Aparece o terreno murado da

Comunidade Católica, o Salão
Cristo Rei que um tempo serviu de
igreja, enquanto se construía a

atual e parte da igreja na colina de
São Sebastião.

Aliás, quando nos referimos ao
santo padroeiro, vêem-nos à lem

brança de que a primitiva capela
(depoismodificada) era conhecida
como SantaEmília. A paróquia de
Santa Emília.

O então semanário CORREIO
DO POVO, na edição n" 377, à

pág. 4 em 31/07/1926, vinha uma
nota, sob o título Padroeiro de,
Jaraguá, noticiando que o Bispo
Diocesano, Dom Joaquim
Domingues de Oliveira, acabava
de dar licença paramudar o padro
eiro de Jaraguá para o popular São
sebastião, cuja festadeveria reali
zar-se em 20 de janeiro. E, assim,
aconteceu. Por que a licen�a vinha
da parte do Bispo Diocesano - D.

Joaquim Domingues de Olível
ra?

Esta resposta nos dá o querido
jaraguaense, Frei Aurélio Stulzer,
em seu livro O primeiro livro de

Jaraguá quando se refere àComu
nidade Católica:

"Um tempo Jaraguãpertenceu à
vestustadiocesedo Rio de Janeiro.
Por datas de ano podemos assina
lar: desde a fundação, 1876 até
1892. Nesse ano (desde27/4)tod0

o território do Paraná e de S
Catarina passou a formar a di
deCuritiba, àqual pertencemos
"1908, quando a 19/311908 foi
ta a diocese de Florianópolis,
fimeagoraàjurisdiçãodeJoin

.

diocese criada a 17/1/1927".

"Há notícia de 1879 de quei'l
Jaraguá estivera o missionário
itinerante de Nova Trento, P. Joil
Maria Cybeo, e celebrara 3 Ci!SI'
mentos e seis batizados, not'''
dum relatório de vistoria, efeto
porJ.P. Sclunalze f'riedrichLangr.
por ordem do Conde d'Eu, no Eu.

genhoJaraguáde E.C. Jourdan.Se
com a adjudicação de Jaraguá I
Joinville, eclesiasticamente, aestt
ficamospertencehdo,então foi nO&
so vigário o virtuoso e zelosoP.
Carlos Boegershausen (que coI!le

çou a paroquiar Joinville em 121

11/1857) que inclusive fazia visi
tas aos fiéis de Blumenau de 1872
a 1876, ano em que chegou o-I'

vigário daquela cidade, o P. José
Maria Jacobs" .

Ao tempo da diocese de

Curitiba,"desde 1892 nossos

confrades franciscanos sediadosea
Rodeio davam assistência religio
sa aos habitantes dos vales dos rios

Garibaldi, Jaraguá, Itapocu, che

gando até Hansa Humboldt

(Corupâ)",
'

Como dito acima, em 19 de

março de 1908, deu-se a ereção da

diocese de Florianépolis e a vinda
do primeiro padre estável, na pes-,
soa de Ernesto Schulz. No órgão
oficial: "Jaraguá. A primeiro do

corrente (outubro de 19-11) os

revdos P. Henrique Meiler e o P..
dr. Pedro Francken, devidamente.
autorizado pelo sr. Bi�po·
Diocesano, devem ter tomadopos'
se da administração ecclesiastica
do districto de Jaraguá, que breve
mente será erigidaemparochia sob
o titulo de Santa Emília".

Fritz von laraguá - 09-94
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Retranca
(CM)

Um saco!
Quem perdeu tempo esperando pelo debate dos candidatos ao

governo do'Estado, domingo à noitepela RBS, sâ perdeu.
Nenhum,mas nenhum dos quatro apresentou argumentos

capazes de convencer o eleitor esclarecido. Estão sem propostas
concretas, sâ apontam as carências mas quando estabelecem
metas são evasivos, sem consistência. Mas, se o nosso destino é

esse - o de não ter escolha - o negâcio é rezar, votar e que seja o

que Deus quiser.

Incrédulos
Com exceção de Paulo Afonso,
Jorge Konder Bornhausen e

NelsonWedekin ridicularizaram
os números apontados até ago
raporpelo menos quatro insti
lutos de pesquisas, incluindo aí
aDatafolha. Explica-se: aqui e
em qualquer lugar, quem não

lidera não acredita.

Revés
Aestratégiadostrêscandidatos
quecorrematrásdeÂngelaAmin
não tem dado certo. As pedras
queatiraram atéagora tiveram
o efeito de um bumerangue.
Fácilprever um segundo. turno
entreela e.PauloAfonso. Difícil
será o "Viva Santa Catarina"

canalizar DS VDtDS de
Bornhausen, além dê boa par
cela de eleitores que votam em

quem está na frente.

Sópode
Tecnicamente, em todo o. país
segundo. dados do Tribunál Su
periorEleitoral são cerca de 34
milhões de eleitores analfabe
losnumuniverso em torno de 95
milhões que irão às umas. Fica
fácil, assim, deduzir por que
temos tantos corruptos com um

mandato.

Nossa Senhora!
Questionado sobre como conse
gue sobreviver há quatro anos

sem ter emprego, o candidato
da coligação "Viva Santa

C�lar�na", Paulo.Afon$D Vieira,
disse que sustemaafamilia com
o salário da mulher, que é mé
dica, e com "contribuições" do
sogro. Que coisa!

Eleitos (?)
Vilson Kleinubing e Casildo
Maldaner são. os novos senado- -,

res da República por Santa
Catarina, segundo todas aspes
quisas. O primeiro, se reais os
números levantados até agora,
seria eleito de nDVO governador
do Estado - Ibope aponta 32%
para Kleinübing e 20% para
Maldaner.

.Nervosos
Alguns deputados andaram re

clamando sobre o que rotula
ram de "incompreensão"dapo
pulação sobre O. trabalho que
realizam. Ora, mas será que es
peravam outra coisa? Vê-los na
assembléia (amaioria) dáa im
pressão que, de fato, pouco ou

nadafazemde útil.Mas seé que
trabalham não há o. que temer.

Debem?
Salim Dequêcb e Antonio
Zimmermann, ambos ex-prefei
tos de Guaramirim e inimigos
declarados politicamente, de

poisdeumarranca-rabona igre
ja matriz Senhor BDm Jesus,
durantefeijoada na sexta-feira,
foram vistos abraçados na ma

drugada de sábado em Jaraguá
do Sul.

Tanque cheio
Bailedosformandosda Colégio
Estadual São Peâro, sábado em
Guamiranga, virou palanque
eleitoral. Redutodo PPR, depu
tado Vdo Wagner levava nítida
vantagem colando adesivos em
todo mundo. Reação do candi
dato Geraldo. Werninghaus
(PFL) foi trocarduas cervejas
por um adesivo. Teve neguinho
que se empapuçou. Colava, ar
rancava, colava ...

�I ICE MACH/NE
___."._E__� �,� COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Peças Õriginais Consul, Prosdôcimo, Brastemp,
White-Westinghouse, GâsFreon, R-12, R-22

Rua Pedro Francisco Klein, 167
, . �uaramirim • SC
11)
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lTB de Jaraguá vai apoiar
»>

FHC,KleinübingeúásGomes
Jaraguádo Sul- Depois

deumareuniãonasegunda-feira,
19, o JYfB de Jaraguá do Sul
tomou umadecisão em relação
àseleiçõesdeoutubro: passou a
apoiar, desde ontern, as can

didanJrasde
Fernando J'�ef.
.Henrique _

Cardoso 11•• '••
( p r e s i - ,tMtllef.,.
dente),
V i I s o n ••,.V."'.
Kleinübing
e Luis Gomes, ao Senado. O

.. anúncio foi feito pelo prefeito
Durval Vasel, acrescentando

que em relação ao governo do
Estado a posição anterior

continua mantida - definição,
provavelmente, só no segundo
turno, sehouver.

Vasel explicaque a decisão
de apoio a FlIC, a Kleinübing

-

(PFL) eGomes (PPR), deu-se
� não for ministro, deverá

pela garantiade construção da
nova cadeia pública, cuja
primeira parcela da verba

estadual já está em mãos da

prefeitura (leia na página 15),
liberada pelo governador
KonderReis (PPR). E, também,
pela certeza de construção de
um Caie no município, cujo
projeto já está em fase de

elaboração. O prefeito junta às
obras já definidas, a

pavimentaçãodarodoviaJoão
Lúcio da Costa (SC-416),
determinada pelo ex

governadorVilsonKleinübing.
Indefinido

Em relação ao governo do

Estado, Vasel considera o

quadro como delicado. "Jorge
Bornhausen apóia FlIC, é

membro do Conselho da

República até dezembro. Se

continuarna função e, ainda, na
presidência nacional do PFL,
influenciando diretamente no

governo de Cardoso. No

Estado,KonderReisédoPPR,
apóiaJorgemasÂngelaAmin,
pelo que tudo indica, deve
vencer a eleição. Por isso,
vamos aguardar", disse o

prefeito.
Ele espera viabilizar" no

próximo ano, projetos na área
federal através do ex-mínistro
da Integração Regional, José
Eduardo de Andrade Vieira,
tambémpresidentenacionaldo
PTB, partido que faz parte da
coligação de apoio à mc a

nível -nacional. Vieira deve

ocuparumdosministérios "eaí
reside nossa esperança, pela
afinidade que temos com ele"
raciocinaoprefeito.

