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Três mil atletas disputa
7° Joguinhos até o dia
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emBarradoRioCerro, � Ati I-I
Colégio São Luís, a tocha foi
conduzida, por 11m grupo de
atletas daFME. '
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Cuidado 'com o voto
Aatual campanha pela legitimidade do voto

regionalizado é, em última análise, a distritalização
prática, aindaquenão haja lei formal detenninante.

Claro: votar em qualquer candidato daqui, mes
mo osmais ruins, émais favorável do que votar nos
candidatos de fora, mesmo os melhores.

Quando pouco, porque os candidatos da casa

estão sempre por perto e os outros são candidatos
bissextos (só aparecem de quatro em quatro anos).

Contudo, é bom atentar para um fato: um candi

dato, mesmo da casa, que seja ou demonstre ser no
exercício do mandato um incompetente, um vadio,
um encrenqueiro, um personalista 0\1 um que não
tenha condições de fazer uma boa figura em nome

do município ou da região, prejudica mais do que
ajudae.não merecerá ser eleito. Se se eleger, não
merecérä ser reeleito ou ser conduzido a qualquer
outro cargo.

- Isto tudo sob pena de nivelarmos por baixo, pois
nem semprepodemosconsiderarque,apenaspor ser
da região, devamos 'prestigiar quem não merece ou

não reúna qualidades.
Menos mal que as alternativas de Jaraguä e

região são múltiplas, tanto em relação ao aspecto
partidário, quantoaos aspectos ideológicos, denatu
reza pessoal e de demonstração de atividade comu
nitária.

Além domaís, e somente para raciocinar e favo
recer o debate, devemos ter emmente que as outras

regiões tambémpe!'sam damesmaforma. A tendên

cia, portanto, é que, por exemplo a Assembléia,
acabe sendo umaCasaLegislativade compartimen
tos estanques, com cada grupo de parlamentares
puxando as brasas para as suas sardinhas e agredin
doanecessidade deentendimentouniforme sobre as

problemáticas comuns ao Estado, ainda que em

detrimento eventual, passageiro ou particular de
cada área de influência.
Isto quer dizer que a legitimidade da

regionalização é indiscutível, mas suas

consequências, na prática, podem causar danos na
hora das decisões, quando eleita a Assembléia

s »
Crises que exigem umparadeiro

De.uns tempos á esta parte o

Brasil vemsedeparando comcer

tas crises que de um lado atingem
presidentes eministros, de outro
senadores, deputados etc. E o la
mentável é que esses contratem

pos sucedem sempre, parecendo
até uma

adversi
.dade,
quando
estão a

caminho

provi
dências

(,;S6S f1Z;g.m
11mpOI'Dde;ltJ
pDm stJlllfQtJ
dtlpltJblemosdestina

das amelhorarii situação do País
como agora com a entrada em

vigor do PlanoReal que tem tudo

para dar certo.
A primeira dessas crises foi

originada por Fernando Collor

It José Castilho Pinto

quecolocamos,medianteeleições,
no elevado posto depresidenteda
Nação esperando que pela sua

juventude, cultura e larga experi
ência em administração pública
viesseafazerum governodeescol
oquenãoaconteceu, etudo findou
em 1992 num lodaçal de

corrupçãö, um pesadelo de triste
meména, A segunda crise foi das
CPIs do INSS e ORÇTO cujo
desfecho em 1993 nãO foi como

esperávamos, íste é, que todos os .

envolvidos nos roubos de bilhões
de cruzeiros dos cofres'públicos
fossempunidoscomacassaçãode
mandatos, seqüestros dos seus
bens móveis e imóveis e prisão
por vários anos. E agora em prin
cípios de setembro de 1994 coma
moeda real-jä vigorando de ma
neira tão satisfatória que devol-

veu ao povo a esperança das
melhorias há anos prometidas eis
que surge, como outro imprevis
to, uma terceira crise com a de
missão do sr. Rubens Ricupero,
ministro da Fazenda, um

batalhadorincansávelpelo suces
so do dinheiro real e segundo
dizem cidadão ilibado, mas cuja

. condutaacaba de sofrer um grave
desprestígio com o seu irrefleti
do... "Não tenho escrúpulos";

Estaúltimaocorrênciafoieho
cante e emmostrarqueaindanão
foram debeladas as.causas dessas
crises que já estão a exigir um
paradeiro paraquedepois, dentro
da normalidade, possamos dar

soluçãoaosmuitosproblemasque
afligemonossoBrasilenós todos.

It Jornalista
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Confira a História

"A História de nossa

gente nãopodeficar só
na saudade".

O Passado só e impor
tante se o seu tempo foi
bem empregadoBarão de Itapocu

Há72anos
- Em 1922, o comerciante Reinoldo redor da Estação da Estrada de Ferro,

Rau já estava no seu segundo ano de e de alguns já estabelecidos, desde o

estabelecido na esquina da Estrada começo do século. Como todo comer-

Nova e CaminhoCecilia, que hoje for- ciante gosta de ver girar o seu estoque
mam as ruas 4 e 27, do centro urbano para melhorar os ganhos, Reinoldo
atual, comprando de outro comercian- Rau, também aderia a essa técnica,
te conhecido por Benjamin Stu1zer, a comprando e vendendo - como vendeu
propriedade, prédio e estoque com o aRobertoEggert um engenho de ,cana
inventário, tudo por 75 contos de réis. de açúcar, de ferro, que lhe custava
Ele se .virava como podia na já emer- nesse ano alguns cuidados com relação
gente concorrência de notáveis outros à liquidação de contas, ele que sempre
comerciantes que se estabeleciam ao era bem sucedido.

Há70anos
- Em 1924, o sr. Afonso Piazera problemas,afaltadegênerosalimentí-

entrava em férias que a Intendência cios e, em conseqüênciauma galopan-
distrital proporcionava aos seus funci- te carestia, que fez com que decidisse
onãrios e, durante o seu impedimento porisentardeimpostosemalfãndegas,
do titular, ele era substituído pelo sr. as importações de arroz, açúcar, bata-
August Mielke, como fiscal de Obras ta, carne secaou xarque, feijão emilho,
PúblicaseViação,oqueeraexecutado assinando o decreto n" 16.524, aten-
a contento. dendo, assim, ao apelo das Associa-

- O presidente Artur Bernardes, que ções Comerciais, que reclamavam a

desde 15/1111922 assumia as rédeas necessidade de baixar esse dispositivo
do governo, enfrentava uma série de regulamentar.

Há57anos
- Em 1937, de Hansa, atual Coropá, tiadeRs.l:000$OOO(umcontoderéis)

então 20 distrito do Município de pelo sorteio de agosto.
Jaraguáemnotícia Graças ao esforço _ O prefeito Leopoldo A. Gerent, de
do sr.Koemer,proprietáriodoCinema Jaraguá, publicava o seu "Mo:vimento
Central, já possuía um novo aparelho deCaixa",de07/05/1937,mostrandoa
cinematográfico, vindo de SãoPaulo e Receita'Orçamentária e a Despesa
prometia oferecer à população Orçamentária, com um saldo que
hanseálicaumasériedefilmesescolhi- passava (1� 10/05/1937 (dia do ani-
do�,acomeçarde5desetembro.diada versário do CORREIO ])0 PoVO),
inauguração_

'

um saldo de Rs. 36:902$400 (trinta e
- � sorte sempre foi tema para pros- seis contos, novecentos e dois mil Ci

perar na vida. Dizia a imprensa da quatrocentosréis).Nota-Adocumen-
épOcaque osr. Hass,agentenestaVila taçãosupra,bemcomooslivrosacham-
(de Jaraguá) da Empresa de Sorteios se à disposição de quem queiraexsmi-
".!\mericanópoJis" pagavaàsra. Clara nar.Istoéqueeratransparênciacomas
Hensdael, esposa deGustavo, aquan- coisas públicas.

Há10anosj
�'Em 1984,aComan::adeGuar.unirim Ihões de cruzeíros, A inauguração foi

'prestigiada pelo Desembargador
Eduardo Pedro Carneiro da Cunha,
Presidente do Tribunal de Justiça de

Santa'Catarina.doPrefeitoJoséPerfei
to de Aguiar, do Juiz de Direito e

:Qiretor do Foro, dr. lrineu Bianchi e
demais autoridades dos trêspoderes.A
inauguração ainda fazia parte da co

memoração dos 35 anos de emancipa
ção política do município.

- que abrange ainda os munícípies de
MàssarandubaeSchroeder- tinhainau
�LAo onovoFórum, nodia28/09/84,6'f-
recebendoo nome de "Desembargador
MiWlÍlio da Costa Coimbra", nome
escolhido pelo TribunalPleno, na ses
si\<> de 01/08/1984, prédio construídc
em convênioentreaPrefeituraMunici
pal e o Tribunal de Justiça do Estado,
aplicando nas obras físicas 44,5 mi-

A comunidade cresce

�Daas Ro�e se transforma pelo Industrial·
...

'
t b Ih D d

ALTA TECNOLOGIA

Ira a o. e ca a um �x,,'1.:·l['tJ:tf&MAS

>J,. ':.:: :�·�·:Rae,todos�_, .. " -_ .. -!S�r;:::�:g,;����- __ 'J
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Retranca
(CM.)

E agora?
Presidente do Tribundi Superior Eleitoral, Sepúlveda Pertence,

,
foi contra a instalftção de várias cabines brancas (nas seções
eleitorais para a votação proporcional) e amarelas (votação
majoritária). A idéia era agilizar o processo. Pertence, numa
eleição simulada, homem mais que esclarecido, demorou três
minutos para preencher e depositar as duas cédulas. Imaginem
sõ, então, o que poderá acontecer com os eleitores comuns,

maioria desinformada e pouco esclarecida, no dia 3 de outubro
e em 15 de novembro (segundo turno).

Memorizando
Esperidião Amin (PPR), inclui
em seu currículo, 26 anos de

magistério. Ora, Amin foi pre
feito de Florian6polis duas ve
zes (uma nomeado), deputado
federal, secretário de Estado,
governador e, agora, senador.
Portanto, está hápelomenos 20
anos sem entrar numa sala de
aula. Simplesmente, mente.

Barato
Candidato a deputado, em

Mafra, dizem que pagou R$ 10
mila cabo eleitoralque assumiu
o compromisso de arranjar 500
votos. Não duvido e" até acho

que o sujeito cobroupoucopara
ser corrompido por um corrup-
to.

Vergonhoso
Alguém mandou pichar placas
de propaganda do candidato a

deputadoGeraldoWerninghaus
(PFL), com palavras
impublicáveis. Atitude de gente
insana, ou muito covarde, que
em nada contribui . .ráfiz�tam (J
mesmo comoutdoorsdeÂngela
Amin, Jorge Bornhausen e

Vilson Kleinubing.

Namesma
Duplicação da BR-1OI ainda é
um sonho. OsR$ 8milhõespro
metidos sâ podem ser repassa
dos através de medida provisô
ria, o que é inconstitucionalpor
que o orçamento da União já
está emfase de votação. Então.
voltamos ãestacazero.denovo.
E pro ano que vem não tem

nada orçado.

Será?
Ministro Ciro Gomes diz que
não hánenhumestudoparapror
rogaracobrançadolPMF, que
acabaem31 de dezembro. Pre
sidenciávelFernandoHenrique
Cardoso já disse que o imposto
é indispensável. Gomes sai do
governonofimdo ano.Por isso.. ,

Calado
. Candidato adeputadopelo Vale
do Itapocu está sendoassistido
por um psic6logo. Ordens ex�

pressas de não rebater nenhu
ma acusação, sejam denúncias

publicadaspelaimprensaoudi
tas pelos seus adversários. Até

agora tem seguido à risca as

orientações determinadas.

Atraso
A centralização de informações
importantes em algumasprefei
turas da região do Itapocu, nas
mãosdosprefeitos, leva a gente
a acreditar que os secretários
são figuras decorativas. Além
do que, a situação cria enormes
dificuldades para se levantar
corretamente informações d.e
interesse comunitário.

Choradeira
- /

Também emGuaramirim a cor-

rente da "pirâmide". deixou
muita gente dita inteligente
olhando pra Lua a procura dos '

reais investidos no neg6cio.lsso
é igual ao conto do bilhete pre
miado. sâ cai quem tem olho

grande.

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC
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Eleição de outubro terá voto
de 34milhões de analfabetos

Os candidatos que só sabem

escrever e ler o próprio nome são
em número de 70, um deles ean
didato aoSenadopeloPT:Manoel
Conceição Santos, doMaranhão.
Como ele, existem outros 13 can
didatos a deputado federal e 54 a
estadual. O PT é o campeão de
candidatos semiletrados, num

total de 10, seguido do PSDB,
PFL e PDS, cada um com seis.
Raimundo Nonato Marreiros de

Oliveira (PUAmawnas) e José
de Alencar Gomes da Silva

(PMDB/Minas Gerais), ambos

candidatos a governador, decla
raramnão terconcluído oprimei
ro grau. Entre os candidatos à

Presidência, ,Lula tem apenas o

primeiro grau enquanto que os

demais concluíram curso superi
or.

O Prona, do candidato Enéas

Carneiro, o que mais valoriza a

escolaridade, tem 103 candidatos
sem curso superior, um deles que
sabe somente ler e escrever e ou
tros 10 que não concluíram o pri
meiro grau.

em Herval do Oeste e Joaçaba,
onde seria feito o desembaraço
das mercadorias, ou seja, a pas
sagempela alfândega. "Estame
dida visaria facilitar o embar

que dos containers no porto,
evitando procedimentos buro

cráticos'; .rooncluiu Vieira,
< :. � �i, j ';'.f I' • ,.� •

• . oi l t

t " .. L,' , .• ). '0 "..I ... '_"'" � .1- ....
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TRANSPORTE

Vieiraprega a reativação deferrovia

Brasília - São Paulo é o

maior colégio eleitoral do País,
segundo dados doTribunal Supe
rior Eleitoral, com 20.774.991

eleitores,oquerepresenta21,92%
de todo o contingente eleitoral.
Minas Gerais aparece em segun
do lugar

Um levantamento feito pelo TSE
traçou o perfil do eleitor brasilei
ro. São 47.675.261 homens e

46.796.274 mulheres. Do total,
31.104.207 possuem o primeiro
grau incompleto e outros

7.795.971 concluíramoprimeiro
grau; 7.009.596 aindanão termi
naramos estudos de segundograu
e outros 8.163.668 concluíram.
Com nível superior incompleto
são2.210.048 ecomcurso superi
or,3.526.739.

