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_Novembro- CRllS.02t;otJ�.
poupança com Dezembro- CR$ 18.759,00
aniversáriopara hoje, Janeiro - CR$ 32.882,0027, terão um rendi-
mento de 47,3129%. Fevereiro- CRS 42.829,00.

Mínimo filO - 64,79 URV'a

Carros roubados
continuamsendo

AMuLHEREs. '.

l .'.
. ,I

..

vendidos em JS
gncu torasaprenaemseus dosoe=:���

. Sul e região tem aumentadonos

d..,1 ,I • últimos meses. A informação é

treitos a« aoosentaaona �ar����eec;�o;l:cOr:��:::::�r· que amaionados veículos pos
suem documentação da cidade
paulista de Americana. Segun
do Cecatto, os ladrões têm pre

do campo, uma série de benefi - ferência pelas marcas Santana,
cios. Nos últimos dois anos 500 Tempraecamionetes 0-20, ve
delas conseguiram a aposenta- leulos que são despachados
doria, concedida aos 55 anos. para a região com notas frias.
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�;�·jf�p&fa tfmelo de;cám-'
_ ..� goleiro·JLeÓnetti....táIft;;" "--
bém volta à equipe. O jogo

.

contra o Marcílio começa às
15h30nrin.

'

Páginall

E",MtlSSarlllldllba, Cerca de qllatro mU ",ulheres eStio na 'lilvoura

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

, E ainda tem a

maior cobertura
domercado.

INVESTI. ti VIDA

'iß.c.,�mpE G U I o

Mulheres agricultoras
passaram todo o dia de quinta
feira reunidas no centro esporti
vo de Massaranduba, ouvindo e

.

debatendo sobre assuntos rela-

cionados com a saúde e seus

direitos àaposentadoria. Depois
da promulgação da Constitui

ção de 1:-988, esta legislação foi
ampliada e dá, agora, à mulher

FONE (0473) 78-3200

FAX (0473) 78-0304

------------------------------�--�-�-�����-----�� _.��---
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"A História de nossa
c

gente não podeficar só
na saudade".

O Passado só e impor-.-- , -

EDITORIAL

"A". última' carroça
Ainspiração das autoridades econômi

cas do país criou o Real.querendo re-sol
ver tudo: queda da inflação, regular o
consumo, estabilizar amoeda, garantír'o
emprego, promover o desenvolvimento,
aumentar as reservas, fortalecer os inves
timentos e, é-claro, dar consistência ao

dístico da bandeira em que se proclama
"Ordem eProgresso" . A entradadefinitiva
doReal na vida do brasileiro merece uma

expectativa diferente. Todos desejamos
que dê certo. Todos apostamosne seu

sucesso; afinal, é o sucesso a salvação de
todos nós.
O que nos causa medo, um' terrível

medo, é a eleição. Seu andamento e seus
reflexos não combinam com os objetivos
da economia e, por consequência, do Real.
Conclue-se, com lamentação, que: 1) a
política financeira está deslocada no tem
po; 2) precisamos, de novo, confiar no
bom senso dos políticos e da 'sociedade,
para não detonar esta oportunidade, tal
vez a derradeira, de sairmos do buraco.

Promessas.; Promessas...

Lembro-me 'com certo desa

pontamento e ainda com esperau
çasdaviagemquerealizamos, nós,

I osrepresentanteSdaACIJS, eDL,
OAB,poderjudiciário, segurança,
promotoria pública, vereadores,
partidos
políticos' Go".,/HJdaAlian-

tlSqII«SII
tJfJfJiD
p/D/lltllidD

ça para a

Nova
.

Jaraguá;
impren
sa, e ou

tra lide-
.

ranças cosjuntamente com o vice

prefeito, prefeitoDurvalVasel, de
putado estadual Udo Wagner e o

ex-secretário de Educação Paulo

Bauer, e mantivemos audiência
com o ex-governador Vilson

Kleinunbing, na qual
reinvidicamos e tivemos a pro
rnessa da liberação deverbasP!!Ia
as seguintes obras: recapeamento
da SC-416 Jaraguá-Schroeder);
construção de Centro

Poliesportivo;ContornoViáriovia
Iiha da Figueira; construção da

delegacia local, regional e presí
dio; construção do acesso à FERJ

e outras obras. Retomamos espe-

*JoséB. de Campos

rançosos pela promessa do ex-go- nossas empresas. Jaraguá mere

vemador ne sentidó de que todas. cemuitomais.
elas 'seriam atendidas. Não podemos deixar de reco-
N única obra que foi atendida nhecer o esforço de nossos re

até omomento foi o récepeamento presentantes politicas no senti
da.SC-416.· As demais, pelo que se do de obter obras do governo .