BENEFíCIOS

Aposentados são enquadrados na refonna
JaraguádoSul �Projeto de

lei enviado esta semana à Câ
maradeVereadores,devecor
rigir os saläríos de trinta apo
sentados (estatutários) dapre
feitura que não haviam sido

enquadrados na reforma ad
ministrativa recentemente

implantada. O projeto de

reclassificação vai contemplá
los combenefícios equivalen
tes aosproventos pagos aoqua
dro de pessoal da ativa. Os
benefícios serão aplicados de
acordo com o cargo exercido

por ocasião da concessão da

'aposentadoria, pelo tempo de
efetivo de exercício nos qua
dros da prefeitura, ficando as

segurado ao servidor aposen
tado o direito aos triênios, da
mesmaformacomoocorrecom
os funcíonäríos da ativa.

Relação
,

. Se a Câmara ap'rovar, a lei
.terã .ereíto. retroatívo a I ° de

• , >-f

setembro, segundo estabelece rendas), KuníbertKrause (pro
o artígo S" do projetoenviado fessor),MartimMarangoni(pe
ao Legislativo. São os seguia- troleiro), Mauricio de Góes
tes os funcionários beneficia- Júnior(zelador),OdeteBarato
dos: AngelaPradiFloriani (pro- Salai (professora), Orlinda
fessora), AlcebíadesAlbelardo Pradi Chiodini (professora),
Verbinen (zelador), Antonio OlindoTomaselli (motorista),
Quadros (escriturário),Cecília OtavioDanna(professor), So
P. Marquardt (professora), fia Pomianowski Lenzi (pro
Critsa Kluge Uller (professo- fessora),TonbioAntonioEliseo
ra),EdyRahnMilnitz(profes- (tesoureiro), Veralba M.

sora), Elisabetha C.S. Freiberger Pereira (professo
Erschinger(professora), Elvira ra) eZeferino Paoletto (moto
Aldrovandi (professora),Errn1io rista).

• daSilva(escriturário),Faustino Destes servidores, Antonio
Girolla (fiscal-agricultura), Quadros, que exerceu as fun
Francisco Pinter (motorista), ções de escriturário, foi o que
Gerhard Sasse (almoxarife), maís tempo de serviçosprestou
Harold Nagel (mecânico), àprefeituradeJaraguádoSul:
Henrique Jacob (fiscal-obras), exatos 30anos eummês,Como
Inês Pedri Bersan (professo- . exemplo dos benefícios do

ra), Iraci S. Kuchembecker projeto doExecutivo.pode-se
(professora), Irma Maria dizer que este servidor rece

Trentini (professora), João berá em tomo de 180%
Mathias Verbinen (escriturá- sobre seu' salário attlal de

ríoj.José Izidoro-Cepí-tfiscal- - �$204:()():';' T"":' ',"':'
� -t"., � '. I I • -, I • ,
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ELEiÇÕES

J araguá do Sul - O juiz,
eleitoral de Jaraguá do Sul,
Carlos Alberto da Rocha, afir
mou no início desta semana que
pretendeconcluiraapuração dos
votos, na 17a Zona Eleitoral, no

prazo de
dez ho
ras. Os
mais de
63 m

Moísrle
6Jmi/
e/eitoles
110 I'fiZOIlO

" o t o �

dos mu

nicípios
de Jara-

guádo Sul eCorupá, começarão
a ser contados às 8 horas do dia
4 de outubro e, segundo o juiz, a
expectativa é de que estejam
todos apurados até às 18 horas.
Ele destacou que isso será pos
sível porque não será feita- a

totalização dos votos aqui e sim,
apenas as informações serão
transmitidas 'à central de apura
ção do Tribunal Regional Elei
toral (TCE), em Florianópolis.

Números
Ao todo, a 17a ZonaEleitoral

congrega 63.146 eleitores, em
234 seções eleitorais - média de

Juiz CarlosAlberto da Rocha

daturas majoritárias eneste caso
o trabalhonão é muito exigido"
neste tipo de apuração os

mesários têm que observar ape
nas o quadradinho assinalado.

Boca de urna
"O uso de qualquer tipo de

propaganda eleitoral, durante o

período de votação está termi
nantemente proibida pela Justi
ça Eleitoral", afirmou o juiz
Carlos Alberto da Rocha. Ele

270 por seção -, e em função
disso, foi criadamais uma junta
apuradora, que agora passam a

ser três. O juiz Carlos Alberto
da Rocha, disse também que,

aproximadamente, 180 pessoas
estarão envolvidas no trabalho
de apuração dos votos das elei
ções deste ano. "Não acredito

que deveráhavermuitosproble
mas para a contagem dos votos,

apesar de existirem duas cédu

las, pois umadelasé paracandi- destacou também que no passa-

- - . jaraguá doSUl, 21 dê setembro de 1994

do isso era reprimido apenas
, dentro de um espaço de 100

metros de distância das seções
de votação, mas agora este tipo
de ação será coibida em todo o

território da comarca. Rocha
disse que vários veículos esta

rão circulando paragarantir que
a legislação não seja infringida.

Por outro lado, o juiz decla
rou lJ.ue li processo tem se desen �

volvido iormaimente sem ne

nhum problema grave constata
do "Isso

-

porque, no caso de

representação, o trabalho é de

responsabilidade do TRE e não

são resolvidos problemas à ní
vel deComarca", esclareceu ele.
Uma das razões para a tranqüi
lidade, notadamente observada,
foram as constantes reuniões

com os partidos envolvidos no
processo, para que fossem fei-
tos todos osesclarecimentos ne
cessários. "Inclusive, deveremos
nos reunirnovamentenesta sex

ta-feira, 23, para que, na pre
sença dos partidos, possamos
lacrar as urnas que serão utiliza

das na votação de três de outu
bro", disse o juiz.

� . • Dois mil títulos
Apuraçao deve terminarem dezhoras aindanãoforam

retirados do CE

I

Mais de dois mil títulos de
eleitor, resultantes da campa
nha de recadastramento eleito
ral e também requisição de títu
los novos, ainda se encontram

noCartórioEleitoral, de Jaraguá
do Sul, aguardando que os elei
tores os reti-em Segur do infor
mações dn Cart r ( FI I >ti.
�SSt total represe ta ll. d .:

40% dr todos os " mil títut,»
novos de Jaragua Jo Sul produ
zidos em decorrência de trans

ferências de outras comarcas ou

de pessoas que tenham comple
tado a idademínimaexigidapela
Legislação, para votar.

Todos que ainda não retira
ram o título de eleitor, poderão
fazê-lo até o dia 3 de outubro.

Segundo o juiz Carlos Alberto
daRocha, não há um prazo má
ximo estabelecido para se reti

rar o documento, mas ele alerta
�

que seevitem atropelosdeútlima
hora. "Até no dia da eleição os

títulos serão entregues, desde

que os eleitores se dirijam ao

Fórum em um horário que os

permita, ainda votar", esclare
ceuo juiz.

Ampliando
A partir de 1995, Jaraguá do

Sul deverá ter sua terceira zona
eleitoral. Todos os documentos
necessários já estão sendo pre
parados paraque oTribunal Su
periorEleitoral julgue o proces
so no início do próximo ano. A
comarca de Jaraguá, segundo o

juizCarlosAlberto daRocha, já
possui onúmeromínimode elei
tores para comportar uma nova
zona eleitoral, que deverá ser

instaladapróxima aomunicípio
deCorupápara facilitar o deslo
camento dos eleitores.

I�A��A-N()S (]llil ,TISIrl'A
I),OS'I'O DE VENDAS .nIN'I'O li I?ÁIIIUCA,

IUIA.JOINVILLE 1:146

UMAS DALMAU - AV. (Jln'(JLIO VAIU,AS, 12U

.Jlltlll(.I]A I)() SI]I.. - S(�

�-::::-:a'::��h-:;:.�::;=.:=.�ab�i����"., ,I�C��I� 7. � I�.f.G.

ri MalhasDalmar
Tem a pronta enlrega: Meia malha,
moletinho,moleton liso e camurçado

• � � , •. f 1

,

.., . ,

I ." ...
, -
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Aniversariantes Alunos da pré-escola do Colégio São Luis, recentementt'visitaram as instalatões do CORREIO DO POVO

CADERNO INFANTIL

� nossa turma Um especialpara escrianças lerem
sao destaques

Página 2 jos de informação através do

��
�.,,

VARIG
Fone/Fax

(0473)71-0091

A Patota do IWSSO

amigo JaiminhiJ em
tempos de ele�ão
A turma do nosso aniiguinho

Jaiminho está avaliando os

candidatos para as eleições e

mostra como fazer para
descobrir o que eles podem
aprontar.

Página2

Passatempos JXl1ll
divertir
novos

nossos

leitores
Dicas dos novos lançamentos

dos jogos eletrônicos. também

poderão ser encontradas nesta

edição. Além disso também da
mos as dicas sobre boas
leituras.

Página4

Nesta edição. guardamos espa
ço aos nossos amiguinhos e ami

guinhas que estão ou estiveram

estreando idade nova. A eles e

seus familiares os nossos votos de
felicidades.

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil"

FonelFax
(0473)71-0091

.JL
,r

.-

RIO-SUL·

o jornal COR.REIO DO

POVOcompletou dia 7 demaioo
seu 75° aniversário de fundação.
Durante todos estes anos várias

gerações se passaram e várias
famílias têm satisfeitos os dese-

jornal. Quase como uma tradi

ção de família, o CORREIO DO
POVO, vem sendo o jornal com o

maior número de leitores fiéis,
passando de geração à geração.