Os números do TSE mostra

ram, também, que os 94,76 mi

e.depois, lhões de eleitores considerados
o Rio de Janeiro com 9.129.373 . aptos ao voto em outubro, 34mi
eleitores (9,63%).Osestados com lhões são considerados tecnica-

c o m SÔO/OU/O10559.739
eleitores /smmoisds
(11,14%)

tOmi/hisspratica-
mente a

ds S/Si/DISSmetade

menor número de eleitores são o

Acre, com 263.162 (0,28%).
Amapá. com 197.171 (0,21%) e
Roraima, com 119.399 (0,13%)
do eleitorado nacional estimado
em 95milhões de eleitores. Santa

Catarina /tim pouco mais de 3
milhões.

Mesmo assim. estes estados

tem, proporcionalmente, o mes

mo peso político que os demais.

mente como analfabetos, incluí
dos os que assinam a folha de

votaçãocom o dedopolegaràque
les que sabem ler e escrever só os
seus nomes. Estes também serão

responsáveis pela eleição do pró
ximo presidente, senadores, de
putados estaduais, federais e go
vernadores, num total de 1.654

vagas que estão sendo disputadas
por 11.964 candidatos.

Florianópolis - Um sistema
ferroviário. integrando todooEs
tado, desde o extremo-oeste até
oPorto. de SãoFranciscodoSul,
é uma das propostas apresenta
das pelo. candidato da coligação
"Viva Santa Catarina", Paulo
Afonso Vieira Argumentando
que o Brasil tem uma tradição
muito forte em transportes ro-

,

doviários, quando na realidade
empaísesdesenvolvidoso trans
porte ferroviário é o mais bara

to, mais rápido e o. principal
meio de transporte de cargas.

Segundo Vieira, é possível
resgatarotransporteferrovíário por trens de maior velocidade",
em Santa Catarina, já que uma diz o candidato, acrescentando

parte existe, no trecho. entre quenumasegundaetapapoderá
Joaçaba e São. Francisco do Sul, ser feita a ampliação dos ramais
passando por Caçador, Mafra, para Chapecó e São Miguel do

Fone/Fax Porto União e Canoinhas. "Pre- Oeste.

(0473) 73-0419i '
cisamos re,<;uperar este trecho,

•.
Estaferrovia.navisãode Pau-

L:::::::;::i=::;::!+::>:::::;::;::::==:::::====';;;'=:::':;:';:'::::;:;:'�;;:;::==:::;:::;;=::J. para qll.Ç.�P9s�a ser percorrido lo Afon�o;'p!-y\;'ê um entreposto

ICE MACHINE'
E: 1 � COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

_--'-_.:;-"

Peças Originais Consul, Prosdáeimo, Brastemp,
--,

White-Westinglwuse, Gás Freon, R-12, R-22

Corpo a corpo com eleitores é diário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ELEiÇÕES

'Comarca de Guaramirim Wedekinfazcomício�oje
I

•

.1 1
·

. no bairro de Vila Lenti
temmau de26ml e eueres JaroguádoS�-HOje,às tePopular.vêmã JaraguãdoSul,

19h30min, o candidato a gover
nador da coligação Frente Popu
lar, Nelson Wedekin, acompa
nhadodeseu vice,Vilson deSou
za e Luci Choinaki, candidata ao
Senado, realizamumaconcentra

ção em Jaraguá do Sul no bairro
de Vila Lenzi. Wedekin deverá
realizar um comício seguido de
uma apresentação de artístas da

região.
Esta é a quarta vez que os

candidatosmajoritários da Fren-

Guaramirim - No dia 3
de outubro, cerca de 26,S mil

111 elei�ores deverão votar.em ·102

iii seçoes da 60" Zona Eleitoral da

I': Comarca de Guaramirim, que
compreende os municípios de

"

Comíciomarcaa
!; última visita do
�:

:! candidato do PT
Joinville - o candidato da

FrenteBrasilPopular pelaCida
dania, Luiz Inácio Lula da Silva,
vai estar hoje em Joínville, onde
,deve chegar por volta das lSh30

.
no aeroporto da cidade. De lá,
depois de uma entrevista com a

, imprensa, Lula segueparao cen
II tro da cidade onde, na praça
,. Nereu Ramos! participa de seu

últimoooIIÚqoemSantaCatarina
antes das eleições de 3 de outu
bro. DeJoinville Lula segue ain
da hojepara a cidade deGoiânia

" (GO), onde é esperado para ou

I Iro comícío marcado para o iní
I ciodanoite.Do grupo de artistas

engajados na campanha do can-

I! didato do Pf', confirmaram pre
sença -em Joinville, Letícia
Sabatela, Antonio Grassi e

Janafna Diniz.

� O comícío reunirá, também, .

II outros candidatos do rr, como

Iii Luci Choinaki e Marcos Herter(Senado),CarlitoMerss (Câma
raFederal), João Socas (Assem-

II bl�ia Legislatíva), além do CaD- .

R didatoaogoveniodoEstadopela
" FrentePopular,NelsonWedeldn.

Guara-
mirim,
Massa
randuba

será feita a totalização dos votos
em Guaramirim. Apenas as in

formações de cada boletim elei
toral serão transmitidas para a

central de apuração do Tribunal
Regional Eleitoral (1RE), em

Florianópolis.: "Entretanto, va

mos fixar os boletins em locais
onde poderão ser conferidos pe
los partidos", acrescentou Olí-
veira.

O juiz eleitoral deGuaramirim
falou ainda a respeito de sua preo
cupaçãooomo transcursodavota
ção. Na opinião dele, em todas as

seções, invariave1mente,haveráfi
las para votar. "Isso por causa do
sistema de votação. O eleitor, ao
chegar na sua seção, vai receber

. uma cédula branca para votar e

depois receberá uma amarela e

terá que repetir o trajeto até a

cabine de votação", sintetizou .

Umadasmedidas queestão sendo
tomadas pela justiça eleitoral é a

distribuição de uma cartilha, nos
p:incipais pontos do COIDá"Cio de

Guaramirim, que explica oomo o
eleitor deverá agir quando chegar
à sua seção eleitoral.

20 SALARIOS MENSAIS

FRENTE

para apresentar as suas propos
tas e pedir os votos dos eleitores
dacidade.

Pela manhã, às 10 horas, a
militância da Frente promove
uma carreata pelas principais
ruas e pelos principais bairros

dacidade, partindo do início da
AvenidaGetúlio Vargas. Ao fi
nal da movimentação serão
distribuídos panfletos dos
candidatos que integram acoli

gação.

DEP.FEDERAL

e Schro-

IIpuIOf6tJ
d.v.o,obol

> VOCE PODE ATINGIR 20 SALÁRIOS OU AT� MAIS SENDO
REPRESENTANTE DE A CAPITAL DA PRATA. SEJA INDEPEN
DENTE GANHANDO MUITO DINHEIRO.
> NÃOPRECISAPRÀTlCANEM INVESTIMENTO. ENSINAMOSO
SERViÇO PARAAMBOSOS SEXOS E FORNECEMOS EM CON
SIGNAÇÃOOMOSTRUÁRIOCOMPLETOCOM35UNDlsslMAS
PEÇAS FOLHEADASAOURO 18KL COMGARANTIÀOE FÁBRI
CA.
>NÃo EXIGIMOS EXCLUSIVIDADEOU TEMPO INTEGRAL,SER
ViÇO SIMPLES E FÁCIL.

1414
Roberto

e d e r.

Desde

1993,

.mm.lltJsd.
1411tJ10S

� ,

INFORMAÇAO GRATUITA
DEP. ESTADUAL

quando
da realização doplebiscito sobre
o sistema de governo, foram ca

dastrados 2.272 novos eleitores
na Comarca, dos quais em torno

de 30% ainda não 'retiraram os

novos títulos no cartório eleito
ral.

O crescimento foi de 9,38%,
emrelação aoseleitoreshabilita
dos para votar em 1993. Para
efetuar a contagem dos votos, o

juiz eleitoral, EdsonLuiz deOli
veira, já organizou a montagem
de 20 mesas apuradoras, em jun
ta única, com"possibilidade de

instalação de mais duas caso os
trabalhosnão tenhamo ritmode

sejado. "O nosso objetivo é con
cluir a contagem dos votos ainda
no dia 4", disse o juiz.

Como em JaraguádoSul, não

ENVIE ESTE ANÚNCIO PARA: A CAPITAL DA PRATA LIDA.
CAIXAPOSTAL250-CEP 15001-970-SÃOJOS� DO RIO PRETO .

- SP OU UGUE (0172) 33-6251
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ÁGUA

Schroederativa
•

o novo sistema

de distribuição
SChroeder - Hoje, às 11

horas, acontece a solenidade de

inauguração do novo sistema de

captação, tratamento e distribui

ção de água do município de

Schroeder. Ao todo serão entre

gues, oficialmente, à comunida
de urna

nova Es

tação de
T r a t a
mentode

Água
(ETA),
um novo milmslrtJs

BlldllmilD

DmpliDdD 11m

mDislS

reserva-

tório, com capacidade para 250
millitrosdeágua, e25milmetros
de ampliação da red� física de

distribuição, que temcapacidade
para atender a 1.100 ligações no
município.
A novaETA foi construídana

localidade de Bracinho, interior
do município, em terreno com

prado pela prefeitura municipal
que, segundo � prefeito Hilmar
Rubens Hertel, \ "possui um ma-,
nancial de recursos incalculável" .

Naestação foramconstruídosdois
tanques de armazenamentos de

,
água,asertratada, comcapacida
\teparaummilhãode litros, oque
\

�e assegurar o abastecimento
em períodos de altó consumo ou

:;,

/

Falecimento

ADEMAR MAHNKE [Schnukíl

Para tristeza de seus familiares, faleceu às 4:15hs., ae 20-09-
1994, noHospitalJaraguá, oestimado cidadãoAdemarMahnke,
aos 51 anos de idade.
Ele eJlil filho�pranteado comercianteWillyMah,nke ede Frida
BOsemeyerMahnke e casado comAmantina NeckelMahnke,
deixando viúva, o filho Femando, a mãe, 1 irmão, 1 irmã, _1
cunha'da, 1 cunhado, sogra, sobrinhos e demais parentes.
Oseucotpo foiveladona Igreja Evangélica Luterana-centro, de
onde seguiu às 17horaspara o jazigo da famflia, no Cemitério
Municipal-centro. Culto in memorian, amanhã, 25-09-94, às
9:30hs., na Igreja Evangélica Luterana-centro.

� 'f)Jl' !�" I" 1., r' J.e ! s
�
fi ,'\; " \,.\ \" ,,\ "\.1 'I"'.Consulte seu Marechal Deodoro; '30<�·"'a"'(Juá do Sul. se

...

Ap$:,SJ1�*-�.���s_�fI,,,*,"�·pr.()/undo,pe$éM,""'.'.< �." ",.,$,>;>.."'.agtmt.".-:W•••", .... »"., •••••• tFoneJf.•tr (0479)· '�489�' ',;0 ,,��""'•••
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estiagem.
Aredefísicadedistribuiçãode

água, em Schroeder, passou de 5
mil para 30 mil metros, em uma

ampliação de ordem de 500%.
"AnteriormenteúnhaIn>scercade

450 residências que eram

abastecidas pela rede física. Ago
rajá temos 950 ligações feitas ou
a realizar, de acordo comas soli

citações que já foram cadastra

das", declarou o prefeito Hertel.
Ele disse também que já fo; soli
citado àCasan umanovaamplia
ção da rede para atender a 1.300
consumidores.

A capacidade de

armazenamento de água tratada

tambémfoi ampliada comacons
trução de um novo reservatório

com capacidade para 250milli
tros de água. Isso, somado ao

que já existia, tota-liza um

armazenamento de 350mil litros
de á�a tratada.

Hertel infonnou também que,
alémda comprado terreno para a

instalação da ETA, a prefeitura
participou da obra efetuando a

instalação dos 25 mil metros de

tubulação para a distribuição de

água, além do serviço de coloca
ção do material filtrante na esta

ção de tratamento, num total de

300 metros cúbicos.

. -
.. - . - - � - - ..

CORREIODOPOVO-S

PORTO
SEGURO

NATAL
8 DIAS - 7 REFEiÇÕES

•
•

CONFIRA AS VANTAGENS DE VIAJAR COM A cwe

• Boelng 137-500 da Rlo-Sul, • Para criançasde 1 até 8anos,
novfsslmo capacidade para a oportunidade de conhecer a

108 lugares com Incrível een- cabine do Boelng 737-500.
forto. • Brinde para o casal: 1 bolsade
• Open bar com refeições viagem, 1 necessary, 1

quentes e frias a bordo. ' bronzeador e lenços refrescan- .

:m t=I:�:�:e:e��I:�a�� :s :�:�':'�!����tos nosul do OS Ral'IROS
viagem e Inclusive no vôo. Brasil \'::.

m:;f:Wj f.:$'.%W$;,W$...#.(.�%..ß�%...��,.....$.���N.....J.J..?

ch V!G RI�UL
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Vacinaçãocontra
•• •

a.ralva ImunIZou

cinc� mil cães
Jaraguá do Sul - A campa

nha de vacinação contra a raiva
canina, desenvolvida pelas se

eretariasmunicipais de Saúde e
Agricultura e Meio Ambiente,
terá sua última etapa hoje, nas
localídades de Grota Funda

(E.M. 10 Grau Darcy Vargas),
ItoupavaAçú-Joinville (E.M. 10
GrauRui Barbosa) e Santa Lu
zia(E.B.ElzaGranzottoFerraz).
Durante trêsdiasa vacinação de
cãesfoi feitaemtodososbairros
domunicípio, atingindo, segun
do o secretário Irineu Pasold,
cercade 5mil animais dos apro
ximadamente 8 mil existentes.

. A últim� vacinação em

Jaraguá do Sul foi feita há qua
tro anos porém há mais de 10
anos não se constata nenhum
caso nomuníeípío, sejaempes
soas ou em 'cães. O' secretário

.

,.

Pasold lembra que todos 0$ ca-
sos de mordeduras de <:ães .de
vem serrígorosameateobserva
.das jáque o animal, no início dá\
doença,não apresentasintomas'
externos. "O cão deve serconfi
nado paraum período de obser
vação mínima de 10 dias e em

> hipote� alguma deve' ser�ati
do", lembra o secretário.

A pessoa que for mordida
deve receberassistênciamédica

para diagnóstico. Constatada a

doença, passarãporumabateria
de vacínas que são aplicadas na
região do umbigo. Há, também,
casos de transmíssão da raiva
através dos morcegos da espé-

.

oie hematófoga, que se'aliÍilen- ,

.

·tám de sangUe de anímais. No
'

interiór dé Jaraguã dö 'Sul esta '

espécie existe e já provocou a

doença em o�s animais que
, não cães. ' -:

.

ENXURRADA

Galeria vai amenizar ação das chuvas
Guaramirim - Nas próxi

mas semanasdeverão ter início as

obras de implantação de um novo ,

sistema de águas pluviais no cen
trodomunicípio deGuaramirim.

SegundooprefeítoVictorKleine,
já é conhecida a empresa vence-

'

dora da

licitação Sótll61
p a r a

compra msl/tls (tim
dos tubos
de 1,20 IlIbtlsds
m e tro s

1,IOmde diã-
m e t r o
que serão colocados em 261
metros da rua Antônio Carlos
Zimmermann, desde o entronca
mento com a 28 de Agosto até as
proximidadesdaempresaMóveis
Planolar.

oobjetivo éminimizar os pro
blemas de alagamentos ocasiona
dos por enxurradas e que causam
transtornosaosmoradores e tran
seuntes do trecho compreendido
entre a farmácia Lyra e o super
mercado Breithaupt. "Não pôde
mos afumar que o problema será

Galeria ,ai da farmácia Lyra ao supermercado Breithaupt

defmitivamente eliminado, 'mas
com certeza vamos reduzir a in
tensidade", declarou opr�feito;.
A implantação do novo siste

ma, temcustoprevistodecercadé
R$ 18mil, apenas para a comprá
dos tubos de um metro e vinte
centímetros de diâmetro COm du-

centímetros, nos dois lados da

rua", explicou o prefeito.
Nãobáumprazoestimadopara

a conclusão da obra, mas Kleine
disse que seu.desejo é concluir os
serviços antes das enxurradas de
verão, que cosnnnam Ser as mais
fortes.

pia armação. Além desta galeria.
aobra contempla, ainda, aampli
ação da mbul3Çio dos dois lados
da rua 28 de Agosto: .no trecho
citado. onde ocorrem os maiores

problemas. "Esta ampliação de
verá se du com a colocação de
novos tubos de 1 metro e oitenta

.

MAO CHEIRO�••

DEPUTADO ESTADUAL N� 11.123

, S�NE,àox veda o'mau cheiro,�iinpede a saída"de -insêtos e, pequenos
animàis do esgoto e garante total," segurança .contra inundações.
SANEBOX é a solução para o -saneamentô urbano. Encontram:..se
disponíveis em värlostemanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega dir�to da fábrica.

, ",'. _. ' _ ... __ , COM���IO E -REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.

�:' �'���:'�:cörsÄ:Do 1': •

'

�
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'
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CASA/DAS TINTAS MABA LTDA.

Fone/Fax

(0473)71-0091

I�-'.

I e I
VENDE-SE
25 canaletas 90 x 4,60m. Tra
tar72-U07

TEMOSVAGA

Necessitamos de funcionários

para trabalhar em corretora de

seguros com conhecimento na

área de informática. Os inte
ressados deverão comparecer
no seguinte endereço: Rua
Gumercindo da Silva n° 90
sala 2

PRECISA-SE
De empregadadomésticapara
trabalhar em Balneário
Camboriú, em casa de família.

Que saiba cozinhar e fazer to
dos os serviços da casa. Tratar
pelos fones 72-3363 e72-3723

.

PARA-BRISAS
Dópa...bpisas e viJpos,
novos e usaJos para

automóveis.

Em Nereu Ramos ao

toJo Jo campo Estreita.

VENDE-SE

Apartamento com três dormi
tórios. R$ 40.000 ou financia
do em 24 meses. Entrada com
23% .ou 20 vezes (1 + 19).
Telefone71-6621.PraiaGran
de - Jardim Moêmia Albatroz

VENDE-SE

MOCORT COMUNICA

Que não vão estar abertas as

matrículas para os cursos de
corte costura emodelismo nos
centros de atividade do Sesi a

partir do dia 26/09/94. Maio
res informações pelo fone: 72-
3661

1r 72·2218

VENDE-SE
TV Philips, colorida, 26 pole
gadasemperfeitoestado euma
geladeira amarela 300 litros
também' em perfeito estado
Cônsul. Tratar 72-0043

VENDE-SE
Mercedesßenz608Diesel,ano
80. Preço à combinar. Tratar
71-6776

VENpE-SE
Opala 75, inteiro - aros espor
tivos, branco. Valor 2.400 re
ais. End. entrar na rua do
Juventus, pegar a I" rua a es

querda - 2a casa a direita ou

pelo fone 72-1023
VENDE-SE
Uma casa de alvenaria com 6
cômodos no bairro de Jaçanã,
SP. R$ 20.000, ou troca-sepor
casa em Jaraguá. Tratar 71-
2410

COMPRO
Terreno com no mínimo 15
metros de frente, situado num
dos seguintes bairros: Nova
Brasília, Vila Baependi, Vila
NovaeVilaLalau. PagoatéR$
10.000. Fone: 71-0695 - Creci
1343

- FUNDADAEM1917-

Persianas Verticais

Tpadição, em:
- p�psianas

Residenciais e Cornepciais
, ,.:_.: .. ...;. M6�f3'i'S so,6, med,icJQ�·; '::

_ f' _

--

... ... .. ,�. • .. � � .... .. _ .......1o t. ,." 10<. .......... :r
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VENDE-SE
Casa de alvenaria na rua Max

Doering, 232, bairro Jorge
Czerniewicz.Valor2 x 25.000
ä vista + financiamento (Rea
juste anual). Valor do financi
amentomensalR$49,00.Con
tato pelo fone 71-2950 com

Eliane

VENDE-SE

Apartamento 2 quartos R$
28.000, Telefone '71-6621.
PraiaGrande - JardimMôemia
Albatroz

CASA ALVENARIA
Áreade 142m2,com3quartos,
banheiro, copa, cozinha, sala,
lavanderia, garagem
(inacabada). Terreno com

460m2• llha da Figueira, R$
12.500.Fone: 71-0695--Creci
1343

Máquina de escrever elétrica

marcamM.R$420,00. Tratar
72-0588 ou trocapormáquina
Overloq

'WIZARD

DISTRIBUIDOR DAS TINTAS LUXFORDE - WANDA E LAZZURIL

Consulte-n()s, fazemos
orçamento sem

. compromisso.

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguá do Sul'; sc

Automotivas e para construções em geral- Lixas Norton
Cola- Fitas para pintura - Vareta Solda e Ferramentas em geral.

Matriz: RUil Exp. Cabo Harry Hadlich,,47· Jaraguá do SlJl- SC· Fone ({)473l�1·3969· Fax (0473) 71-0380
FiUaí: Rua Hermann Weege, 2806 ,·,Po,mérode - SC... -Fone,(0413) '87;.1757 e 87-0897

'.'

I ,I 'I.:> I·<:>.··IVI''_.S·/I'

·RÁPIDO E EFICIENTE
fnglês - Espanhol-Italiano - Alemão - Francês

Solicite já uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 20,0 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_ _ . CLÁSS�� .................•... _ • _ . _ .1�g.WaôSúf,.�creSêtéÍ.abmde.'H9A�
TROCA-SE
Casa em Brusque por outra

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

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

VENDE-SE
Casa no Jaraguá 84. RS
3.800,00. Fone 72-3558

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

VENDE-SE
Casa na VilaRau. RS 25.000.
Aceita-secano.Tratar71-6843

.

OPORTUNIDADE DE TRABALHO

VENDAS
-

AHungária Turismoprocura umapessoa, din.
micae bem relacionadaem Jaraguádo Sule região,
para realizarvendasextemasdepacotes turísticose
promovergrupos de viagem.

Seráumtrabalhode ''free-Iancer'� comissionado,
com boasperspectivas de remuneração.

Há preferênciaporprofissionaldo sexo femini
no, sendodesejávelalgumaexperiênciaem viagens.

Interessadas(9s) podem procurar a Hungária
Turismo, no horário comercial.

Jlungária Turismo e Câmbio
Av. (jetú80 Vargas, 99

:Foiíe 71-9943 - Jaraguá dóSue

ulIC_
�<: ·ií;;;!l tltm.bém com deliciosos la��i1;�"":}" "::":

.
.

Í!\S ãas," aaS e sáösCios:;"':' '.:: .;.... ,

.

'.

, ''*.!iSI...._. '·1:i:(' iIHil�illiiii�iiii:iiiiiiii :,:
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Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279

FONE: 71·7822
Jaraguá do Sul - SC

VENDE-SE
Umacasadealvenarianapraia
das Palmeiras, em Piçarras, a
100 metros do mar. Próximo

aoHotelCandeias,com2quar-
tos, cozinha, banheiro, varan- VENDE-SE
da e garagem. (Semi-mobilia- Casa de alvenaria com 142m2,
da), ótima localização. RS· 3 quartos, sala,banheiro, copa,
18.000. Tratar(0473)44-5303 \ cozinha, lavanderia, garagem"

(inacabada). Terreno com
.

450m2• IIhadaFigueira - Creci
.

_

.

1343. Tratar fone 71-0695

ALUGA-SE
3 peças grandes. RS 80,00.
Tratar-rua Alberto Santos
Dumond, 558 - Vila Lalau

VENDE-SE

Chácara -.Rio Molha -

160.000m2 de área. Sem
benfeítorías, com cachoeira e

-

plantações. -Valor RS 6.000
fane 72-3206

.

VENDE-SE
OfícinadéLatoaria, completa.
RS2.200. TratarruaFrancisco
Hruska, 857

VENDE-SE

Máquina sorveteira nova cl 5
formas parapicolé e capacida-
de para 30 litros de sorvete e 1
batedor de spumone novo.

.'. Aceitotelefonenoneg6cio. tra
tar72-1093

VENDE-SE
Casa 120m2 no Jaraguá Es-

.

querdo. ValorRS 4O.000;Lo
caJiVIdanaruaOliviaChiodini
Pradi, 184, perto do Colégio
CristinaMarcatto. Aceita car
ro, telefoneouchácara.Conta
to pelo fone 71-0810 cl sr.

Aurélio
VENDE-SE
Terreno de 550ms cl casa de
alvenaria cl 150ms
(inacabada).RS17.000.Local
próx. ao PostoMarcolía. Tm
tar'12-2931 - 72-0525 Creci
4004

VENDE-SEOUTROCA-SE
Por casa de alvenaria terreno

ou carro, uma chácara de 25

, morgos com água, rancho,
galpão, casa de madeira e luz;
próximo aMalweenaBarra, a
400ms do' calçamento. RS
23.000ouR$13.000deentra
da mais2deRS5.000·corrigi
do pela poupança. Tratar 72-
2931 - 72-0525 Crecí 4004 Fone (0473)

76-7014

72-3363·

RuaAngelo Rubin�60,�Ba_n:.adoRioCerro
892600400 -JaraguádoSul·SantaCataJ:ina.

.

$
SUPORTE

ISAPI
Consultores
Associados

PRESTADORESDE SERViÇOS EMCONSULTORIAEASSESSO
RIAEMPRESARIALESTARAOPROMOVENOOPALESTRANODIA
19/09l94ÀS 19:00HSNAASSOCIAÇÃOCOMERCIAL E INDUSTRI
AL DE JARAGUÁDO SULÀAV.GETÚLlOVARGAS,621 FONE

(0473) 71-1044S0BREOTEMA: REENGENHARIA E PRODUTIVI
DADE - A REALIDADE BRASILEIRA COM OS PALESTRANTES
NELSON CORREA E SEBASTIÃO AUGUSTO PEROSSI, ONDE
MARCARÃO INICIODASATIVIDADESDASCONSULTORIAS EM
JARAGUÁOOSULEREGIÃO.

. >

SUPORTE-E-SAP CONSULTORES
R. Chibata Mlyakoshl, 183 - 1!II!••�!tI�,.ftn

Morumbl-'SP

Comulreria e Assmoria Empresarial

..

Fax: (011) 843-8670

"'-li!líll����!
Fone: (0192) 53-5865

'Wi • Fax: (0192) 53-5865

I�S'I'l')1('S co)II�)I()IlllNI)()
N()SS() -lº l'NI,TI�llSlí'llI() í�)1

lfflRICH Informática N()'T() I�NI)I�lll�Ç().
VENHA CONHECER NOSSA LOJA.

. .

• • \ . 1 • •

.

/.

,
� J , f". ; .,.. .,," .- , i; • � t' 1- •

_.. e t

Rua· ·p;.esidente.Jusc;�.irj�� ��.r�LojéJ�0:1.,':.,.j"êÜfà.:.:(à47.�) .. i2;27.ß.4,�__�72�29,O...
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/-atagUá do Sul, 244esetembr,ode 1994.

I

Aaa•• aa.l;Iaalftcadaa da cp'
,

72-3363
a. ela••lBca.......... ,Ilda da reglia.

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

Vende
Casa de alvenaria 132m2 - rua João Januário Ayroso,
próximo ao posto de vendas Karlache - 3 quartos totall0

peças + garagem
Terreno central, no início da rua

Adélia Fischer área de 33.023,00m2.
Lotes no Loteamento Itapocuzinho.
Lotes no Loteamento Jardim Francisco.
Lote 425m2, próximo Bretzke.
Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com L652m2,

próximo Recreativa Marisol
Lote próximo Urbano. Jaraguá-Esquerdo
555m2 - 6.500,00 - 450m2 -' 4.500,00
Lote Giardini Lenzi - 371m2 - 5.300,00

'"'"

> ()AROMA E'O SABOR"DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

,'·PANIFICADORA E CONFEITARIA

�,PÂO,8 VINHO
Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOha,.