Por isso. a partir deste ano. a

empresa pretende implementar a

sua filosofia de aiúação, criando
oportunidades para reunir os Iei
tores em três gerações distintas,
da primeira à terceira idades.
Além de trazer as crianças para
conhecerem o jornal e saberem
como é produzido, em visitas

coletivas, atravésdeescolas, tam
bém agora foi criado o Caderno
Infantil, com espaço para as cri

anças lerem, escreverem e se

divertirem com as mais empol
gantes histórias infantis do'
cartunista Darion Decleverson.

p------------..
8 DIAS - 7 REFEiÇÕESI I

INCLUI:

II R$
.

II. Parte aérea CWBlBPS/CWB, em

299 modernasaeronaves737-500Rio-Sul

O ai\.. I 00 I • Traslado aeroportolhoteVaeroporto
VARIG V RIO-SUL I , I • 07noitesdehospedagemclMAPfiantar)

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

...._.1' I '_> '. city' Tour'
.. »

:

_

". Consulteseu· ,MarAlcha.LOeodoro.. 130.-.Jar,aoua. do.Sul,.sc,� , II'''�'
, , ,'.

'_';','
..

','�.

agentede viagem Fone/Fax (047�) 71-0091 1't;1t1â}--W! h'J!' N tZ;}:
I

•

• By Night .
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MVAU INFANTIL
i i t,'.· • t

Cartas
Jaraguá do Sul, 14 de agosto de 1994.

Prezado Senhor,
0$ alunos da Pré-Escola do Colégio SdQ Luís, através deste meio,
querem agradecer a Vossa Senhoria é Funcionáriosdo Correio do
Povo,pela atenção e carinho comqueforam recebidos,porocasião
da visita a este conceituado e ejiciêizte meio de Comunicação de
nossa cidade, epor etes explorado, com objeto de estudos realiza
dos.

Atenciosamente,
Luciane Nicoluui

Orientadora da Pré-Escola
Adüson SUM

Diretor

Professaras e alunos:
"Eu gostei bastante"; Caroline P.

"Eu gostei quando eles mostraram o desenho no computador";
Ricardo
"Eu gostaria de mais explicação para ir lá de novo"; Jair
"Eu gostei das máquinas"; Silvia
"Gostei do jornal"; Fabiola
"Gostei do gibi"; Juliana

.

"Obrigadopelo gibi e abraços como agradecimento"; Guilherme
"Legal quando ele mostrou como se faz histórias"; Ana Luisa
"Gostei"; Renan

�

"Agradeço pela atençäo com que' nos reõeberam": Professora
Sandra
"Foi legal visitar o jornal"; Lucas
"Gostei de ganhar o gibi"; Hilton
''Meu pai gostou que nós ganhamos o jornal"!' Moveina .

"Foi legal"; Jair
"Gostei de ir na sala escura"; Mariana
"0 tio que falou era bem legal"; Luis
"Gosté demais"; Iessica
"0 jornal é importante"; Filipe
"0 gibi é bem legalpra ver as histórias"; Raphael
'Tem bastante coisa no jornal até coisas pra crianças"; Daniel
"Gostei do gibi, é legal a história"; Heryksen

.,

, ..... A "õ: ..... r- , ,,, � f .. � '. ii , .. 1, .._ • •

, j � ,

-_/

Colégio São Luís
MANTENEDOBA: UCE - Udo C,tariD_e de EducaçAo
Av. Mal. Deodoro. 520 - Fone: (0473) 71-0313 - 89251-700 - CGCMF 84433 2'15/0002-10
caixa PoataI 1318 - 8DZ!I-II70 _ JARAGUA DO SUL - SC

pAULA
e
�

CAMllA

llmo Sr.
Francisco Alves
Diretor do Correio do Povo

NA

,
�.

1JJ!f1 -

'�,
"A EDUCA Ao É UMA OBRA DE AMOR"

Aqui estão as assinaturas (simbólicas), dos nossos visitantes.

Aniversariantes da nossa turma
Neste espaço vamos homenagear os nossos amiguinhos que estiveram e estãa trocando de idade, como prova de nossa alegria em ti-los conosco

Ana Paula Rubine 110 dia 12/01/94 t ,'. '

p/uiJàiiri.e ÍiÍtk,/óidla4d; i,Íeinbio
- .

CMioi iJiegoSclunidt, tIitJ ÍJtIe,te",;, TaiIuIhYIliMariyaSchlÜIIUn,lIOtlitJ20 'AlesSandro'Mk�icirilo,s���1I1ui DeUp! Otávio�ubille 110dia {�!O��:,:
';

,
. , . ". �
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.. Patota doJaiminho�:
...

. UMASEMANAEMTEMPODE ELElÇOES!
!2.EGIJNDA - O BOLOTA NOS DISSE

ALGO DIFíCil DE ACREDITA.R ...

j_,.

VOTe

ORI6ATO

.5EXf.&_-UM
CANDIDATO FOI
PRO INTERIOR
MOSTRARO
QUANTO
ELE É "DA
"!ERRA",

GUb&IA - A BRUXA MELÂNIA FEZ UMA

MALDADE: A CADA MENTIRA QUE

UMCANDIDATOCONTAS5EO"NAZO"CRE&
GERIA!

VOTE
TRUMBIKE
AZO.GRAND

v

Sábado e domingo
você tira para pensar
em quais candidatos
deveríamos votar (mes
mo quevocê nãovote).
Vote nos candidatos da
região, esses éque po-
dem fazer melhorar
nossa cidade, nossas
escolas, nossos hospi
tais, nossas rodovias ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•
I Gotham City... Os criminossos mais perigosos da cidade

• estão sendo eliminados. um a um. A poltcia suspeita que Batman

I ,est4 envolvido. MSSas estranhas mortes! Mas. escondido nas

sombras da noite. surge um novo vilão.... O Fantasma.

• Você encontra e,tájita na Barão Video Locadora, ou pelo
'.__

�
• lone72-205B.

." .'.". - �

; , � • • t � J � i I t f + tÓ, ,
I I f � ! J, t, .

.

.

CORREIODOPOvo.8

r-------------.
•
•
•

•
•
•
I
-I
I Agora você já pode assinar o
I gibi "Patota do Jaiminho" e o

I novo' lançamento quinzenal
: "Super Passatempos". Você

recebe durante 6 meses, 1

pacote/mês com: 1 Patota do
Jaiminho e 2 Super Passa
tempos, porapenasR$16,OO.
Assine agora e comece a re
ceber ainda em setembro.
Preencha o cupom que está
encartado nesta edição e en
vie poro nós.
Para a patota, divertir você é

I um prazer!
•
•
•
•
I
I
•
'.

Leve esta pa
tota prá.casal

-

Escreva para Patota do
Jaiminho, opine, mande suas·

-

idéias. escreva para:
'Um lero com a Patota"

Caixa Postal 19
CEP 89251-970

Jaraguá do Sul - SC
__ _ ' _

Vídeo;

Jaraguá do Sul, 21 de setembro de 1994 :

Nos dÜJs 27 e 18 destemês, na Igreja El'angélica Luterana - centro

-, deJaraguádo Sul, serárealizada aNoiteda CrúJçãoPoética,pará'
os alunos depré-escolarà 20grau do ColégioEl'angélico Jaraguá.
Â promoção é da escola.

1 - PÀRA SABER QUE CARGOS POLrTICOS VAMOS ELEGER ESTE ANO, COLOQUE
A LETRA INICIAL DE CADA FIGURA NOS QUADRINHOS INDICADOS:

I
2 - PROCURE NO CAÇA-PALAVRAS O NOME
DOS CANDIDATOS DA NOSSA REGIÃO:
Ueio Wagner - Aldo Maul- Paulo Bauer - Luis
Gomes - Adernar Duwe..... Ivo Konell

I VANXKDWP

AOWAGNERA

BSBDOAPAU

DIVOMFOUL

U U K U E E D L_ M

WLDESMUAK
E A D L -M A W B O

OLRXARAUN

LUSREUABE

UACALDOPM
AMAPREMII

PKK O N E L. L L

MARIVUDIE

PLUIXWAGN
I A D, E M.,A.R,O P
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Fone/Fax

(0473) 71-0091

VENDE-SE

2bicicletasRanger.R$ 70,OOe
R$60,OOeumaCeciR$50,OO.
Tratar 72-3295

VENDE-SE

TocafitamarcaCCE.R$25,OO
e umabicicletaCeciR$ 50,00.
Tratar 72-1783

TRABALHO

Moçaseoferecepara trabalhar
demensalista.TratarruaAfon
so Nicoluzi, 2533 - Vila Rau

PRECISA-SE
De 2 garções c/ prática. Tratar
72-0980 após 14 bs.

VENDE-SE
OficinadeLatoaria, completa.
R$2.200. TratarruaFrancisco
Hruska, 857

VENDE-SE
Freezer Consul 180 lts, verti
cal. R$ 280,00, semi novo.
Tratar rua Joaquim Franc. de

Paula, quadra 406, n° 34 em

frenteaodepósitobebidasSkol

COMPRA-SE
Telefone. Tratar 72-1929

ALUGA-SE

Quarto paramoças. Tratar rua
Enrique Marquardt, 480

VENDE-SE
Bicicleta Brisa. R$ 100,00.
Tratar 72-2953

VENDE-SE
3 balcões para loja. Tratar 72-
3178

VENDE-SE
3 x 1 Frabn. R$ 80,00. Tratar
72-1353

COMPRA-SE

Máquina Overioq ou cobertu
ra. Tratar 72-3096

VENDE-SE
Geladeira e freezer. Tratar rua

JorgeCzerniewicz,877c/Cláu
dio

VENDE-SE
TV PeB, com 1 ano emeiode
uso. Interessados rua Dona

Antônia, 331

PRECISA-SE

Dedomésticaquepernoite. In
teressados tratar 72-1306

VENDE-SE

Maq. Overloq, interloq e co

bertura + uma de cortar de
brum. Tratar 76-3471

PRECISA-SE
De moças c/ boa aparência pl
serviços externos. Tra tar rua

José Emmendoerfer, 1549 ou

72-2017

ALUGA-SE
Telefone - Tratar 72-3243 até
meiodia

VENDE-SE
Ponto comercial na Reinoldo

rau. Tratar 71-4264

VENDE-SE
Espíngarda de pressão. R$
150,00. Portão de ferro 3m x

80. R$ 30. Tratar 71-1414

VENDE-SE
Bicicleta de alumínio Ameri

cana, 21 marcbas. R$ 380,00.
Tratar '72-3451 ou rua Harry
Bucbmann, 60

PRECISA-SE
De diarista. Tratar 72-2299 cl
Neuza

VENDE-SE
Bicicleta Monark Ranger. R$
80,00. Tratar 72-0029

TROCA-SE
Casa em Brusque por outra

aqui. Tratar Tifa dos Pereira,
rua Ricberdt Piske, 373 'cl
Lindamir

VENDE-SE

Casa no Jaraguá 84. R$
3.800,00. Fone 72-3558

r

VENDE-SE

Casa na Vila Rau. R$ 25.000.
Aceíta-secarro.Tratar71-6843

VENDE-SE

CasaemScbroeder - semi aca
badaR$5.000.Tratar71-0147
c/Neiva

VENDE-SE
BelinaDelReyGLX, 88. Tra
tar72-0042

{r
RIO-SUL

FonelFax

(0473)71-0091
\
'\

ALUGÁ-SE
3 peças grandes. R$ 80,00.
Tratar rua Alberto Santos

Dtynond, 558 - Vila Lalau

ALUGA-SE
. ipeças com banheiro pl casal
sem filbos. Int. rua Dona
Antônia, 331

VENDE-SE
Casa em Scbroeder I. Tratar
72-0935

VENDE-SE

Na ruaWalterMarquardt, um
terreno comercial de 680m2, cl
casa de alvenaria de 140m2•
Valor R$ 65.000,00. Aceito
carro ou casa no litoral de
BainearfoCamboriu, parabai
xo. Tratar fone 71-7811

o

PM-B2P
Balcão c/2 porlos de correr
s/chave
1.00x",0x72

VENDE-SE

Máquina de lavar louça (12
peças). R$ 250,00. Tratar 72-
2982

VENDE-SE
Escort L 89. Tratar fone 72-
1120

VENDE-SE
Brasilia 74, ótimo estado. R$
2.700,00. Tratar 71-0147 c/
Neiva

PM·B2P5G
Balcão d2� de correr
d5 prateleiras s/chave
1.40.4Oxn

o

o A
Mesade
má9�na
etelefone

!f=3
u

Cadeiras fixas e giratórias

DDDD
DDDD
IIROPEIROS INDUSTRIAIS

\

404 �PM-M3 G·l.25
Meso p/Esailörlo
d3�vetas dchave
1.25.7Ox7""

.

PM-M3G-l.50
Meso p/Esail6rio
d3�elos dchave'
1.50.70.74

PM-ÄE 3P
A:mot',Q ��tQ'\te
c/3 poMOS
1 . .tU• .w.i 60

Estantes de aç?
RA D-4

" I "

::..:.''..:,<.::",:;-:'m::':=.-;:UI=·:,;:D::IA:"':.,:'0=':,;:0::;.·..;:.....::;;'_.;::'iiii'_'-_"_�iiiiiiiiiiiõi;';;'_._·_Cliiiiii.iiiiiiiii�_"'iiii'iiiiiiiiiiiiil!iiiiiiiíoo'_'_''�'!"'-._t_'
•

··..1!!:!:z:�W�!!:!:l!l!!!!...:.·,!,' ,;.':.,<',�., ,t.';
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CORREIODOPovo-lO CLASSIFICADOS , \ i

\ 11 Jaraguá do Sul, 21 de setembro de 1994

·

�;;�.
.

'�·.Regata
•

.
o de CoM6rcl.. S. C. LI ....

Você pode ter seu
carro Okm através do
consórcio REGATA
ESCOLHA JÁ O SEU!!!

--

UGUEJA
Fone 71-2999
Sem taxa de inscrição
Assembléia em Jaraguá do Sul

·

MilkELX ,.••.....50x203,16
GolCL1.6 H 50x264,27
Corsa GL 1.4•.....H.50x278,92

:. tino CS 1.5k •......50 x 298,95
;'Tipol.6k ..••; ••••.••.50x365,06
t

Tipo 2.0 .•.•••.••••••...50x483,16
Obs.: Vocêpaga a 1·

. parcela quandopuder!

PÁRA-BRISAS
Deipn-l,pi,us e vidr'o�,
novo, c' "'(Jclc), pu,'"

nuln,n6vei!\.

I' m Nep(,u l�(Jrno!i ClO

tr 72·2218

fo • (1471) 71.1117 lu. Joio�Picoll, It· 104ne: J.r••u. do Sul • SC

Aproveite
- Casa de madeira com

70m2 terreno

450m2,
com

rua João

(próximo
_..

CIHIANICE: 94
� [p.)®�til cq]lID®� �lID©®�@
w® ©[IDtilUil&®o til cq]lIDtílO ���

IID&)@ w®®uiID ® til tillP>lf®w®mo
lJtilDw®�w� � til��l1lltil��

�OOIl�D ll�c�®t2�

mentosnapraiaparaper
mutar por imóveis em

Jaraguá.
Não espere para
amanhã, venha já.

Hospital Jaraguá).
- Casa de alvenaria com
180m2 terreno com

435m2, rua 29 de Outu
bro (próximo à Javel).
- Temos casas e aparta-

VILA NOVA -

Casa em alvenaria, .

próximaaoSENAI,
cl aproXimadamen
te 110m2, terrenocl
450m2 R$
45.000,00

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

financiamento na CEF.

alvenaria, cl 100m',
edificada, em terreno

de esquina, cl

379,50m', localizada
noLoteamentoBruns
Rua José Panstein s/no
. RS 35.000,00

Casa em alve
naria cl 110m2
- R$ 15 mil.

reoo comercial (es
quina) cl frente de

29,5 metros para a

rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: R$
12.000,00 �

Loteamento City Fi

gueira (Bruns) - ótima
casa em alvenaria cl

aprox.l40rn',edificada
em terreno deesquina,
toda murada

renode esquina, sito
próximo aFERJ, na
rua Erwino

Menegotti, c/aprox.
6oom'. R$ 11.000

JARAGUÁ ES
QUERDO - Rua 378,
próximo aoBompadi,
casa em alvenaria cl

aproximadamente
120,00m', em tareno

.

de 720,00m' - Preço:
RS 45.000,00

1153· Excelenlo casaem
a1venariacl36Qm2emter�
renacll.600m' conlendo
2 suites. 2 quartos. 3 salas
e demais dep. Preço R$
180.000,00 (em cond.)

CENTRO - Prédio em !lIvenaria/Sobrado,
na Av� Epitácio Pessoa frente aos bombeiros,

ao lado do Edifício Jaraguá cl aprox.
230,00m' da área construída, em terreno de

aprox. 330,00m2 - Preço R$ 160 mil

MARISOL·Casaemal·
venaria c/251m', 5 q.os.
demais dep. todamonda
c/cercaemalumfnio·Rua
GennaooMarqoardl, 110
• R$ 45.000 . (Em aJDdi·

RUA JOINVILLI!I
ADtLiA ßSCBI!it -

Apto. c/aproL 22O.00m".'
mais_aoladoda
Reaealiva MarisoI. em
cima da "Waller Vá';"-
1os".1'Rço: R$ 50.000.00

CENTRO - Apto. no Ed.
Hass - Av� Mal. Deodoro, cl 3
quartos. Preço: R$ 32.000,00.

VILA LALAU
Lotes com 375m2-

aoladodaWegß -

R$ 8.500,00

CENTRO - Atds da

Ja""., Fabril - Casa
""mi-acaIloda. cl projeto
pre_ apl'ox. 300m' •

R$15.000.00

tes cl 35()m2, próxi
mo Colégio
HolandoGonçalves
no Lot. .Waldemar
Schmitz

em alvenaria, toda
murada,próximaao
Rei dos Botões - R$
'20.000,00

cl 3 quartos, área de aproximada
mente 80m2, em terreno cl 650m2•

Preço R$ 25.000,00 (Aceita-se carro

como parte de pagamento do preço).

CHACARAS/sf; ,

. TIOS

Schroeder,
Guaramirim, etc. -

diversas áreas.

CENTRO· ·R•• José
Emmendoerfer - Excelen
lo 1010 cl 450m' (15 x 30).
pr6ximoaoAieHerdalnd.
de Quadros 3 Améiicas •

l'Rço: R$ 10.000.00

TE - Lote no fma
do ca1çamento da
rua Roberto
Ziemann cl 800m2-
R$6.5oo

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

..

;. ;._"" , ,.- & s ••••• a:
'
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Jaraguá do Sul, 21 deSetembro de 1994
-

-

CORREIODOPovo-ll

Estado de Santa Catarina 01 - Pavimentação asfáltica

PrefeituraMunicipal de Iaraguâ do Sul ��b:�i��:t�.e paralelepípe-
. /

Edital de Praça N° 001/94 1.1 - Imprimação .