, inclusive domingos e feriados -

"

';Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 915/Centro,
, Rua'V.naneto da Silva Porto. 225 Vila Lenzi
/

' (Próxhno Weg I)

'Fone:72-1243

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

GolCL1.6 50x264,27
CorsaGL1.4 50x278,92
UnoCS1.5ie 50x298,95
Tipo 1.6 ie 50x365,06
Tipo 2.0 50x483,16
Obs. Você pagaa 1�patCe/a

somente em outubro.

VENDE-SE
Casade alvenaria com 142m2,
3 quartos, sala,banheiro, copa,
cozínha, lavanderia, garagem

- (inacabada). Terreno com

450m2• Ilha daFigueira - creci
1343. Tratar fone 71-0695

ALUGA-SE
Telefone - Tratar 72-3243 até

meiodia

VENDE-SE
Ponto comercial na Reinoldo
rau. Tratar 71-4264

VENDE-SE

Espingarda de pressão. R$
150,00. Portão (Je ferro 3m x

80. RS 30. Tratar 71-1414

VENDE-SE
Bicicleta de alumínio Ameri

cana, 21 marchas. R$ 380,00.
Tratar 72-1451 ou rua Harry
BucbmaDn, 60

'

� .

,. ',.-. �.. '.,.. ..�.-';'" ..

;'

VEND�E
Bicicleta Brisa.' R$' 100;00.
;Tratar 72-2953 '"./ ' : c

� -. _', �
. .

��J�j��Jl1�,�.L:J-:J� ,

I' Pesquisado e comprovado, o
;;! melhor da região

WlW�@@
�ß[illifß Gi}�ß:,��éà [L1f@�o

DMsão de. concreto
(Tubos e artefatos C/f! concreto)

Rua JOii1lfil!e; W'1'(V- Fone 72-1101

Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinhas

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

Rua Cei. Procópio Gome., 89
Fone 71-0066

�vEND.� :', < "

"

3bal� para loja Tratar-72-
3173 '

�E.-�<"
3 xl Frahn. R$ 80,00. Tratar
'72�13S3:

COMPRA-SE

M&JuinaOverloq ou cobertu
ra. Tratar 72-3096

VENDE-SE
Geladeira e freezer. Tratar rua

JorgeCzerniewicz, 877c/Cláu
dio

VENDE-SE
2bicicletasRanger.R$ 70,00 e
R$ 60,00 eumaCeciR$ 50,00.
Tratar 72-3295

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

TRABALHO

Moçaseoferece para trabalhar
demensalista. TratarruaAfon
so Nicoluzi, 2533 - Vila Rau

,

,MAR·ANÇ9NI" , 'Bolsa'
Öe::;Telefooes ' '

"

,',
' "

CIIIPIIA
'"FOliê'�(04t3) 72-1000 I IIIIDE

ALDGA
Rua 'Waltef Bréithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - sc

(DefronteaoBeiraRioClabedeCampo)

Chance94
Querganhar100,200,1000

OU mais Reais por mês?

II

S'CHII CHE' Fãbricade Cal��s
IndustriaiS

e Residenciais

11f)NI� «()LJ7!J)

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

KfVB
.

,
I

Assessor.ia comp,leta na área Gráfica
para sua Empresa

Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Turtísticos,
Anúncios de Jornais e

Revistas, Cartazes, Jomais de Empresas,
, ���"," "�'.":' .�. ,,_ ,", ':;!'t,�r.��çg�t�.�!Jç� ;Yi��ÇJI

����'���-'��."����"������-����N���������'���'����'����q�.,��.�.��,�����,,���-@�,,�-.�-��.�,��.,�.I'����-�.���,�"��,���,��,�����,����-,��c-�-��������"iW"�_'����"���"/

COMUNICAÇÃO LTDA.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Edital N° 19.557 de 20/09/1994
FABRíCIO EMÍLIO SCHIOCHET E DIONÉSIA CRISTINA TUBBS

Ele, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua

Getúlio Vargas, 26, nesta cidade, filho de Flavio Dante Schiochet e Elvira da Silva Schiochet.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Lages, nesteEstado, domiciliada e residente na ruaArthur
Günther, 220, bloco 5, apto. 104, Bairro Amizade, nesta cidade, filha de Tadeu Aparicio Tubbs eNeiva

Juçá Cruz Tubbs.
'

Edital N° 19.558 de 20/09/1994
MARIO VICENTE E VARDILEI DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Laurentino, neste Estado, domiciliado e residente na rua 711,
em Vila Rau, nesta cidade, filho deMaurino João Vicente e Cecilia Feliciano.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de B arracão, Paranä,domiciliada e residente na rua 711, emVila
Rau, nesta cidade, filha de Antonio dos Santos e CezarinaAndrade dos Santos.

Edital N° 19.559 de 20/09/1994
ADILSON BACHMANN E ELENICE SCHWARZ

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz Ill,
nesta cidade, filho de Isolde Bachmann.
Ela, brasileira, solteira, lavradora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente emRio da Luz Ill,
nesta cidade, ftlha dê Heriberto Schwarz e Laurita Arndt Schwarz.

� pa,t'a gue ��e��� � .��h,��e!lt� �� �o??�, '���lp'�a;:?lres��t�.�t� q��1 s,ef��Ub��ad��la, I ; ,; ',I:
lI:nr;en�a. el�m Car.t6.fl�,'Qn4.e Sl'F�,a[!x�P9f ·�5(.(aplll..zS'���·'.',' '. '.,', \�: .' •.\�,\I ,1,:,:',,1,,'"' "',' '0" ... \:n'"

2�4
. " PusLICAÇÓESLliGAIS "

Edital N° 19.556 de 20/09/1994
SERGIO LUIS WOSNIACK E ELIZ REGINA PAZ TRINDADE

Ele;brasileiro, soíteíro.borracheíro, natural deApiuna, nesteEstado, domiciliado e residentenarua Irmão
Geraldino, 312, nesta cidade, ftlho de ValdirWosniack eMaria de Lurdes Wosniack.
Ela, brasileira, solteira, contabilista, natural deDomPedrito, Rio Grande do Sul, domiciliada e residente
narua28 deAgosto, 3.173, em Guaramírím, nesteEstado, filhadeZequielMesquitaTrindade eLeontina
Paz Trindade.

Proclamas de Casamento
Margot AdeliaGrubba Lehmann,Oficial do RegistroCivil do 1 ° Distrito daComarca de Jaraguá do Sul,
Estado de SantaCatarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei,
afim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital N° 19.549 de 14/09/1994
JAIR SEBASTIÃO LIMA E SILVIA PATRICIA BRIDI

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Realeza, Paraná, domiciliado e residente na rua Ida Bridi,
99, nesta cidade, filho de Almandio Lima e Olimpia Santos de Lima.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Rio do Oeste, neste Estado, domiciliada e residente na rua

Ida Bridi, 99, nesta cidade, filha de OrlandinaBridi.
Edital N° 19.550 de 14/09/1994 "

ARLINDO OSMAR MUELLER E ROSELI HORWARTH
Ele. brasileiro, solteiro, assistente técnico. natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente em Estrada

, /

Nova, nesta cidade, filho de AdernarMueller e Vanda VanildaMueller.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente em Estrada Nova,
nesta cidade, filha de Heinz Horwarth e Regina Horwarth.

.

Edital N° 19.551 de 15/09/1994
ROBERTO GIROLA E ESANIR JANNESCH

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Guaramírím, neste Estado, domiciliado e residente na rua

28 de Agosto, 2.461, em Guaramírim, neste Estado, filho de Onório Girola e Geni Valler Girola.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural deMassaranduba, nesteEstado, domiciliadaeresidentenarua
Aleixo Dellagiustina, 52, llha da Figueira, nesta cidade, filha de Leopoldo Jannesch e Tereza Morbis
Jannesch.

Edital N° 19.552 de 15/09/1994
EDIVALDO ARMINDO JACOBI E FRANCISCA IVONEIDE FEITOZA DE ALENCAR

Ele,brasileiro, solteiro, operador demáquina, natural deMarechal Cândido Rondon, Paraná, domiciliado
e residente na ruaManoel Francisco da Costa, 75, João Pessoa, nesta cidade, ritno de Herberto Jacobi,
e Elia Jacobi.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural deNovaOlinda, Ceará, domiciliada e residente na ruaManoel
Francisco daCosta, 75, João Pessoa, nesta cidade, filhadeFrancisco Aquino de Alencar eMariaAquino
Feitoza.

Edital N° 19.553 de 15/09/1994
CASSIANO VELOSO E VANDERLEIA DRANKA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Caxias, 719,
em Santa Luzia, nesta cidade, filho de Luiz Veloso eMaria Helena Veloso.
Ela, brasileira, solteira, operäría, natural de Canoinhas, neste Estado, domiciliada e residente na rua

Caxias, 719, em Santa Luzia, nesta cidade, filha deMaria Neuzita Dranka.'
Edital N° 19.5S4 de 16/09/1994

CLÁUDIO BRUCH E CRISTIANE KONELL
Ele,brasileiro, solteiro, projetista, natural de Jaraguádo Sul, domiciliado e residenteemRio Cêrro I, nesta
cidade, filho de Delfino Bruch e LuziaMarquardt Bruch.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente emRio Cêrro II, nesta
cidade, filha de Adernar Konell eWaltraudWendorff Konell.

Edital N° 19.555 de 19/09/1994
OSNIL ADEMARMARTIM E ROSANGELA APARECIDA CAVALHEIRO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente na ruaMax Nicolau

.

Wilbelm Schmitt, 37, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Osmar Martim e Tereza Junckes Martim.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na ruaMaxNicolau
Wilhelm Schmitt, 37, em Vila Lenzí, nesta cidade, filha de Edemar José Cavalheiro e Ana Maria

Cavalheiro.

Jaraguá do Sul, 24 de setembro de 1994, e

IDI,.AL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã, e

Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, et�

-

.

Faz sabera todosquantoesteedital viremque se acham neste

Cartório para Protesto os Títulos contra:
Alvacir José Bertoldi • Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira. 1 •

NESTA
AdairMoUmann - Bernardo Dornbusch, 1020 - NESTA

CO!1l. Frutas e Verei.MakibaLtda - RuaBernardo Dornbusch, s/
n° - NESTA
Confec. Levi - Rua Alberto Klitzke, s/n° - NESTA
Com. Mat. Constr. Vieira Ltda - Rua José T. Ribeiro, 208 -

NESTA
Cliniodon CUn. Odontológica - Rua Barão do Rio Branco, 124-
NESTA
Geraldo Eustaquio de Paula - Av. CeI. Albertino Reis,743 -

NESTA
MiniMerc. Aguiar Ltda - Estr. Guamiranga - GUARAMIRIM

MuricysMalhas LT - Rua Carlos Meyer, 164 - CORUPÁ
Mecânica Isabel de Lourival Gumz - RuaFelipe Schmidt, sIn° -

CORUPÁ
Marcezi José de Oliveira - Rua Nei Franco, 102 - NESTA

Rejane Carvalho de Souza - Rua Preso Castelo Branco, 7 -

SCHROEDER '

Radtke e Souza Ins. deMóveis Ltda - Servidão 66 - NESTA
SaleteMariaNicocelliWodzinski • RuaProf"Estanislau Ayroso,
289 - NESTA
Star Scheine de Mario Sérgio - Rua Walter Marquardt, 623 -

NESTA

Tingitex Benef. Texteis Ltda - Rua 603, n° 165 - NESTA

Tingitex Benef. Texteis Ltda - Rua 603, n° 165 - NESTA

Tingitex Benef. Texteis Ltda - Rua 603, n° 165 - NESTA
Wan(la Confec. Ltda- Estrada Sta Luzia, km 16 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente edital, para que osmesmos compareçam nesteCartóriona
ruaArthurMüller, 78, noprazo daLeiafim de liquidaro seu débito,
ou então darrazãoporquenão o faz, sob apenade serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc,
KE/Jaraguá do Sul, 21 de setembro de 1994.

Tabeliã

CP CLASSIFICADOS
o jornal que você

. .-

anuncia e ve

que o re$ult�do é

R.EAL!

LIGUE
72-3363

� --

E GRATIS
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J&raguá do Sul, 24,desetembrode 1�4

:

,."

ENGETEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇAO LTDA,

(
(

ENGOEe

R. CeI. Procópio Gomes de Oliveire. 285 - Jorcquó do Sul - SC
---

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

FIGUEIRA - Ter
reno comercial (es
quina) cl frente de

29,5 metr_os para a

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

VILA NOVA -

Casa em alvenaria,
próximaaoSENAl,
cl aproximadamen
te 110m2, terrenocl
450m2 R$

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.

FIGUEIRA
Loteamento City Fi

gueira (Bruns) - Ótima
casa em alvenaria cl

,/

aprox.l40m',edificada
em terreno deesquina,
toda murada

alvenaria, cl 100m2,
edificada, em terreno

de esquina, cl

379,50m2, localizada
noLoteamentoBruns-

Casa em alve
naria eiltOm2
- R$ 15mil,

renode esquina, sito
próximo aFERJ, na
rua Erwino

Menegotti, claprox.
600m2• R$ 11.000

reno de frente pl
�a_r�o Dornbusch

com�m2, Contendo
.......-ctn alvenaria de
200m2 - RS 55 mil

VILA LALAUIPRÓX.
MARJSOL - Casaemal

ve� d 250m2, 5 qlos,
domais dopo todamurada
dcercaelllalomlnio-Ru.
Getmaoo Marquardt, 170
- RS 45.000 , (Em COIldi-

RUA JOINVILLEI
ADtLlA FISCHER -

Apto.d aprox, 22O,OIJm2,
mais garagem, ao lado da
Recreativa Marisol. em
cima da 'Walter Velcu-

CENTRO - Prédio em alvenarialSobrado,
na Av. Epitácio Pessoa frente aos bombeiros,

ao lado do Edificio Jaraguá cl aprox. ...

230,00m2 da área construída, em terreno de

aprox. 330,OOm> - Preço R$ 160 mil

JARAGUÁ ES
QUERDO - Rua 378,
próximo ao Bompadi,
casa cm alvenaria cl

CENTRO - Atrás da

Jaraguã Pabril - Casa
senti-acabada, cl projeto
prevendo aprox, 300m2 -

RS 75,000,00

CHAM
PAGNHAT -Casanova
em alveoaria. cl aprox.
340m2 excelente acaba-

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

VILA LALAU -

Lotes com 375m> -

ao ladodaWeg II -

R$ 8.500,00

1153 - Excelente casaem
a1venariad36()m2emter

renoeil ,6Q0m2 contendo
2 suites. 2quartos. 3 salas
e demais dep, Preço RS
180:000.00(em eond.)