O PrefeitoMunicipal de Jaraguä do Sul, Sr. Durval Vasel e o Secretário de Finanças, 1.2 - Regularização da Basel
Sr. Adolar Jark,no exercício de suas atribuições, enos termosdoquepreceituaoartigo

com pré-misturado a quente,

25�,daLeiComplementarN0OOl,de 18de novembrode 1993,fazemsaberquepassa
com espessura média de O,04m 2.023,OOm2

avigoraro prazo legalparao lançamentodaContribuição deMelhoria. referentemente 1.3 - Pintura de Ligação..... 2.023,OOm2
a pavimentação de camada asfältíca, para os proprietários, enfiteutas e moradores 1.4 - Revestimento com

lindeir�s para a Rua 01 - Av. Getúlio Vargas, determinando o custo, o fator de Concreto Betuminoso

absorção, o trecho a ser beneficiado pela'obra pública e a descrição através de Usinado a Quente, com
memorial: espessura de O,04m............ 2.023,OOm2 3,80 ,7.687,40
I _ Memorial descritivo da obra Totais............................... 2.023,OOm2 . 7,44 15.051,12
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo II - Delimitação do logradouro a ser beneficiado .;

especificados: É beneficiada a Rua 03 - Mal. Floriano Peixoto, desde apenteAbdon Batístaaté a

Elementos Quantidade P. Unitário P. Total esquina da Rua 02 - Av. Mal. Deodoro da Fonseca. .:'"

01 - Pavimentação asfáltica UI - Custo da obra

sobre base de paralelepípe- Conforme planßh� de custos elaborada pelo Departamento de Engenharia, o
do existente. valor total da obra ímportarä em R$ 15.051,12 (Quinzemil, cinquenta e um reais e

1.1 _ Imprimação... 3.425,OOm2 0,34 1.164,50 doze centavos), a qual encontra-se a disposição dos contribuintes interessados,na
1.2 - Regularização da Base Secretaria Municipal de Finanças.

'

.

com pré-misturado a quente,
IV - Parcela a ser financiada pelos contribuintes

com espessuramédia de O,04m 3.425,OOm2 2,96 10.138,00 O valor que será debitado à título de Contribuição de Melhoria aos imóveis lindeiros
1.3 - Pintura de Ligação..... 3.425,OOm2 0,34 1.164,50 parao logradouropúblico, serádedois terços docusto total, igual aR$10.034,12 (Dez
1.4 _ Revestimento com mil, trinta e quatro reais e doze centavos).

. Concreto Betuminoso _

V - Fator de absorção ,
-

Usinado a Quente, com
. AMunicipalidade participará com um fator de absorção equivalente a 33% do custo,

espessura de O,04m............ 3.425,OOm2 3,80 13.029,24 igual a R$ 5.017,00 (Cinco mil e dezessete reais.).
'

Totals............................... 3.425,OOm1 7,44 25.496,24 VI - Tempo de vida útil da obra '<,

�I _ Delimitação do logradouro a ser beneficiado Nos termos do que prescreve o Parágrafo 2°, do artigo 248, daLei ComplementarN°
E beneficiadaaRua'OI-Av.GetúlioVargas, desdeaesquina daRua29 _ CeI. Emílio 001/93, o tempo de vidaútil daobraem tela, e, considerando o laudo doDepartamento
C. Jourdan até aconfluênciadas Ruas 02 - Av. Mal. DeodorodaFonsecae03 _ Mal. de Engenharia. será de 10 (dez) anos.
Floriano Peixoto. Cientificamos aoscontribuintes beneficiados pela obra pública,queo prazo para
UI _ Custo da obrá contestação dos ítens relatados é de 30 (trinta) dias, contados a partir da última
Conforme planilh� de custos elaborada pelo Departamento de Engenharia, o publicação do presente Edital, conforme artigo 259 da LeiComplementar N° 001/
valor total da obra importarä em R$ 25.496,24 (Vinte e cinco mil quatrocentos e

93. .
,

noventa e seis reais é vinte e quatro centavos), a qual encontra-se a disposição dos Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste.referem-se apreços
contribuintes interessados, na Secretaria Municipal de Fínanças. demercado, podendo o mesmo sofrer variações até a data do efetivo pagamento, uma
IV _ Parcela a ser financiada pelos contribuintes

vez que a UFIR vem 'tendo variações sistemáticas.
'

O valor que será debitado à título de Contribuição deMelhoria aos imóveis lindeiros Ficaes�belecido: nos termos do que determina oartigo 257 domesmo diploma legal,
para o logradouro público, será de dois terços do custo total, igual a R$ 16.997,50 que apos decorrido o prazo para a contestação, aMunicipalidade notificará via

(Dezesseis mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). correio, os contribuintes sujeitos ao pagamento da Contribuição tle Melho;ia.
V _ Fator de absorção .

Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994.
.

A Municipalidade participará com um fator de absorção equivalente a 33% do custo,
Durval Vasel

igual a R$ 8.498,74 (Oitomil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro Prefeito Municipal
centavos).

Adotar Jark

VI _ Tempo de vida 'til da obra
Secretário de Finanças

Nos termos do que prescreve o Parágrafo 2°, do artigo 248, da Lei ComplementarW Estado de Santa Catarina

���!��:r!�i:�gl(:�����tela,e,COnsiderandoolaudodoDepartamento 'PrefeituraMunicipal de Iaraguâ do Sul
Cientificamos aos contribuintes beneficiados pela obrapública,que o prazo para .

. Edital de Praça N° 003/94 .

contestação dos ítens relatados é de 30 (trinta) dias, contados a partir da últilna O PrefeitoMunicipalde Jaraguádo Sul, Sr. Durval Vasel eo Secretário de Finanças,
publicação do presente Edital, conforme artigo 259 da Lei Complementar N° 00 11 Sr. Adolar Jark, noexercício de suas atribuições, e nos termosdoquepreceituaoartigo
93. 25�,daLeiComplementarN°001,de 18de novembrode 1993,fazemsaberquepassa
Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste, referem-se a preços a vigoraro prazo legal parao lançamentodaContribuição deMelhoria. referentemente
demercado, podendo omesmo sofrer variações até adata do efetivo pagamento, uma a pavimentação de camada asfáltica, pàra os proprietários, enfiteutas e moradores
vez que a UFIR em tendo variações sistemáticas. lindeiros para a Rua 04 - Preso Epitácio Pessoa, determinando o custo, o fator de
Ficaestabelecido, nos termos do que determinao artigo 257 domesmo diploma legal, absorção, o trecho a ser beneficiado pela obra püblíca e a descrição através de
que após decorrido o prazo para a contestação, aMunicipalidade notificará, via memorial:
correio, os contribuintes sujeitos ao-pagamento da Contribuição de Melhoria. I - Memorial descritivo da obra

Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994. As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixe
Durval Yasel especificados:

Prefeito Municipal Elementos
Adolar Jark 01 - Pavímentação asfáltica

Secretário de Finanças sobre base de paralelepípe-
.

Estado de Santa Catarina do existente.

PreteituraMunictoal de Iaraguâ do Sul 1.1- Imprimação .

;J • l:' J I
. 1.2 - Regularização da Base

Edital de Praça N° 002194 com pré-misturado a quente,

O PrefeitoMunicipal de Jaraguádo Sul, Sr. Durval Vasel e o Secretário de Finanças,
com espessura média de O,04m 7.759,OOm2

Sr. AdolarJark, no exercíciode suasatribuições, enostermos doquepreceituaoartigo
1.3 - Pintura de Lígação.i.. 7.759,OOm2

258,daLeiComplementarW001,de 18de novembrode 1993, fazemsaberquepassa 1.4 - Revestimento com

avigoraro prazo legal parao lançamento daContribuição deMelhoria, referentemente
Concreto Betuminoso

a pavimentação de camada asfältica, para os proprietários, enfiteutas e moradores Usinado a Quente, com

lindeiros para a Rua 03 _ Mal. Floriano Peixoto, determinando o custo, o fator de espessura de O,04m............ 7.759,OOm2 3,80 ' 29.484,20

absorção, o trecho a ser beneficiado pela obra pública e a descrição através de Totals............................... 7.759,00m2 7,44 57.726,96

memorial: �I - Delimitação do logradouro a ser beneãcíado :

.

I _ Memorial descritivo da obra
E beneficiada a Rua 04 - Preso Epitácio Pessoa, desde a esquina da Rua 03 - Mal.

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo Floriano Peixoto até a esquina da Rua 27 - Pe. Pedro Francken.

especíãcaéos: . .

-, , . ,
III - Custo da obra

EIW�Qtp$;:;;:::::';::::;::�qa.l\t\�a,d,e.'., P. Unitário ". Totàl Conforme.planilha.de.custos elaborada pelo Depl:ll-tàmento de Engenhari"ö.
.

.. �--__------------__----------__--�__-.--__----��.�'•.�.�'�'�'�.'�'�'�.�t�'�.�'�'�.�'�.�.,�'�'�__�·__��
'

�',�'

2.023,OOm2 0,34 687,82

2,96
0,34

5.988,08
687,82

Quantidade P. Unitário P. Total

7.759,OOm2 0,34 2.638,06

2,96
0,34

22.966,64
2.638,06

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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valor total daobra importará em RS 57.726,96 (Cinquenta e setemil, setecentos e vinte
e seis reais e noventa e seis centavos), a qual encontra-se a disposição dos
contribuintes interessados, na Secretaria Municipal de Finanças.
IV - Parcela a ser financiada pelos contribuintes
O valor que será debitado à título de Contribuição de Melhoria aos imóveis lindeiros

pata o logradouro público, será de dois terços do custo total, igual a R$ 38.484,64
(Trinta e oitomil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
V - Fator de absorção
A Municipalidade participará com um fator de absorção equivalente a 33% do custo,
igual a R$ 19.242,32 (Dezenovemil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois
centavos).
VI - Tempo de vida útil da obra
Nos termos do que prescreve o Parágrafo 20, do artigo 248, da Lei ComplementarN°
001193, o tempo de vida útil daobraem tela, c, considerando o laudo doDepartamento
de Engenharia, será de 10 (dez) anos.