LOTEAMENTO

ANAPAULAIV -

Lotes 14 X 25. Pre

ço: a vista - R$
4.500 ou em condi

ções a combinar.

c/ 3 quartos, área-de aproximada
mente 80m2, em terreno c/650m2•

Preço R$ 25.000,00 (Aceita-se carro

como parte de pagamento do preço).

CENTRO - 'Rua José
Emmendoerfer - Excelen
te lote d45Om2(15 x30),
pr6ximoaoAtelierdalnd.
de Quadros 3 Américas -

Preço: RS 10.000.00

V.IEIRAS - Casa

em alvenaria, toda
murada,próximaao
Rei dos Botões - RS
20.000,00

tes c/350Jn2, próxi
mo Colégio
HolandoGonçalves
no Lot. Waldemar
Schmitz

, .

� .. �
! t I

.' , , J
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Estantes de aç9

lAIIAIIUá DO SUL - ...... CA.........

o o

"'".HABITAT
.

. COMPRA. VENDE. Al.UGA. ADMINISTRA'
.

. ,,' ,

Rua Leopoldo Jao",".62:"'ne (0473) 71-Il00$ .

89252-130 - JARAGOA DO SUL - santa Càtarlna "

IMOßII lAI< A
C�ECt .:)60

Apa�mentos
APARTAMENTO: ae.
Eldorado (novo) cl 1 suíte +
2 quartos, ótimoacabamen
to;

APARTAMENTO: Ed. Dona
LiU (Piçarras) 1 suíte + 2

quartos edemalsdependên
cias com excelente vista

para o mar.

APARTAMENTO: Novos no

Conjunto Residencial Imi

grantes. Especial plano de

.paqamsnto.
Terrenos

TERRENO: Residencial cl
2.700m2 no centro.

Lotes
LOTES: .539m2 próximo
Faculdade.

,Aluga-se
Galpão índústría no centro.

PM-B2P
Balcão cl? portos de correr

s/chove
1.oox4Ox72

.----:

o

. .

40:

Cadeiras fixas e giratórias

DDDD ,

-

oD D I=l-

•

�I

'ti, \
ROPEIROS INDUSTRIAIS

v.....
Apto. - c/ll0lp2 + gangem - Centro
Apto. - c/ll0m2'+ garagem ""Centro
Apto. - c/121,54m2 - Céntro
Apto. - c/3 quartos + depend8ncias - Centro
Casa de alvenaria c/ 140m2 - Rua Antonio 1.
Gonçalves - Dha da Figueira
Casade alvenariac/170m2 - RuaJaraguáEsquerdo
Casa de alvenaria c/130m2 - Rua BerthaWeege

,

Casa de alvenaria c/50m2 - Rua Rio Molha
Casa de alvenaria c/ 150m2 - Rua Alvino Stein -

Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria c/240m2 - Vila Baependi
Casa de alvenaria c/156m2 - Lateral RuaAntonio
Schmitt
Casa de alvenaria cl 120m2 - Rua Brusque - Vila
Nova
Casa mista c/96m2 - Loteamento Aldrovandi
Casa de madeira c/70m2 - Rua João Dowbrawa
Casa demadeira c/75m2 - Rua João Sarni Tavares
Casa de madeira c/80m2 - RuaWalterMarquardt
Casa de madeira c/30m2 - Rua Jaraguá Esquerdo
Casa de madeira cl 60m2 - Rua Alfredo Bengel -

Jaraguá Esquerdo
Terreno c/450m2 - Rua Frederico C. A. Vasel
Terreno c/450m2 - Rua Joinville - R$ 10.000
Terreno cl 684m2 - Rua Walter Marquardt - R$
6.000,00
Terreno c/50.000m2 - Rua Rio Cerro I
Terrenos c/395m2 - LoteamentoDivinópolis - Ilha
da Figueira - R$ 9.000,00
Terreno c/450m2 - Loteamento Sto Antonio -

Financiado
Terreno c/354m2 - Loteamento Heineck - Ilha da
Figueira - R$ 5.500,00
Terreno c/397m2 - Rua Jaraguâ Esquerdo
Terreno c/48.000m� - Rua Walter Marquardt -

Defronte Loni-Mar
Terreno C/2.500m2 - + Galpão - RuaBarra do Rio
Cerro
Chácara c/90m2 a casa+ terreno c/48,OOm2 - Rua
Rio Molha R$ 15.000.00
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CASAS

caaa alvenaria cl 300m" - (RuaJoIo Planlnchek) R$' 80.000,00
ca. alvanarta c/172m' - (Residencial V.."...) R$ 60.000,00
casa atvenarla eI 78m" - (Ilha da figueira) R$ 20.000,00
caaa aIv"_la cl 145m' - (PfÓX. Colégio Alberto Bauer} R$ 45.0Q0,OO
caaa atvenarla c/11oma - (Bana do Rio Cerro) R$ 25.000,00
caaa alvenaria c/7Om" - (Waldamar Rau) R$ 15.000,00
casa alvenaria c/120m" � (Blumenau) R$ 22.000,00
casa alvenaria cl 66m' - (loteamento 810 Antonio) R$ 6.500,00
casa alvenaria cl 1.047· Ia Lenzt} R$ 22.000,00
casa mista c/135m" - (Praia ras) R$ 33.000,00
casamista c/112m' - (Prata lllha) R$ 30.000.00
casa alvenaria c/40m" - (Estrada Ga R$ 5.200,00
casa alvenaria cl 120m" - (GuaramirIm) R$ •

casa madeira c/110m" - (Jaraguá Esquerdo) R$ 16.000,00
casa alvenaria c/225m" - (Rua Joao Januárlo Ayroso) R$ 48.000,00

APARTAMENTOS
Apartamento c/3 donns. - (Residencial Amizade) - (Entr. R$ 18.000,00
+ R$ 83,00 por mês).
Apartamento c/2 dorms. - (Residencial Amizade) - (Entr. R$ 13.000,00
+ R$112,oo por mês).
Apartamento cl 3 dorms. - (Ediflclo Sehlochet) - (Entr. R$ 40.000,00 +

R$ 289,00 por mês).
Apartamento c/ 3 darms. - (Ediflclo Argus) R$ 45.000,00
Apartamento c/ 3 darms. - (Ediffcio Carvalho) R$ 70.000,00
Apartamento c/3 darms. - (Edlflclo Bario Rio Branco) R$ 45.000,00

, Apartamento c/3 darms. - (Florlan6polt. - Pröx UFSC) R$ 38.000,00
Apartamento c/ 2 darms. - (Ediffclo Honduras) R$ 22.000,00
Apartamento c/ 3 darms. - (Ediflcio Jonerlt) R$ 50.000,00

TERRENOS
Terreno c/450m2, (Jardim Champagnat) R$ 15.000.00
Terreno c/372m2 - (Loteamento 810 Antonio - Nereu Ramos) R$
2.800.00
Terreno c/470m2 - (Residencial Versalis II) R$ 8.000,00
Terreno c/570m2, (Rua GuilhermeWeege) RS 60.000,00'
Terreno c/l.l43m2 - (Rua Curt Vasel) R$ 60.000,00
Terreno c/570m2 - (Rua GuilhermeWeege) RS 60.000,00
Terreno c/5t3m2, (Nereu Ramos) RS1.500,00
Terreno c/570m2 - (Rua Guilherme Weege) RS 60.000,00
Terreno c/360m" - (Chico de Paula) RS 4.200,00
Terreno c/5,850m2 - (Jaraguá 84) RS 55.000,00
Terreno c/2.077m2 - (Nereu Ramos) RS 17.000,00
Terreno c/424m2, (Waldemar Rau) RS 4.500,,00
Terreno c/'iBOm", (Loteam. Garcia) RS 5.600.00
Terreno c/1.698m2, (Barra Rio Cerro) RS 16.000,00
Terreno c/1.700m2, (Schroeder) RS 18.000,00
Terreno c/600m2 - (Navegantes 200m da Praia) RS 3.000,00

CHÁCARAS
Área de 5.320m2 - (Rio Cerro - Pröx, Choco Leite) RS 33.000,00
Área de 5OO.oo0m2, (Rio da Luz) RS 55.000,00
Área de 500,OOOrna ' (Nereu Ramos) RS 60.000,00
Área os 1 05.000m" - (Nereu Ramos) RS 60.000,00
Área de 325,OOm2, (Ilha da Figueira) RS 20,000,00

PONTOS COMERCIAIS (VENDA)
Sala comercial c/280m2, (Com estoque) , (Av. Marechal Deododro) RS
35.000,00 �.
Sala comerciai c/ 85m" ' (Com estoque) - (Rua Reinaldo t18)') RS
25,000,00
Saiacomerciaic/110m2,(Comcasa)- (JaraguáEsquerdo) RS60.000,00

PONTOS COMERCIAIS (LOCAÇÃO)
Sala comercial, (Rua Jorge Czerniewcz)
Sala comercial, (Av. Marechal Deodoro)

LOTEAMENTOS
Residencial Plazara- (lIha,da Figueira), Entr. + Financiamento (até 30
vezes) .

"

Residencial Behling, ótimos lotes, com toda infraes,trutura, pronto para
construir. .. • ..". •• 'I I , 'I "'I. � "of ..

;1 \� ,\.' Il ft
, ,_ ...... :..!.�� '._'.{': ,�,�,.•, •• }��,.
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Pesquisa comprova] o lugar noRamo de Imóveis.

Lotesrnen-to Juventus
_

Lotés com entrada + financiamento
Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOlDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

E N
i I
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Venda

Av. Mal. Deodoro,141
LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

Apartamento noEdifício Jaraguá.
Casa de alvenaria com 63,00m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
Apto. cl 160,()()ml no Edifício Miner na-Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Otácara em Schroeder, com4i morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista cl 9O,()()ml na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Terreno com 4.700,QOml e casa de alvenaria commuitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,()()ml no Loteamento jardim Francisco.
Casade ji):venariacf300,00m2, naruaRichardPiske, com 3 arcondicionados, hidro massagem, aquecimento
solar e sistema de alarme.

-

Casa de alvenaria com 280,00m2 com terreno de 2.500,00m2, na rua: Antônio Carlos Ferreira esquina
Lourenço Kanzler.
Casa de alvenaria com 120,OO�, terreno com 16x30, na ruaJosé Teodoro Ribeiro.

Casa de madeira com 86,OOm', terreno com 15x30 na rua Herberto Sasse n° 188.
Terreno na rua Frederico Barg de 14x30, (Pr6x. a rodoviária).
Casa de alvenaria com 260,00m2 com terreno de 5.700m2, com 31agoas, árvores frutíferas etc., naEstrada
Rio Molha.

locação
Casa mista, com 2 dormitórios e demais dependências, na rua: 711 Loteamento Rodrigues, fundos.
Meia água: de madeira, com 1 dormitório e demais dependências, na rua )ValdemarDoubrawa s/n° (Água
Verde)
Casa de madeira, com 2 dormitórios e demais dependências, naTifa da Mosca (Barra).
Apto.'em Corupá, rua Roberto Seidel, 1117.

Salas comerciais
Av. Getúlio Vargas n° 49, c/48,00m2.
02 salas, na rua Leopoldo Manke n° 46, (Lat. da rua Rio Branco),

p---------------.
I �II=" I

: CRECI N° 1589 Jd :
I I
I Ba..... Sul I
I IlIDõveis I
I I

I Fone: (0473) 72-2734 I
I I

= Casaemalvenariacf 130m2,=sal. COZO desp. garagem. Vila = I.•
Rau. Preço R$ 18.ÓOO,OO. Aceita-se carro.

ICasaemalvenariacf70m1, 2 qtos, sal. COZO BWC, todamurada,
I no Jaraguá Esquerdo. R$ 15.000,00 I

II Casa em alvenaria c/70m2, 2 qtos, sal. cozo BWC, terreno com I
I 2.55Om2,bairroSãoLuis,pr6x.ArrozUrbano.PreçoR$\6.000,00 I �

ii:

I
Casa mista cf 150Ifi2, 3 qtos, 2 BWC e demais dependências,

I.

terrenoc/480m2 (12x40), Jaraguá Esquerdo. PreçoR$16.000,00·

II negociável. I
-

I Casa em alvenaria semi-acabada cf 95m2, 3 qtos e demais I
dependências, na Bana. Preço R$ 15.500,00
I Casa demadeirácf63m2,localizada na ruaPastorSchneider, lia I

II Bana. Preço R$ 7.500,00 I
I Casa em alvenaria cf 180m2, 5 qtos, 3 BWC, garagem p/ dois I
I carros, sala, cozo e mais um depósito em alvenaria com 63m2•

IAceita-se carro até R$ 10.000,00. Localizada na Barra. R$
I 45.000,00 •

II Terrenos I
I Com 400m2, na ruaLuis Satler, naBarra, fundos Supermercado IBreithaupl Preço R$ 7.500,00
I Com 1.573ml, rua- Ângelo Rubini, na Barra, excelente ponto I

II comercial. Preço R$ 70.000,00 I
I Com 1.900iJl2, lateral daruaFridaPiskeKruger, naBarra Preço I
lU 9.000,00 - negociável �

II Com 750m2, localizado em área nobre da Bana. Preço R$
I 14.000,00 - 50% deentradaesaldoem até5pagamentosmensais. I I.