.

Cientificamos aoscontribuintes beneficiados pela obra pública, que o prazo para
contestação dos Ítens relatados é de 30 (trinta) días, contados a partir da última
publicação do presente Edital, conforme artigo 259 da Lei Complementar N'" 0011
93.
Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste, referem-se apreços
de mercado, podendo o mesmo sofrer variações até a data do efetivo pagamento, urna
vez que a UFIR vem tendo variações sistemáticas.

.

Ficaestabelecido, nos termos do que determina o artigo 257 domesmo diploma legal,
que após decorrido o prazo para a contestação, aMunicipalidade notificará, via
correio, os contribuintes s�jeitos ao pagamento da Contribuição de Melhoria.

Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994.
Durval Vasel

PrefeitoMunicipal
Adolarlark

Secretário de Finanças
EstadQ de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Iaraguâ do Sul
Edital de Praça N° 004194

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, Sr. Durval Vasel e o Secretário de Finanças,
Sr. AdolarJark,noexercíciode suas atribpições, enos termos doquepreceituaoartigo
258, daLeiComplementar N° 001, de 18 de novembro de 1993, fazem saberquepassa
avigoraroprazo legalparao lançamentodaContribuição deMelhoria, referentemente
a pavimentação de camada asfáltica, para os proprietários, enfiteutas e moradores
lindeiros para a Rua 29 - Cel, EIDI1io C. Jourdan, determinando o custo, o fator de
absorção, o trecho a ser beneficiado pela obra pública e a descrição através de
memorial:

'

I - Memorial descritivo da obra
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo

especificados:
o

Elementos Quantidade
01 - Pavimentação asfáltica

_ sobre base de paralelepípe-
do existente.
LI - Imprimação .

1.2 - Regularização da Base
com pré-misturado a quente,
com espessuramédia de O,04m 2.098,OOm2
1.3 - Pintura de Ligação..... 2.098,OOm2
t.4 - Revestimento com
Concreto Betuminoso
Usinado a Quente, com -

espessura de O,04m............ 2.098,OOm2 3,80 7.972,40
Totais............................... 2.098,00m2 7,44 15.609,12
ß - Delimitação do logradouro a ser béneficiado

o

o

Ébeneficiada aRUa 29Cei.Emílio C. Jourdan, desde aesquinadaRua04 - Epitácio
Pessoa até a esquina da Rua 02 - Av. Mal. Deodoro da Fonseca.
DI • Custo da óbra
Conforme planßha de custos elaborada pelo Departamento de Engenharia, o
valor total da obra importará em R$ 15.609,12 (Quinzemil, seiscentos e nove reais
e doze centavos), a qual encontra-se a disposição dos contribuintes interessados,
na Secretaria Municipal de Finanças.
IV - Parcela a ser financiada pelos contribuintes
O valor que será debitado à título deContribuição de Melhoria aos imóveis lindeiros

parao logradouropúblico, será de dois terçosdo custo total, igual aR$10.406,12 (Dez
mil, quatrocentos e seis reais e doze centavos).
V • Fator de absorção
AMunicipalidade participará com urn fator de absorção equivalente a 33% do custo,
igual a R$ 5.203,00 (Cinco mil, duzentos e três reais). '

VI - Tempo de vida útil da obra
.

Nos termos do que prescreve o Parágrafo 20, do artigo,248, da�i Comp.l�mentarN'"
.

'.', <>q1/93, o, te�.vodevi�úill..� <.>��.e� t�\al �,.c!'!l�ip��ap?pP.I�qqo:<l��9�R���tg. ':.' .
,

( , deoEngerihlU'ia, será de'Ht(1icz) aneS'.• � - - •..

'

•.....•.•.••• , , , • - .• - - - . - -

P. Unitário P. Total

2.098,OOm2 0,34 713,32

2,96
0,34

6.210,08
713,32

Cientificamos aos contribuintes beneficiados pela obra pública, que o prazo para
contestação dos Ítens relatados é de 30 (trinta) días, contados a partir da última
publicação do presente Edital, conforme artigo 259 da Lei Complementar N° 0011
93.

'

Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste, referem-se a preços
de mercado, podendo o mesmo sofrer variações até a data do efetivo pagamento, uma
vez que a UFIR vem tendo variações sistemáticas.
Fica estabelecido, nos termos do que determina oartigo-257 domesmo diploma legal,
que após decorrido o prazo para a contestação, aMunicipalidade notificará, via
correio, os contríbuíntes sujeitos ao pagamento da Contribuição de Melhoria.

Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994.
Durval Vasel

Prefeito Municipal
Adolarlark

Secretário de Finanças
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Iaraguâ do Sul
Edital de Praça N° 005/94

O Prefeito M;unicipal de Jaraguá do SuI, Sr. Durval Vasel e o Secretário de Finanças,
Sr. AdolarJark, noexercício de suas atribuições, e nos termos do quepreceituaoartigo
258, daLeiComplementarN° 001, de 18 de novembrode 1993, fazem saberque passa
avigoraroprazo legalparao lançamentodaContribuição deMelhoria, referentemente
a pavimentação de camada asfältica, para os proprietários, enfiteutas e moradores
lindeiros para a Rua 18 - Quintino Bocaiúva, determinando o custo, o fator de ,

absorção, o trecho a ser beneficiado pela obra pública e a descrição através de
memorial:
I - Memorial descritivo da obra
As' obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo
especificados:
Elementos
01 - Pavimentação asfáltica:
1.1 ,- Regularização e compac-
tação do sub-leito ..

1.2'- Base: Material Brita
Graduada e = 15cm, aquisição
de materiais e execução
1.3 - Revestimento: CBUQ e =

5cm, transporte e execução.... 1.950,OOm2 7,63 14.878,50
Totais............................... 1.950,00m2 8,58 - 27.116,09
02 - CustoTotai: PavimentaçãoNova R$ 27 .116,09

Menos Valor da Pavimentação Antiga=
-

805m2x27.834,77 R$10.384,28
R$ 16.731,�1

Quantidade P. Unitário P.Total

1.905,OOm2 0,21 . 400,05

286,OOm2 41,39

2.1 - Área à Pavimentar: 1.950,OOm2
2.2 Custo por m2: R$ 8,58 (Oito reais e cinquenta e oito centavos).
fi - Delimitação do logradouro a ser béneficiado
É beneficiada a Rua 18 • Quintino Bocaiúva, desde a Rua 67 - Josef Fontana até a

Rua 19 - Reinoldo Rau.
DI • Custo da obra
Conforme planilha de custos elaborada pelo Departamento de Engenharia, o
valor total da obra importaráemR$ 16.731,81 (Dezesseismil, setecentos e trinta e urn
reais e oitenta e urn centavos), a qual encontra-se a disposição dos contFibuintes
interessados, na SecretariaMunicipal de Finanças.
IV - Parcela a ser financiada pelos contribuintes
O valor que será debitado à título deContribuição de Melhoria aos imóveis lindeiros

para o logradouro público, será de dois terços do custo totai, igual a RS 11.154,54
(Onzemil, cento e cinquenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos).
V - Fator de absorção
AMunicipalidade participará com urn fator de absorção equivalente a 33% do custo,
igual a R$ 5.577,27 (Cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e sete

centavos).
/

VI • Tempo de vida útil da obra
Nos termos do que prescreve o Parágrafo 20, do artigo 248, da Lei Complementar N'"
001/93, o tempo de vidaútil da obraem tela, e, considerando o laudo do Departamento
de Engenharia, será de 10 (dez) anos. .

Cientificamos aos contribuintes beneficiadas pela obra pública,queo prazo para
contestação dos Ítens relatados é de 30 (trinta) días, contados a partir da última·
publicação do presenteEdihtl, conforme artigo 259'daLei Complementar N'" 001/
93.
Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos-neste, referem-se apreços
demercado, podendo omesmosofrer variações até a data do efetivo pagamento, urna
vez que a UFIR vem tendo variações sistemáticas.
Ficaestabelecido, nos termos do que determína oartigo 257 domesmo diploma legal,
que após decorrido o prazo.para a contestação, aMunicipalidade notificará, via
correio, os contribuintes sujeitos ao pagamento da Contribuição deMelhoria.

Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994.
Durval Vasel

, Prefeito ftlunicipal .

"

I' ,r ;//.. i',. i �
í.., j • i ç, � g;. c) ,ít.aolar Jarle" r ;) .A -!,. , " ","

-

SêcréMrióde Fiiul1,ç,,s
. - - o - , - - •
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Gente & Informações
.- -

Noite das Tribos
A promoção é do grupo "Sol Nascente" e promete agitar a noite de

sábado na Marrakech a partir das 23 horas. Haverá desfile da S6

Íntima e sorteio de cinco caixas de cerveja oferecidas pela lancho-
nete Smurf's Lanches. Deve ser o "lance" do final desemana.

Ingressos antecipados na Studio FM ao preço de três reais - dois a

menos que no dia da promoção. Além da animação os manequins
da CKAT Produções devem ser a sensação da noite com o desfile

ot. vat Levar o public» masculino uo detirio

Top Five 1994
A qualidade dos produtos de

Jaraguä do Sul, continuam fazen

do história. Desta vez foram dois

produtos da empresa Agroin
dustrial Urbano que conquista
ram os prêmios de 3° e 5° lúgares
na pesquisa "Top Five 1994" da
revista "SupermercadoModerno".
Os produtos foram apontados, a
nível nacional, como o terceiro e

quinto mais consumidos no país.

o "point" da onda
Ê cada vezmais notória a pre

ferência da galera pela pizzaria
Fornalha para as noites "in city".
As sextas e sábados é uma verda

deiraloucuraamovimentação das

"girls and boys", por aquela casa
que tem. wn aspecto muito agra
dável, sem falarnamúsicaao vivo

que agrada a todos de todas as

idades. Mas omelhor é nahorado

pagode.