I Çoíii·�720m2, localizado na Bana. Aceita-se carro. Preço R$ I
I 13..000,00 ICom ll.427m2, edifieadocomumacasademadeiraeumgalpão,
I na Barra. PJeço R$ 45.000,00 I II Com 84:<Jm2, naBana. PreçoR$ 4.306,00 em até dois pagamen- I
I fuso

�

IChácaras
I Com65.836m2,naBana.PreçoR$210.000,OO-SO%deentrada I

I• e saldo em até dez meses." •
I Com60.000m2; com casa demadeirá de 60m2 e um galpão de I "

. 80m2, naBaêrá, próximoaóClubBotafogo. Preço R$20.000,00

II Com 25.2'12m2, edifieado comuma casaeÍn alvenaria nova com II ··'.175m2, pastagem, lagoas. AceitatrocaporcasanaBarraPreçoR$
�I 50.000,00· ,

I
I

Com 125.000m2, edifieado comduas casas de ãlvenaria, uma I
. casa de madeira, um. galpão, árvores frutíferas, 6O.ooom2 de

•_pastagem,lagoàS, águaoorrente, localizàdanaEstradaGaribaldi,. II distante 9kJft daMalwee: Aceita carro ou casa na cidade. Preço I
I RS 85.000,00 ILoteamentos
I No bairro São Luiz e Rio Cerro 11 I
I Lotes a partir de $ 500,00 de entrada e salto até 24 meses com I
I prestações de R$ 187,50p/ mês. I

= ".'''.'_;'''''11'.�, =
.���·.������:-."��",.,"_Äi:.t�

TERRENOS
Terreno emPiçarrasabeira rioc/4.185m2(Ancoradou
m�
Terreno Rua Amazonas cl 1.720m2, (esquina) próx.
Teatro Sear
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.5OOm2•
Pr6x. trevo Pesto Marcolla
Terreno cl 42Oin2 Rua Luiz Kienen
Terreno esquinanaRuaReinoldo Rau cl casa de alvena
ria

Terreno Rua João Januário Ayroso 2Ox90 (1.800m2).
3 lotes com 2 casas demadeira+ fundamento

CASAS

Casa de alvenaria cl50m2 - LoteamentoAnaPaula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.
Casa mista Loteam. Ana Paula ß Rua VictorVitkoski
Casamista esquinaRuaJoão J.Ayroso clRuaFrancisco
Hrushka (Jguá Esquerdo)
Casa de alvenaria 100m2 - Rua Oraéío Pradi - Próx.

Colégio Cristina Marcatto
Casa de alvenaria 160m2 - Próx. RecreativaMenegotti
Casa de alvenaria 100m2+ 60m2 (em construção) - Ilha:
da Figueira.

'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
�I

APARTAMENTOS

Apto.EdifícioJaraguácI70m2cl2qtos., (l°andar),apto
3.

Apto. cl 250Jrtl, :3 quartos, uma suíte"- Rua Joinville.
Apto. emPiçarrasEdif. Marisa - Apto. 93 com 88,59m2
Apto. em Piçarras Edif. Onelia Francisca cl 137m2

LOTES FINANCIADOS
Loteamento AnaPaula IV.
Loteamento São Cristóvão ß.
CONOOMfNlO AZALÉIAS (empreendimento Classe

A)
Loteamento Acapuleo naPraia deRçarras.
Lbteatnento Liodoro Rodtígues (Vila Rau).

CHÁCARA NA CIDADE
,

ArbOrizado,cláreade 14.700m2,a5kmdocentrQc/boa
água, uma casa em excelente estado e casa de caseiro.

TERRENO COMERCIAL
Av. Mal. Deodoro da _Fonseêa c/2.5OOm2 cl 25,OOm pl
Mal. (Instalações Brasilauto)
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382 m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIODO rovo. '1:•. J.-aguido Sul, 24desetembro de 1994
-

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Iaraguâ do Sul
Edital de Praça N° 001/94

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, Sr. DurvalVasel e o Secretärío de Finanças,
Sr. AdolarJark,noexercíciode suasatribuições, enos termos do quepreceituaoartigo
258, daLeiComplementarN° ()()1, de 18de novembrode 1993, fazemsaberquepassa
avigoraroprazo legalparao lançamentodaContribuição deMelhoria, referentemente
a pavimentação de camada asfältíca, para os propríetäríos, enfiteutas e moradores
lindeiros para a Rua 01 - Av. Getúlio Vargas, determinando o custo, o fator de
absorção, o trecho a ser beneficiado pela obra pública e a discrição 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
sobre base de paralelepípe-
do existente,
1.1 - Imprimação .

1.2 - Regularização da Base
com pré-misturado a quente,
com espessura média de O,04m 3.425,OOm2
1.3 - Pintura de Ligação..... 3.425,OOm2
1.4 - Revestimento com
Concreto Betuminoso
Usinado a Quente, com
espessura de O,04m............ 3.425,OOm2 3,80 13.029,24
Tota�............................... 3.425,OOml 7,44 25.496,24
II - Delimitação do logradouro a ser beneficiado
É beneüciadaaReaüf -Av,GetúlioVargas, desdeaesquinadaRua29 -CeLEmilio
C. Jourdan até a confluência das Ruas 02 - Av. Mal. Deodoro da Fonseca e 03 - Mal.
Floriano Peixoto.
DI - Custe da obra
Conforme planilha de custos elaborada. pelo 'Departamento de Engenharia, o
valor total da obra importará em R$ 25.496,24 (Vinte e cinco mil quatrocentos e

noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), a qual encontra-se a disposição dos
contribuintes interessados, na SecretariaMunicipal de FinanÇ3S.
IV - Parcell,l a ser financiada pelos contribuintes
O valor que será debitado à título deContribuição de Melhoria aos imóveis lindeiros
para o logradouropüblíco, seráde dois terços do-custo total, igual a R$ 16.997,50
(Dezesseismil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
V - Fator de absorção
A Municipalidade participará com um fator de absorção equivalente a 33% do custo,
igual a R$ 8.498,74 (Oitomil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro
centavos).
VI - Tempo de vida titil da obra
Nos termos do que prescreve o Parágrafo 2°_!,do artigo 248, da LeiComplementarW

. '001/93, o tempo de vidaútil daobraem tela, e, considerandoo laudodoDepartamento
de Engenharia, será de 10 (dez) anos.
Cientificamosaos contribuintes beneficiados pelaobra pública,que o prazopara
contestação dos ítens relatados ê de 30 (trinta) dias, 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
demercado, podendo omesmo sofrer variações até a data do efetivo pagamento, uma
vez que a UFIR em tendo variações sistemáticas.
Fica estabelecido, nos termos do que determina oartígo 257 domesmo diploma legal,
que após decorridoo prazo para a contestação, aMuniçipalidade notificará, via
correio, os contriJJuinte$ $.uJeitos ao pagame.nte 4a.Ç�l)tribuição de Melhoria.

v

•

• Jaraguä do Sul, g de setembro de 1994. ....
'

"

�

..

� .Dunal Yasel. ,.
.

" ,"; ". ;fIrefeito M,pnicipql;: '. �
,

.

.

AdóláT JMk '

. SecretlÍrio de Finanç�
'Estad() de Santa Catari,na

PrefeituraMunicipal de Iaraguâ dó Sul.
,E.dital de ,Pr,aç� N� 0.02194

o Prefeito Municipal.,deJaraguá::de S,ul" s-.DulY,fl.l V;lSel e o Secretário <te Fin��,
Sr. Adolar Jark, no exercíciode suasatríbuíções, e nos termos do quepreceituaoartígo
258, dal.eiComplementarN° 001, de 18 de novembrode 1993, fazem saberque passa
avigoraro prazo legal parao lançamento daContribuição deMelhoria, refetentemente
a pavimentação de camada asfältica, para os proprietários, enfiteutas e moradores
lindeiros para a Rua 03 ;. Mal. Floriano Peixoto, determinaado 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

'l !/.;As ?�ra�, c��p:f(;�nd�m ,o.s �e�ui�tes s��i��s ,�cnicos e com os custos abaixo

'I ,', 6spec;lficaäos,: ' .... , , .. '.' I ••• , •• , , , , ,; , ,

....
. �!..!.....:�ht • • t � t rt t , J " � • 41 , t • •• tu\"'ft,,�A� 4: �

. �,� ""'i'�Ii!;:r.,� "5., q·,I+p.t- ..... ':,t H' I,,, '�rrr.F"'.'
1Ii1:.>'

, ,: ',.'" .. ' '.- .. e. ,

- .

P. UnitárioQuantidade P. Total

3.425,0()m2 0,34 1.164,50

2,96
0,34

10.138,00
1.164,50

'.:-....

I

La &

2.023,OOm2

01 - Pavimentação asfáltica
sobre base de paralelepípe-
do existente.
1.1 - Imprimação :..
1.2 - Regularização da Base
com pré-misturado a quente,
com espessura média de O,04m 2.023,OOm2
1.3 - Pintura de Ligação..... 2.023,00m2
1.4 - Revestimento com
Concreto Betuminoso
Usinado a Quente, com
espessura de O,04m............ 2.023,00m2 . 3,80 7.687,40
Totais............................... 2.023,00ml ,/ 7,44 1'5.051,12
II - Delimitação do logradouro a ser beneficiado

,
"

.

É be�eficiada aRua 03 - Mal. Floriano Peixoto, desde aponte AbdonBatista até a.

esquina da Rua 02 - Av. Mal. Deodoro da Fonseca.
.

m - Custo da obra
Confonn.e planilh� de custos elaborada pelo Departámento de Engenharia, o '

valor total da obra tmportará em R$ 15.051,12 (Quinzemil, cinquenta e umreais e

doze centavos), a qualencontra-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 imóveislindeiros
paraologradouropüblíco, serádedois terços docusto total, igulaR$10.034,12(Dez
mil, trinta e quatro reais e doze centavos).
V - Fator de absorção
AMunicipalidade participará com um fator de absorção equivalente a 33% do custo,
igual a RS 5.017,00 (Cinco mil e dezessete reais.).

.

VI - Tempo de vida útil da obra
.

Nos termos do que prescreve o Parágrafo 2°, do artigo 248, da Lei ComplementarN°
001/93, o tempo de vidaútil daobra em tela, e, considerando o laudodoDepartamento
de Engenharia, será de 10 (dez) anos.
Cientificamosaos contribuintes beneficiadospela obra púbUca,queo prazo para
contestação dos ítens relatados ê de 30 (trinta) dias, contados a partir da última
publicação do presente Edital, conforme artigo 259 da'LeíComplementarN° 001/
93.
Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste, referem-se apreços
demercado, podendo omesmo sofret variações até adatado efetivo pagamento, uma
vez que a UFIR vem tendo variações sistelháticas. ,

. '.'

Ficaestabelecido, nos termos do quedeterminao artigo 257 domesmo diploma legal,
que após deeerrído o prazo para a contestação, aMuniclpalidade notiftf;ará, via
COReiO, os contribuintes sujeitos ao pagamento da Contribuição deMelhoria. .

Jaraguá do Sul, 14 de set9mbro de 1994.
Dunal Vasel

.

Prefeito Municipal
Adolar Jarl

Secretário de Finanças·"
Estãdo de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do 'Sul
, Edital de praça N° 003/94'

..

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, Sr. Durval Vasel e o Secretärío de Finanças,
Sr. Adolar Jark, no exercício de suas atribuições, e nos termos doquepreceítuaoartigo
25�, daLeiComplementarN° 001, de 18 de novembro de 1993, fazem saberquepassa
avigoraro prazo legal parao lançamentodaContribuição deMelhoria, referentemente
a pavimentação de camada asfältica, para os proprietários, enfiteutas e moradores
lindeiros para a Rua 04 - Preso Epitácio Pessoa, detenninando o custo, Ö 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: .

� �.
.

"'� :" ;<n � �., 4',_ ;

Elemen.tos Quantidade. 'Po Unitário .p: T��11
.

01 - Pavimentação asfáltica
" '

"'c_ i
sobre base de paralelepípe- i
do existente. '

1.1 - Imprimação .

,1.2 - Regularização da Base
com pré-mísrurado a quente,
'com espessuramédia de O,04m 7.759,OOm2
1.3 - Pintura de Ligação..... 7.75.9;00m2
1.4 - Revestimento com
Concreto Betuminoso
Usinado a Quente, com
espessura de O,04m............ 7.759,OOm2
Totais............................... 7.759,OOml,
�I - Delimitação do logradouro a ser beneficiado
E beneficiada a Rua 04 • Preso Epitácio Pessoa, desde a esquina da Rua 03 - Mal. '

Floriano Peixoto até a esquina da Rua 27 - Pe. Pedro Francken.
III • Custo daobra·. , . I .

C.'onforme planilha di;. cu�tv�' e. ''lM.F��;'' t�élA- :Iii�",ârt�mp,nto' dê,En'tienharia ' o
. '-..... , . ,- ,

... r.r; '(':1 ,M ,r., n-l-r-." , .f .,. f r . , fI=' t , • ". • • .,
'��':.' .... ,

.....,;., ê.:,_�1' �l .;J "' ....",...
, t#.t:., 't.,.• t', "� 4 I' .�,

"- '�.

0,34 687,82

2,96
0,34

5.988,08
687,82

7.759,OOm2 0,34 2.638',06,1
.

I
, ... II·

22:966,6411
.

2.638;06-1\:
"

-
... fi
�.

3,80
7,44

H
"

, �}
29.484,20 ii
57.726,96,

&lLML ...

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

Prefeitura Municipal de Iaraguâ do Sul
Edital de Praça N° 004/94

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, Sr. Durval Vasel e o Secretário de Finanças,
Sr. AdolarJark, no exercício de suasatribuições, e nos termosdoquepreceítuaoartigo
258, daLeiComplementarW 001, de 1&de novembrode 1993', fazem saberquepassa
a vigoraroprazo legalparao lançamentodaContribuição deMelhoria, referentemente
a pavimentação de camada asfáltica, para os proprietários, enfiteutas e moradores
lindeiros para a Rua 29 - Cei. Erm1io C. Jourdan, determinando o custo, o fator de
absorção, • o trecho a ser beneficiado pela obra pública e a descríção através de
memorial:

1'- Memorial descritivo da obra
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo 2.1 - Área à Pavimentar: 1.950,OOml
especificados:

' .

,2.2 Custo por m2: R$ 8,58 (Oito reais e cinquenta e oito centavos).
Elementos Quantidade P. Unitário P. Total II - Delimitação do logradouro a ser beneficiado

01 _ Pavimentação asfáltica É beneficiada a Rua 18 - Quintino Bocaiúva, desde a Rua 67 - Josef Fontana até a

sobre base de paralelepípe- Rua 19 - Reinoldo Rau.

do existente. m - Custo da obra

1· 2098 OOm2 034 71332 Conforme planilha de custos elaborada pelo Departamento de Engenharia, O
:1 - Impnmação............... ., , ,

valor total daobraimportaráemR$ 16.731,81 (Dezesseismil,setecentosetrintaeum1.2 - Regularízação da Base reais e oitenta e um centavos), a qúal encontra-se a disposição dos.contribuintes
com pré-misturado a quente, interessados, na Secretaria Municipal de Finanças.
com espessuramédia de O,04m

.

2.098,OOml 2,96 6.210,08 IV _ Parcela a ser financiada pelos contribuintes1.3 - Pintura de Ligação..... 2.098,QOml 0,34 713,32 . O valer que será debitado à título de Contribuição de Melhoria aos imóveis lindeiros. 1.4 - Revestimento com para o logradouro público, será de dois terços do custo total, igual a It$ 11.154,54
Concreto Betuminoso (Onze mil, Cento e cinquenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centaves),
Usinado a Quente, com V - Fator de absorção /'
espessura de O,04m............ 2.098,QOm2 3,80 7.972,40 AMunicipalidade participará com um fator de absorção equivalentea 33%.do custo,
Totais............................... 2.098,OOml 7,44 15.609,12 igual a R$ 5.577,27 (Cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e sete
II - Delimitação do logradouro a ser beneficiado centavos). .

.

- Ébeneflcíada aRua.29Cel.EmíIioC.Jourdan, desdeaesquinadaRua04-Epitácio VI - Tempo de vida útil da obra -.
.

Pessoa até aesquina da Rua 02 - Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Nos termos do que prescreve o Parágrafo 20, do artigo 248, da Lei ComplementarW
m - Custo da 06l'8 001193, O tempo de vidaútil daobraem tela, e, considerandoo laudodo Departamento
Conforme planilha de custos elaborada pelo Departamento de Engenharia, o de Engenharia, será de 10 (dez) anos;
valor total da obra importará em R$ 15.609,12 (Quinzemil, seiscentos e nove reais Cientiftcamos aos contribuintes beneficiados pelaobra pública, queo prazopara
e doze centavos), a qual encontra-se a disposição dos contribuintes interessados, contestaçiio dos ítens relatados é de 30 (trinta) dias, contados a partir da última

-

na SecretariaM"nicipal de Finanças. publicaçiio do presenteEdital, conforme artigo 259daLei ComplementarW 001/
IV - Parcela a ser financiada pelos cóntribuintes 93.

-

-

O valor que será debitado à título deContribuição de Melhoria aos imóveis lindeiros Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste, referem-se a preços

parao 10gradourOPÚ�liC.o, serádedois terçosdo custo total, igualaR$10.406,12 (Dez
demercado, podendo omesmo sofrer variações até adata do efetivo pagamento, uma

. vez que aUfIR vem tendo variações sistemáticas.
.

mil, quatrocentos e is reais e doze centavos). Ficaestabelecido, nos termos do que determína o artigo 257 domesmo diploma legal,
,."

V - Fator de absorÇão
.

que após decorrido o prazo para a contestação, aMunicipali�ade notificará, viaAMunicipalidadeparticipará com um fator de absorção equivalente a 33% do custo, correio, os contribuintes sujeitos ao pagamento da'Contribuição deMelhoria. ,

igual a RS 5.203,00 (Cinco mil, duzentos e três reais). Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994. . l
VI • Tempo de vida útil da obra

.

-'�'

Durval Yasel I
" ...Nos�os'i:loque.p�escr�veoP��0�0�do�go248,daLeiComp�mentarN°,., ... ".!P�efei��,!nicip'a_l>." 11""'�T'I"�'(Ct�,'O!,tll
1,,.��I.��/?-re,�WdUfPA,ú!5l�9�epH���,�AS\�do,0r��.�q�p�eqtp.,\. 1 ',1,(! .'d,l.)(,l'I':'I',f'<.': •. i.' , ::Adöw1hiK_'" <.!;""'_' ""I ,,' .;';'1. 'h0�
deEnilennarll!.,serade10(dez)'anos. ·i ".' .',1 ,'I _,i,.J'·. I .. , •

.. 1."_,_,wD:,. ....:4_,-d(/.F.;..n."',;).��!�'r.'.l,;. ••�� •.•• ,. .•• �.•• �.-.�,", '."'�
r: n,jf!1'( J � fl�lj I 1,K' I '

.•<

i.i, F.;'jl�'!J·I'�_..�'· _� .... j;;:.�,,��!.f""'�·""'7,.1'>:-,.,.,.� '-.-.-'-.��'�._�_-.t'.... · ... - �l)�_�___ ---,...... .. I
.... .

jI

valor total da obra importaráem RS 57.726,96 (Cinquenta e setemil, setecentos e vinte
e seís 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

para 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 2°, do artigo 248, da Lei Complementar N°
001193, o tempo de vidaútil daobra em tela, e, considerando o laudo do Departamento
de Engenharia, será de 10 (dez) anos.
Cientificamos aoscontribuintes beneficiados pelaobra pública,que o prazo para
contestação dos ítens relatados é de 30 (trinta) dias, contados a partir da última
publicação do presente Edital, conforme artigo 259 da Lei ComplementarW 0011
93.
Alertamos, também, que os valores de custos estabelecidos neste, referem-se a preços
demercado, podendo omesmo sofrer variações até a data do efetivo pagamento, uma
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 sujeitos ao pagamento da Contribuição de Melhoria.

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

Prefeito Municipal
Adolar Jark

Cientificamos aos contrlbuíntes beneãcíados pela obra púbUca,queo prazo rat
contestação dos ítens relatados é de 30 (trinta) dias, contados a partir da últillllt:
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 detennina o artigo 257 domesmo diploma legal, ..

que após decorrido o prazo para a contestação, aMunicipalidadé notificará, via
correio, os contribuintes sujeitos ao pagamento da Contribuição de Melhoria.

Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1994.
.

Dunal Vasel

Prefeito MuniCipal
Adotar 14rk

.

Secretário de Finanças
Estado de Santa Catarina

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

O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, Sr. Durval Vasel e o Secretário de Finanças,
Sr. Adolar Jark, no exercício de suasatribuições, e nos termos do quepreceituaoartigo
258, daLeiComplementarN° 001, de 18 de novembrode 1993, fazem saberque passa
a vigoraroprazo legalparao lançamentodaContribuição deMelhoria, referentemente
a pavimentação de camada asfáltica, para os proprietários, enfiteutas e moradores
lindeiros para a Rua 18 - Quintino Bocaiúva, detenninando 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 Quantidade
01 - Pavimentação asfáltica:
1.1 - Regularízação 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,OOm2 8,58 27.116,09

.>

02 - CustoTotal: PavimentaçãoNova R$ 27 .116,09
Menos Valor da Pavimentação Antiga=
805m2x27.834,77 R$10.384,28

R$ 16.731,81

P. Unitário P.Total

1.905,OOm2 0,21 400,05

286,oom� 41,39 11.837.54.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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V.O. viii Encontro Verde e Vida

Chega às livrarias o 290
bestseller. de Danielle Steel.·
11U1o Pela Vida, um dos lança
mentos de destaque da Editora
Rtcordna 13"Bienallnternaci
oaal do Livro, é a história
comovente de três casais cujas'
decisõesa respeito de terou não
filhos põem à prova, pormeios

inesperados, oselosque os unem
como amantes, companheiros e
amigos.
Depois de reconstituir, sob

UIÍI ponto de vista humano, o
episódioqueenvolveuo nautra
giodoTitanic no ramanceAmor
Semlgual- quepermanece nas
listas de bestseller com 50 mil
utmplares vendidos no Bra-'
sil-, esta admirável intérprete
tias emoções humanas penetra
110 mundo familiar revelando,
tom a sensibilidade que lhe é

; caracterlstica,as emoções am
, blg/iäs e os diflceis caminhos
trilhados por casais modernos

· que lutam para conciliar seus
, llIISeios com a maravilhosa e,

· algumas vezes inalcançavel,
: aventura de ter filhos. (Uma
· ·,.,,,tão da Livraria e PtqJela
: 114Gtafipel-Fones 72-0972ou
,'12.6137) .

,�AIIES,-21jh 20(4 - Vocêterá

�lÍ6rumlinaoertosproblemas
,de relacionamento. Será bem

,

._._ se abrir càm a pessoa do '

1JIe lazer comentários com ou

.lIos.-omomento é�trsrisforma
VIo. Suas reIaçOesvia melhorar
-,VOcê abrirmio de velhos 000-

lIIAA - 2319 a 22110 - Prepar.
-PIra lIn ela em que você terá

:: SUperar algumas dificuldá-
de relacionamento. Decep-9Gea fazem parte da vida. Com

lIreenciaJ Tome muito cuidado

� que val dizer à pessoa
�� VOCê podemagoá-la Ja-
-"""..

·ltapocu "Canoa Ecológica"
Jaraguá do Sul - A preo

cupação com a preservação do
rio Itapocu, e da natureza como
um todo, sempre foi constante
entre os adeptos da canoagem e

por isso
serárea- J'1"Jr"I1'�Léj"lizado I'

no dia 10 i (""Jrt�"t.,
de outu-

,.,

bro o pl.,"tUP�f�"
VIll En- ',6
c on t ro p�/� t�II"/Jr,'QJr
"Canoa
Ecológica" Verde e Vida Ita

pocu, promovido pelo Clube de

CanoagemKentucky (Canoken),
de Jaraguá do Sul. O encontro

consiste em uma manifestação
empról do rio Itapocueos aman
tes desteesportepercorrerão 100
quilômetros pelo río, desde

JaraguádoSul atéobalneáriode
Barra Velha.

Os mais diversos tipos de

caiaques - exceto a classeWave
(3 metros), ou surfmho -, bem
como baterias e canoas, podem
participar do encontro com lar

gada prevista para às 6 horasno

trapichedaponteAbdonBatista,
em Jaraguá do Sul, e chegada na

lagoa de Barra Velha, por volta
das 17h30min. Os interessados
deverão se inscrever até o dia 28
de setembro, pagando uma taxa
de R$ 10,00. Os canolstas de
fora domunicípio e região, terão
alojamento na escola Alberto
Bauer.

Após o término do percurso
seráoferecido aos canoistaspar
ticipantes' umcaldodepeixecom
salada, seguido da premiação e

sorteio de brindes aos partici
pantes. A organização lembra
que o encontro não se constitui
em uma competição.

CtuUJisllls de JamgIUÍ do Sul, em defesa do Rio lttipoc".
-

..... ' ..

ESCORPIÃO - 23/10 8 21/11 -

Sentimentos desencontrados
vão deixá-Ia um tanto indecisa

hoje. Se possfvel, desmarque
compromissos que possam
desgastá-ia demais. Seu corpo
estará sensfvel a qualquer tipo
.de excesso'êSlltnoit.�R�re

..

,sv
07:00-
08:00-
�:10-
12:10-
13:15-
13:40-
14:10-
16:00-

17:50-
18:45-
19:40-
20:00-
20:30-
21:35-
22:30-

2Ú5-

01:15-
01:19-
03:00-

REDEGLOBO
Hole

.

Horário Elelloral Gra1ulto
TreinoGP de Portugal
XuxaPark
JornaldoAlmoço
JornalHoje
VideoShow
Esporte espetacular
CampeonatoBrasllelro
ParanáxPalmelras (aovtvo)
Troplcaleote
AVbgem
RBS Noticias
JomaINaclonal
Horário Eleitoral Gra1ulto
PátrlaMlnha
Esconnha do Professor
Ralml.fldo
Flllne - MAdorde uma
saudade"
QueméQuem
Boxelntemaclonal
Rime - "Sob o domlnlo do
medoM

Anianh.
Campo&lavoura
Horário Eleitoral Gra1ulto
Globo Ecologia
PequenasEmpresasGrandes
Negócios
GloboRural
Fórmula 1 - GPPortugal
RBSComunidade
ModeloEmpresarial
Catamense
VIper
Melrose
-Filme - "Conan. o desfruldo�'
DomlngãodoFaustão
fantástico
Horário Eleitoral Gra1ulto
Fantástico
Rime ''Nova Volk centro o
crime"
PlacarEletrônico
Rime - ''Um rosto- sem
possodo"

-

06:20-
07:00-
08:00-
08:30-

09:00-
lO:CQ-
10:30-
10:55-

12:07-
12:55-
13:45-
15:45-
20:00-
20:30-
21:30-
23:08-

00:09-
00:40-

REDEBANJEIRANTES
Hole .;

07:00- Horário ElelloralGra1ulto
08:00- �Geographlc
10:00- VlajandocomoRioGrande
11:00- Bandeirante EsporteShow
12:00- Acon1ece
12:30- Esporte Total
13:30- Volel Brasil
13:45- Volei feminino
15:45- campeonatoBrasllelro

NáutlcoxFlumlnense (ao
vivo)Paraná x Palmeiras (Vt)

18:00- campeonatoBrasleirode
Futebol-VT

19:00- JomaIBarrigaVercle
19:30- JomalBandelrantes
20:00- faixaNobredo Esporte
20:30- Horórlo EleitoralGratutlo
21 :30- faixa Nobre do Esporte
22:30- Sem Fronteiras
23:30- firne· 'Omlridodac:lbeler••'

01:30- FreeJazzInConcert
02:30- ValleTudo

Amanh'
06:15- IgeJadaGroQa
07:00- Horário EleitoralGratuito
08:00- MundoRural
10:00- CIlbeIllTlOoComlonelro
10:30-' Show do Esporte
20:30- Horário Eleitoral Gra1ulto
21 :30- JomaIcleDomngo lGEdçOo
21:35- RIme-"ferrad'água
23:30- DomngoDez
00:30- JornalcleDomlngo 2"EdlçOo
00:45- FIlme - MA casa"
*AI"""9óetJ niio comunl_d_
.iio d. r••pon••bilid.d. da.
emiaao,."..

G�MEOS - 2115 8 2011- Procu
re nAo r.Jarmalsdoqueo neces
sário hoje. Certos comentários
sobre outraspessoasdevem ser

evitados. Preserv.se de confli
tos.�tenhamarcadoumjan
tar com os amigos, prefira os

alimentos levesaosmuitogordU:
roSos..