�o

Àvista25%

desconto.
1+3
sem

.

Juros

VESTINDOVOCÊ DE CaRDO INTEIRO

GETÚ�IO VARGAS, 55

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS E SANDUICHES GELADOS, TAMBÉM COM CAFÉ,
CHOCOLATE QUENTE, BOLOS E SALGADOS

Venha provar nossas detidas!
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819'_�'Fone'(Õ'473) 71-8724

� . "i .,.. .. l t .

• "_,l \ '1. \
•

� J .1

o jovem casal Fâbio Gaulart e Iara Sacht, uniram-se com as Polenta, macarrão, galinha
bênçãos de Deus, no dia 17 deste mês. A çerimônia foi na Igreja caipira, arroz, saladas e vinho
Evangélica Luterana do centro, com a presença de familiares,. A _

padrinhos, testemunhas e convidados. Após a-celebração religiosa, da coloma à vontade. Este é o

o casal recepcionou os convidados no Clube Atlético Baependi. cardápio, tipicamente italiano,
que será servido durante o

jantar dançante do Circolo
Italiano de Jaraguá do Sul, que
acontece no sábado, 24, a partir
das 2Oh, na sede social do

Grêmio Esportivo Juventus.
Acompanham apresentações,do
Coral Italiano e baile show

\

Fábio e Iara

Visita da Cegonha
o casal amigo Paulo e Eliane Tavernard estão que é

uma felicidade só. É que no dia 16 de setembro eles

receberam a visita da Cegonha que trouxe a primeira
filha do casal, Sarah Tavemard. A criança nasceu no

Hospital São José de Jaraguá do Sul e ambas - a menina

e mamãe -, passam bem de saúde, para a alegria do

papai queficou ainda mais "cheio"... defelicidade.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos
-

Seguro é Prestação de Serviços

$J;-�SEGUROS GARCIA
f�� 'Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,
� 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
�.�

..,-;- Jaraguá ao .sur� ,SC ,.,) -, .. , ,
.

•- ,1'.. ,-
. ,

Baumer faz palestra
no COL dia 26
o executivo Gert Edgar

Baumer, ministra palestra
sobre "Mudanças, Transforma
çöes e Novos Paradigmas",

. para um seleto quadro de

empresários, profissionais
liberais convidados e associa- ,

dn" J" Clube de Oratória e

lllfnnça (rOL;, Je T
• I':Ú

Je 111 Serci "" r .;-;t,lUr [l l'

I !<lf. !� tu rIas !Qh �O,. com
palt upa�au gr atuita õ ade �lll'<;

apenas para I Jantar

Baependi inaugura
sala "vip" na sexta

A diretoria do Clube Atléti

co Baependi convida sócios e

amigos para a inauguração da

sala "vip'' Antônio
Zimmermann "in memorian".

Será na sexta-feira, 23, às 20
horas e o objetivo é homenage
ar o ex-colaborador por longos
anos de serviços prestados ao

clube.

Jantar dançante
do Circolo Italiano

com Q conjunto "Giro in Itália".
Ingressos na Barão Video
Locadora e O Boticário.
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•
MAREJADA

Itajaí prepara a 8" edição da
Festa Portuguesa e do Pescado
Itajaí - Entre os dias 7 e 23

de outubro, ltajaí realiza a 8a

Marejada, uma festa de origem
portuguesa que, a exemplo de

outras, surgiu no rastro do su

cesso da Oktoberfest, de
Blumenau. São 17 dias de culi
nária a base de frutos do mar,
shows de fado, apresentações
de grupos folclóricos,muito vi
nho, cerveja, chopp e lembran

çasdo"alémmar". A festa rece
beu estenome inspiradono sobe
e desce das marés, a que os

pescadores chamam de
,

"marejada".
Hoje, apresenta-se comouma

opção diferenteno contexto das
festas germânicas do Vale do

Itajaíque acontecem nomesmo

período. A Marejada - Festa

Portuguesa e do Pescado, é rea
lizadanoCentro de Promoções
Itajaí- Tur, que abrigapavilhões
para shews, restaurantes típi
cos, exposições da indústria
náutica, feiracomercial, artesa
nato e inúmeros atrativosem 36

mil.metros quadrados de área.
Mas o grande destaque da festa
ficapor contadaculinária típica

portuguesa e frutos do mar.

A reprodução fiel de uma

Tasca portuguesa oferece diari
amente shows de fado, com ar

tistas nacionais e de Portugal.
No cardápio, caldo verde, boli
nhos de bacalhau, tremoços,
grão-de-bico e osmais variados

pratos à base de bacalhau, tudo
regado a bons vinhos nacionais
e do Porto. A culinária açoriana
do litoral está presente em for
ma de pratos simples como cal
do de peixe, peixe frito com

pirão, camarão ao bafo, maris
co, ostras e sardinha na brasa.

Uma infinidade de quiosques
completam este festival

gastronômico, oferecendo toda a
espéciedepetiscos, alémdedoces

portugueses,pastel denozes, pin
go de tocha (fio de ovos), pastel
SantaClara, pastel de nata, pastel
deamêndoas equeijadinhas.Me
rece, ainda, destaque o desfile

pelas ruas da cidade, mostrando
trajes típicos, grupos folclóri
cos, bandinhas e carros alegóri
cos, retratando cenas da saga
dos colonizadores açorianos no
Brasil.

FALECIMENTO

Luiza'Fiamoncinimorreaos 104anos
..

tante, em 14/08/1992, quando
surpreendemos osVieira em ani
mada conversa com LuizaLongo
Fiamoncini.

Humberto de Campos, das

letras brasileiras, disse que:
"A velhice éum dosmais altos

enobresattibutosdaglória.Aque
h! é o complemento desta. Uma
ancianidadegloriosaéomaisbelo
prêmio da vida".

Num pedaço de papel, sem

autor, encontramos outro dia o
,

seguinte:
O Velho é Um Sábio Ser
Que Por Passar
Aprendeu A Viver
O Velho é Um Sábio Ser
Que Por Saber,
Concede à Vida O Direito de

Sábia
OVelho éAVidaExperimen

tada,
Acostumada a Ver Calada
Um Velho Que Sabe Ser".

,
(EVS)

AqueridaeestimadasraLuiza
Longo Fiamoncini, nascida em

05/07/1890, emRio dos Cedros e
moradoraäkua 108 (Amazonas),
no bairro de Nova Brasfiia, em
Jaraguá do Sul, deixou a vida
terrena no dia 9 de setembro de
1994, aos 104 anos, 2 meses e 4

dias, a mais idosa de que temos

conhecimento, em nossomunicí

pio.
Há longos anos ela vivia em

companhia de seu vilho de cria

ção Henrique Vieira e de sua

esposa Maria Floriani Vieira,
.

que se dedicaram totalmente à
veneranda senhora que, por um

capricho de Deus esteve lúcida e

falou até o último minuto, às 21
horas, na Casa de Saúde do Dr.
Biron. Nadamais haviaafazer...

Elasimplesmentecoinpletouoseu
ciclo de vida e partiu ...

Atendendo a desejo seu, o seu

corpo seguiu para o Cemitério de
Rio dos Cedros para ficar ao lado
do seu esposo, tendo sido velada
até às 13 horas do dia lOna Igreja
Nossa Senhora das Graças, no
bairro de Barra do Rio Cerro.

ISAPI
Consultores,
Associados

$
SUPORTE

Consultoria e Assmoria Empresarial

PRESTADORESDESERViÇOS EM CONSULTORIAEASSESSO
RIAEMPRESARIAL ESTARAOPROMOVENDO PALESTRANODIA
19/09l94ÀS 19:00HSNAASSOCIAÇÃOCOMERCIAi. E INDUSTRI
AL DE JARAGUÁDO SULÀAV. GETÚLlOVARGAS, 621 FONE
(0473) 71-1 044SOBREOTEMA: REENGENHARIA E PRODUTIVI
DADE - A REAI..IDADE BRASILEIRA COM OS PALESTRANTES
NELSON CORREA IE SEBASTIÃO AUGUSTO PEROSSI, ONDE
MARCARÁO INfclODASATIVIDADES DASCONSULTORIAS EM

.

JARAGUÁDOSUL E REGIÃO.
SUPORTE E SAP CONSULTORESCumprindo o rito da Santa

Madre Igreja Católica a família
deHenriqueVíeíramandou rezar
missa de sétimo dia na Igreja
Matrizd�Sji9S�1;>a.stiãp.enalg(e-. _ .'

ja {je Rio dos Cedros. Av, >/qlfo d�M�s.tl.u.1t.a! .,1f!9_-
,

, " 1 , , .

• ... �.. .

••••• - _ • '••• , _ sobre loJa·Oamplnas - BP
, I, tA 'foto' acuna mostra 1iin ins-' L • L • 4 • •••••••••••••••••••

. e """_ _. " , • � , ,. I J • -.- t "1."1 t . .., - .. - ..... '" � - 0:-- � � 'It." ..,.. ,... •

DEPUTADO FEDERALR. Chibata Mlyakoshl, 183-
Morumbi- SP

Fone: (011) 842-4477
Fax: (011) 843-8670 EM BRASíliA

por Santa Catarina e por Você!
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Roberto

IRRITAÇÃO

Recursoschegam(depois,de Secretário nega que -:tenhq

mais de um ano de espera a���::�c�;����a����;
judicamos,nemattasamosaexe- cheque da primeira parcela "O
cuçãodaobra,comofoiventilado convênio de construção da noea
pela imprensa, quando de nossa .cadeiapúblicade Jaraguádo Sul.
visita no início do mês. Primeiro Ele tambémelogioua iniciaq-";
porque o chequenão estavapron- va das autoridades de Jaraguä (jo,'
to e segundo porque a obra ainda Sul, em escolher um terreno forif'
está em processo de licitação", do perímetro central da cidaci�,
declarouosecretárioWilmarLoef, para construir a nova cadeia.