CANCER-21I6a21n - Se LEÃO -22I7a2218-sevooê VIRGEM - 2318 82211 --Você'
você venceromedo demudar está vivendo um romance com terá facilidade de se expreSsar
e se deixar levarpelos aconte- alguém, o envoMmento tende a com pessoas do sexo oposto.
cimentos,suaVida,deummodo . sermuitofortehoje. Tomecuida- No amor, será possfvel rever
geral, dará um salto para me- do apenas com atitudes posses- suas atitudes e chegar ao an

Ihort Confiei Antesde se voltar sivas. O momento é ideal para tendimento.A leituravaiajudá-
-,-contra um amigo, reflita. Tal- _

curtir a paixão. Um encontro a Ia a relaxar. Além disso, você
vez ele não mereça sero alvo

dois é a meiher opção para esta poderáaprendercoisa$impor-
de sua' .

noite. te

TOURO - 21/482015 - Realizar
$eUli projetos será fundamen
tai, mas você terá que$ecuidar
para ,não ferir os sentimentos
alheios. Reflita sobre o que de-'.

seja. A possessividade pode
levá-ia a desconfiar da pessoa
amada sem motivo algum. Cui
d d

SAGITÁRIO-22/11 821/12- Se
alguém lhe fizer uma critica,
procure não revidar. Um verda
deiro campo de batalhas pode
se formar, estragando seu dia

porcompleto! Porvoltadas 23h,
a Lua entra em seu signo, faei
litandoosenvolvimentos romAn
Jicosr

CAPRICÓRNIO - 22/12 • 2011- AQUÁRIO - 2111 819/2 - Tudo PEIXES - 2012 8 204 - Você
Sensações e acontecimentos o que você conquistou, de re- está vivendo uma fase de in-
a princfpio sem sentido servi- pente, parecerá muito pouco tensas transformações. Se a

rão para você se conhecer perto do que ainda deseja. En- situação estiver diffcit, não te-
mais profundamente. Procure tão, comecea fazerplanospara nha receio de solicitar o apoio
refletir sobre isso. O apoio de o futuro! Seestá SÓ, os amigos de um amigo! O momento é

p���� . que �enl!8'!) �Jl10 . �er�� uJ'1ª�ti[lla.cpm.PMh,i�.q ..�,?ráv�à fre"�lfã,o. 'fQCêppde
você,:'II'6fortalee&:Ja:-êO'ça' o - idàal'é'fazet um prog��� ; " ��rjlJ.!J�1�9?P�éI�.-,mo

e ele t a I sco
..:"'f_ �._ 4. 'iI!�' _, • '. _, ....,. '41' •• I wo Ir .. ., • .- •• li:" ,. • .., "' '-Iy:-1d_ 4<t.
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Gente & Informações
Ecos da 4aExpofeira

O sucesso da 4° Expofeira Agroindustrial
de Guaramirim, ainda repercute na comu

nidade guaramirense. Pela primeira vez o

evento registrou lucros efetivos e a melhor

parte é que a Comissão Organizadora deci
diu reverter parte do dinheiro para benefi
ciar uma entidade do município. A Apae
receberá uma Kombi nova para atender

aos excepcionais. Parabéns

�o

Àvista25%

desconto.
·11+3

i
sem

.

Juros

VESTINOOVOGí:DE CORDOINTEIRO .

Cerure VARGAS, 55

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

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

Venha provar nossas delídas!

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819 - Fone (0473) 71-8724

LOirade
olhos
verdes. Esta
é a receita
tentadora de
Josilene
Strelow. Ela
foi a vence
dora do

concurso

"Garota
João
Romário

Moreira",
realizado no

dia 3 de

setembro.
Comeste
visual não é
difícil de
concordar
coma

comissão

julgadora. É
umagata.:

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços

��/�SEGUROS GARCIA
"j,r�"l"�\\�R E. ,.,.. ,.

G .,.,,., S�.. I o 90����\lll rr' � ua xpeoaoneno umercmao lia I/va n ,

·�1.VJl' 10 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
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Jaraguá do Sul - SC
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BAZAR JARAGUA LTDAo
Comércio de Artigos do Vestuário, Calçados, Armarinhos.

FIOS E LÃS
Av.Getúlio Vargas, 178 Fones: (0473) 72-0249 - 72-1426
Av. Mal. Deodoro, 429 Jaraguá do Sul - se,
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Tentativa de homicídio faz
doisféridosemGuaramirim
G uaramirim Na

madrugada de terça-feira, 20, por
volta de 1 hora, a guarnição da PM
de Guara-
mirim pren- IItllllltItI
deu em I. .- ••.1••
flagrante, na jll llf."...
boite My �.II11ti.Love I, ,..
S i d n e y .ZIIII.
Machado da

Luz, 35,
naturaldeCampoMourão(PR),resi
dente no bairroßhadaFigueira.Ele

DENÚNCIA

é acusado de tentativa de homicídio
contraAdemirBatistadaCosta. 23,
residente no município de Jaraguá
do Sul, e Pedro Machado, 24,
morador de Guaramirim, bairro de

Corticeira.

Segundo informações do

delegado, Alcivandro Espezim, que
lavrou o auto do flagrantedelito, no
interior da boate Ademir e Pedro
notaramqueSidneyestavaportando
armaseforamdesanná-Io. "Segundo
os depoimentos, foi neste momento
queSidneysacou de uma facae feriu

PedroMachado, saindo em seguida
do interior da boate. No pátio ele
sacou de um revólver e fez cinco

disparos contra Ademir Batista da

Costa. que o estava seguindo, mas
apenas acertou um tiro em uma das

pernas de Ademir", informou o

delegado.
Esix':zimdisseqooSidreyjácumpiu

pena de lOanos emCampoMourtio
(PR), cidadeondenasceu, tambémpor
homicídio. Agora ele está preso na

cadeia de Guaramirim e ficará à

disposição da Justiça.

Invasão causaconflitonoRiodaLuz
Jaraguá do Sul-Ervin Siefert,

76,moradordobairroRio (Ja Luz,
emJaraguádo Sul, veio atéareda
ção do CP, para denunciar a inva
são de suas terras e também das
terras de seus vizinhos, pelo gado
de Antônio Moretti, o que está
causando muitos prejuízos com a

destruição da vegetação (peque
nas plantas).

Siefert, que é proprietário da
SerrariaRio daLuzLtda., instalada
em uma área de 160 morgos onde
existe um reflorestamento, alega
que há três anos vem pedindo
ao criador de gado que Instale
uma cerca no rumo, entre as

duas propriedades, para que o

gado não cause mais danos.
"Até agora ele só prometeu e

não tomou nenhuma providên
cia", declarou.

Enin Sie/ert, denunciante

Segundo Ervin, a situação co

meça a se-agravar em função de

que o gado, agora, passou de sua

propriedade para a de outras áreas
conflitantes e isso tem gerado a

reclamação dos demais proprietá
rios. "Na verdade, o terreno nem é

do Antonio. Ele alugou do verda
deiro Clono e não quer saber para
onde o seu gado - cerca de 25 a 30

cabeças -, vai parar", disse.o recla
mante, acrescentando que nenhu
ma planta consegue crescer por
causa dos animais.

"Quero fazerestadenúnciapor
que não vou me responsabilizar
pelo que pode acontecer com as

reses. Isso porque os meus vizi

nhos estão muito revoltados e eu

jáexpliquei que os animais não são
meus", alertouErvin.O serralheiro
declarou quejáprocurou o propri
etário do terreno, que alugou para
AntônioMoretti, mas esse alegou
que nada pode fazer.

AntônioMoretti não foi locali
zado para prestar esclarecimentos
sobre o fato. Ele está de férias no

banco onde trabalha.

.

:_ 'coiiRÊiöÖÖPOV(;�ll

Jens JoséMetzger

Comunicamos com pesar o falecimento do querido e sempre
lembrado

Jens JoséMetzger,
ocorrido às 12:30 horas de 12-09-1994, no Hospital e Maternidade
São José, aos 79 anos de idade, deixando a esposa Olga Schmidt
Metzger, 2 filhas, 2genros, 3 filhos, noras, netos, bisnetos e demais
parentes.
Agradecemos aos médicos e enfermeiras do Hospital, aos
parentes, amigos e vizinhos, às coroas, cartões e telegra
mas enviados, ao pedre da matriz São Sebastião, pelas
palavras de conforto, as amigas da OASE e a todos que
direta ou indiretamente colaboraram e acompanharam o

extinto até a última morada, no Cemitério Municipal-centro,
cujo sepultamento deu-se às 10 horas do dia seguinte.
Em especial deseja agradecer às Organizações Mohr, na pessoa
do sr. WaldemarMohr e faml1ia. I

Osenlutados

PAlJIJ)BAUER_l190
DEPUTADO FEDERAL PPR

EM BRASíLIA
por Santa Catarina e por Você!

.VECTRA
./

.

Eleito - ·CAAAO DO ANO·

'pot' Auto Esporte. - Versão 1994

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

ao seu alcance na

�
..,JlJlEH/)óllFER

Emmendörfer Com.
de Veículos Ltda.

Concessionária
Chevrolet

Av. Mal. Deodoro da
FonseCa, 557

Fone(0473)PABX 71-3655
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JOGUINHOS

Fogo simbólico é conduzido
poratletas deJaraguádo Sul
J araguádoSul-A chega

da do fogo simbólico dos 7°

Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, na quinta-feira, 22,
marcou o início da compe�ção,
pelome-
nos no (Iloma

-

espírito
dapopu- percDnslI
� a çã o principaisJ a r a -

guaense. fIIQS do cidods
A tocha

chegoupor volta das 15 horas no
bairro da Barra do Rio Cerro e

percorreu as principais ruas <I1t
I

cidade, chamando a atenção das

pessoas que se encontravam nas

calçadas.
Um grupo de atletas de

Jaraguá do Sul, que partici
pam da competição, conduzi
ram a tocha, inicialmente,
para as ruas Angelo Rubini e
WalterMarquardt. Depois os
atletas tomaram as principais
vias do centro da cidade -

Barão do Rio Branco,
ReinoldoRau, Procöpío Go
mes, Epitácio Pessoa, finali
zando pelas avenidas Getúlio
Vargas e Matechal Deodoro

da Fonseca.
Ggrupo foi acompanhadopor

uma viatura da Polícia Militar e

por um carro do corpo de bom
beiros voluntários que traziam o

mascote dos joguínhos, que, por
sua vez, atraíá a atenção das

crianças.
A abertura oficial dos 7°

Joguinhos Abertos de Santa
Catarina, aconteceu no Estádio
João Marcatto (Juventus), às 20
horas de ontem, em uma festa

programada pela secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer de

Jaraguá do Sul. GUARAMIRIM -

Aterro deve amenizar alagamentos no campo

Prefeitura realiza obnu
Comp�tiçõés lmciamâial o deoutubro de tuerramenionoSeieto:
HANDEBOUVOLEIBOL

G�ramiriín - Inicia no

dia 10 de outubro a 18 Taça
Guaramitim de Handebol
nas categorias masculino e

feminino, no ginásio de es

portes RodolfoJahn, a par
tir das 13h30 minutos. Se

gundo o assessor de espor
tes daprefeitura,AltairJosé
Aguiar, "estacompetição há
tempos tem sido uma ne

cessidade para o desporto
amador domunicípio e não
foi alvo da atenção dos diri
gentes do esporte locai até
agora".
Abre a- rodada,

-

\ ._ ....

.. às13it30min, o jogo entre

Veteranos xMarisol. segui- Branco e 18:30minMannes
� Guaramirim - Aprefeiturade

do de MRG/Mannes x xLibélulalRicoldi,todosno
Guaramirim está realizando as

obras de aterro do EstádioMuni-

cipalJoãoButschardt(Seleto), que
fica localizado na entrada da CÍ-
dade. O aterramento do campo
objetivaamelhoriadas condições
do gramado e, segundo o assessor
da secretariadeEducação, Cultu
ra, Esporte eTurismo, AltairJosé
Aguiar, aintenção éconcluir todo
otrabaJhoatéabrilde 1995,quan
dodeve ter início o3°Campeona
toMunicipaldeFutebolVarzeano.

Ao todo serão utilizadas em

tomo de 600 carradas de barro

para elevar epl cerca de 80 centí
metros os 6milmetros quadrados,
do "campo do Seleto", como é'
conhecido o estádio municipal.
Até o fióal da obra - que envolve
ainda toda a implantação do gra:
mado que será semeado -, o está-

-

dio deverá permanecer1iltecdita,..

Mannes, às 14h30min, am- masculino.

Na categoria feminino
jogarão: 19: 30min,
Qualipel x Zoop,
20h30min, Avaí x

Equifera. Confira agora
Voleibol os resultados da primeira

Logo em seguida aos jo- rodada, lembrando que as

gos de handebol, terá pros- partidas são realizadas

seguimento a Il" Taça· emdisputade três "sets".

Guaramirim deVoleibol, Rebas 2 x O-Labor Sad
commais trêsjogosnomas- (M)
culino e dois no feminino. .

- Mannes 2 x O Estafa-
;;.' .

- .

'.

.. As 16:30mití�,InsidelMad _
dos Mannes (M)

Dog x Estofados Mannes!· ... LibéiulalRiboldi '2 x O

17h30mins Rebas x Rio Rio Branco (M), ..' ."

bos no masculino. Ás 15

horas jogam pela categoria
feminino, as equipes do

Shopping Oasis x Urso

Branco.

,

A VISTA l>E.SCONT05 E.S?E.CIAIS
,

11
;; .

, Materiais de Construção;
j\fneus, Ferragens;
• l5Ietrodomésticos;

,

•

I
•_. 'te'ßMDs,e 'Côrifecções.·

. t J' � ... t. . � , ,

do. "Só voltaremos a.utílízar o
.

estádiomunicipal, quando ele es

tiver em perfeitas condições de
jogo", destacou Altair.

Oassessornão soubedizerseo
aterramento vai eliminar os ala

gamentos frequentes no estádio,
quando da ocorrência de enxur

radas, mas afirmou que amedi
da visamelhorar as condições do
campo. "A área é muito baixa e

.

por ter um declínio proporcional
parao centrodo gramado, ao con- .

trário doquedeveriaser, acuÍnula
muita umidade, o que foi agra
vando as condições do piso", in
formou.

Por fim, disse ainda que serão
implantados o sistema de drena

gem adequado e que será feito o

"abaloamento" - corretá, com o

decUnio do terreno partindo do;
centro para as laterais do grama.

.

do.
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