.

,.�.

<,

CADEIA PÚBLICA

Jaraguá do SuI'- Na se

gunda-feira, 19, o secretário de

Segurança Pública do Estado de
Santa Catarina, Wilmar Loef,
acompanhado do deputàdo esta
dual,UdoWagner,fezentregado
chequede 11Omil reaisaoprefei-
to de

Jaraguá a"tI_
do Sul,
Durval dosmel/lSos
Vasel,
relativo

àprimei
ra parce
lados re-
cursos para a construçãodanova
cadeia pública da comarca de

Jaraguá do Sul, que vai atender,
também, a toda microrregião.
Loef declarou que com isso está

devem vi,
olidtlztlmbl'tJ

assegurado o início das obras e

que os 170 mil reais restantes

deverão serrepassados deacordo
com o cumprimento do

cronograma das obras.
Os recursos do Estado são de-

.

correntes de convênio assinado

com a prefeitura, a mais de um

ano, e contempla a execução da
obra em parceria - a prefeitura
entra com a mão de obra e o

terreno, enquanto o Estado paga
os materiais necessários. O de

putadoUdoWagnerdeclarouque
os recursos estão 100% assegu
rados e deverão ser revertidos ao

município "porqueêumaleíapro
vada na Assembléia Legislativa
doEstado".

Wilmar Loef, declarou que
vai Irabalharparaqueos recursos

deste convênio sejamrepassados
integralmente até o dia 31 de

dezembro deste ano, garantindo
a conclusão da obra. "Este é um

compromisso que assumimos
com o governador do Estado,
Antônio Carlos Konder Reis",
declarou o secretário.

A nova cadeia pública de

Jaraguá do Sul, que deverá ter

suas obras iniciadas tão logo es

teja concluído o processo de

licitação, terá 38 celas, oito das

quais para mulheres, num total
de 793,21 melros quadrados de
área construída. No mesmo pré
dio haverá um espaço de 88,44
melros quadrados destinado à
Casa do Albergado e setor

administrativo com 165,82
melros quadrados.

Secretário Wilmar Loefe"trega o cheque aOprefeito Durval Vasel, sob o olhar atento do deputado Udo Wagner

DEP. ESTADUAL
14144

�CÉZAR CIM

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

T ';adição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc).
Fone (0473) 72-0247

Jaraguá do Sul - sc

, I -t , .

_._-
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JOGUINHOS ABERTOS

J araguá do Sul - O fO�O
simbólicodos 7° JoguinhosAber
tos deSantaCatarina, chegaama
nhãàJaraguádoSul por volta das
15horas.

Organizadora (eCO), da compe
tição no bairro da Barra do Rio

Cerro.
A tocha vai percorrer, logo

após 'a sua recepção,' as ruas

WalterMarquardt, Barão do Rio
Branco, Reinoldo Rau, Procópio
Gomes e Epitácio Pessoa, conti
nuando pelas avenidas Getúlio

Vargas e Marechal Deodoro da
Fonseca até o Colégio São Luís,
onde está instalada aCCO dos 7°

Joguinhos Abertos de Santa
Catarina.

Ele foi T«lJtJstJiud,
conduzi-
do por
atletas,a
partir de
Curiti

banos, desde a segunda-feira, 19,
e será recepcionado por dirigen
tes da Comissão Central

(u,ilibDIIDS IID .

s,gulldjJ·llúD

Abertura
A abertura dos jogos acontece

no estádio João Marcatto, às 20
horas de sexta-feira, 23. Partici
parão as 78 delegações represen

,

tantes dosmunicípios classifica
dos para esta que é a segunda
maior competição do Estado. Ao
todo trêsmil atletasdisputarão 12
modalidades entre os dias 23 de
setembro e 1 ° de outubro.
A coordenação informou que

já estão acertados todos os deta
lhes da solenidade de abertura.

FUTSAL
_

' Cornélia ganhaFMEâ�fine osgrupospara medalha de prata
a segu"da fase dQ Peladão no Troféu Brasil
Jaraguá do Sul - Defmidas Loja Só Sport e PostoMarcolla;

as doze equipes classificadas GrupoH-HFAssessoriaComer
paraasegunda fase do 120Cam- cial Lino e AA Breithaupt A ta

peonäto de Fütsal "Peladão", beladosjogos serádefinida ainda
promovido pela Fundação Mu- nesta semana pelaFME.
nicipal de Esportes (FME), de Interrupção
Jaraguä do Sul. As disputas da A competição será interrom-
última rodada da primeira fase - pida até o dia 8 de outubro, em
foram realizadas nos dias 17 e

.
função da. realização dos

18,comdestaqueparaagoleada �7°Joguinhos Abertos de Santa
de 18 x 1 aplicada pela equipe Catarina. Confira os resultados

_ daKethlim Modas sobre o time da última rodada da primeira
do Posto Pérola. fase do 12° Peladão de Jaraguä

Grupos do Sul: CPEF!Jangada 2x5 Co-
A PME já definiu os novos mercial tino; União Saúde lx8

gruposquedisputarãoosjogosda PostoMarcolla; Vila Nova 2x8
segunda fase, que acontecem IlOS Breithaupt;Estoril/PostoMime
dias 8, 15 e 22deoutubro. Grupo 2x3 InstaladoraElétr. Osvaldo!
E - Instaladora, Eletr. Osvaldo! SãoLuís;Bancários2x2Came
São Luís, Camêlos Bijouterias e lôsBijouteriaJ);LojãoBeber4x4
Kethlim Modas; Grupo F - Chatuba; Posto Pérola lx18
KarlacheMalhas, UIÚão Saúde e Kethlim Modas e HF Assesso
Cbatuba; Grupo G - Figueirão, ria 4x2Loja Só Sport.

VOLEIBOL PRÉ-MIRIM

Foto: Calica

Jarapá do Sul - A atleta
Cornélia Holzínger Caglíoni da
equipeADJlFundaçãoMunicipal
de Esportes (PME); conquistou
uma medalha de prata no Troféu
Brasil de Atletismo realizado nos
dias 17.e 18 na pista de atletismo
Célio de Barros (Maracanã), no
Rio de Janeiro. Outro atleta

jaraguaense,SáskiaDorlyLuetke,
também levoumedalha, de 'bron
ze,nos 10quilômetrosdamarcha
atlética.
Aequipe chefiada pelo treina-

dorJoséCaglioQi,conquistouain- _ Jaraguá do Sul - A ciclista
jaraguaense Paola Glaeida um quarto lugar, também na
Hackbarth, conquistou-mais umamarcha atlética, com a atleta
etapa do Campeonato Interco-

Fabrícia Vailati; e um 5° lugar legial de Mountain Bike. Ela fi
com Vera Cristina Decker na

'

cou em primeiro lugar na quartä
modalidade do. salto em altura. etapadaeompetiçãorealizadano
Cómélíaconquístousuamedalha Recanto Jatívoca, em Joinville,
naprovaqueé suaespecíalídade, no dia 18. Paola lidera a competi
os 400 metros com barreira. ção na _categoria femínino. Se-

Equipe CE Sigma, campeã invicta da r Copa Da/cem/Divina

MOUNTAIN BIKE

Paola vencemais uma etapa
do intercolegial e é líder

Chama simbólica chega à Sigma é campeão invicto
'.J

-

,

d SI· t
da Copa Dalcelis/Divina

Jaragua O u na qUln a
Jaraguá doSul-Acquipedc scguidapclo Colégio Bom Jcsus

" ,

voleibol pré-mirim (até 12 anos), (dc Joinvillc), em terceiro: Fun-
doCentro Educacional Sigma de daçãoMunicipal de Esportes de

Jaraguá do Sul, conquistou o Jaraguá do Sul, em 4° c Colégio
títuloinvictoda I "CopaDalcclis/ São Luís em quinto.
Divina Providência, da modali- Segundo o técnico CarlosCo
dade. A competição foi realiza- elho (Calicaj.da equipe doCen
da no dia 16 de setembro, no

,
tro Educacional Sigma, as meni

ginásio de esportes do Colégio nas irão, agora, se preparar para
DivinaProvidência e contou com a disputa do campeonato estadu
a participação de cinco equi- ai da categoria. O destaque den
pes. tre os atletas da equipe, durante a

A vice-campeã foi a equipe 1 a

Copa'Dalcelis/Divina Provi
do Colégio Divina Providência, dência, foi aatletaAline Bertoldi.

�

A VIST� l>E.SCONT05 ESfECIAIS
.

!, '

� .�. f

gundo aatleta que é patrocinada
pelas empresas Fluing Bikers.(de
Joinville) e Choco Leite. (de

:

JaraguádoSul),aexpectativaéde
manter a posição nas três etapas
que ainda restam para o término

da competição. A próxima etapa
acontece no dia 2 de outubro, no
Morro do Finder, também em

JoinvilIe.

• Materiais de Construção;
• Pneus, Ferragens;

} ,ti .5/etrodomésticos;
.',�'!tJdiêios e Confecções.',• � • � .'. .i : :

BREITHAUPT
.\ \ �

, ,
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