.

nos Vislumbram os acoatecímén- estãduãl, porém infelizmente ain
tos ficarão para a posteridade,

.

a da não so�o� �,eo�eciQOS pelo
não ser que novamente nos una- que contnbuunos.
mose cobremos comveemênciado ; .Pois, municípios tais como

'a�ual"governador as promessas de Florianépolis,Blumenau, Joinville
seu antecesor. e outros recebem proporcional-

Pará o Terceiro Arrecadador de mente pelo que contribuem, mui
ICMS doEstado, que arrecadouem tomais que Jaraguá do Sul. Que
ICMS valores atualizados aproxi- remos que se faça justiça. E, para
mados,em 1991 deUS$ 80milhões, que isso se concretize, necessá
em 1992 de US$ 80 milhões e em rio se faz que a comunidade se

\

US$90milhões, totalizandoaproxi- . una novamente em tomo de nos-
madamente US$ 250 milhões de

'

sas lideranças políticas, empre
dólares, o mínimo que se espera é sariais, entidades de classe, as

que sejam cumpridas as promessas sociações e outras para buscar
acima. mós O' cumprimento de promes-

Nos três anos do atual governo sas ainda não cumpridas, a exem
não podemos negar que tenhamos pIo das já citadas e de outras

recebido verbas de apoio político, como a concretização da 4a

porém pelo que Jaraguá representa Entrância pará nossa Comarca.
no contexto estadual, tais verbas Jãraguádo Sul devefazer valer
liberadas para as áreas de educa- seus direitos sob pena de conti

ção, saúde, segurança, e outras, nuar no ostracismo para o gover
são infinitamentepequenassecom- no estaduaL

paradas com o que carrearam .de

impostos aos cofres estaduais as *Advogado

EugênioVictorSchmöckel
DiretorGeralCORREIO DO POVO FranciscoAlves
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Confira a História

Bario de Itapocu

.

tante seo seu tempoloi
bem empregado

HI72anos
- Em 1922" o futebol, desde priscas
eras era oesporte preferidopor esses
mundosdeDeus, paraplagiaro título
de 'um livro que o tabelião Mario
Tavares da Cunha Melo escreveu,

quando de uma viagem que fez à

Europacom seu cunhado,ondeconta
as peripécias que enfrentam aqueles
que pela primeira � quem- sabe,
enfrentam situações e tem revelado
ao turista improvisado o alcance de

,

Há70anos

informações, dados e vivências sé

cio-culturaisjamaisimaginadas.Mas,
voltando ao futebol, o "Pery F. C.",
fàmoso quadro de futebol da frontei
ra cidade de Mafra era convidado
pelo F. C."UoiIo", de Jaraguá e, via
trem de ferro, desembarcavam na

antiga Estaçlo e enfrentavam "as fe
ras" do "Unilo" que, contudo, perdia
para o visitante pelo escore de 3 x 2.

Há57anQs
- Em 1937, o Colégio "São Luiz", - O Pastor Hermann Waidner, pela
comemorava o dia de São Vicente de imprensa, convidava para o Dia do

Paula, padroeirodo "Collegio", desta Colono (25 de Julho) e dizia: "Wir

vila, mandando as revdas. Irmãs, que gedenken unserer Vaeter im
o administravam, celebrar missa em FELDGOTTESDIENST auf dem

ação de graças, à qual compareciam Germania-Sportplatz". íUM25. JULI
todos os alunos. Após a missa, as - UNSER TAG - Was Du ererbt von
irmãsofereciam nocolégio, àsalunas Deinen Vaetern hast erwirb es um es

do 10 e 20 ano normal primário uma zu besitzen". Traduzindo: Vamos re-
lauta mesa de café com doces, com verenciar nossos pais no culto cam-

felicitações às irmãs com lindgs flo- pestre da praça de esportes do

resnaturaisàsirmãsEmíliaeSuperi- GermaniaPelo 25 dejulho - nosso

oradoColégio.Usavamdapalavra as dia, Ö que você herdou dos teus pais,
srtas. Onelia e Ondina Gaia, diletas adquira-o com trabalho para possuí-
filhas do sr. José Gaia, Coletor das lo,
Rendas Estaduais de Jaraguá.,

Há 10anos

- Em 1924, o distrito de Jaraguájá
estavaamerecerum fiscal de higiene
e matança. o que era suprido pelo
Superintendente Municipal de
Joinville,.dr. MarinhodeSouzaLobo,
ilustre filho natural deCampoAlegre
e futuro desembargador, que nomea
va para esse cargo o sr. Francisco
Outra Junior.

.

- A Associaçâo de Atiradores
"JARAGUÁ" quemuitosanosdepois
se converteu com o seu ativo e PMsi
vo, no Clube Atlético Baependi, via-

- Em 1984, a srta, Jalete Hardt, Miss
Jaraguá/84, participavano dia 12/05/
84, do'ConcursoMissSantaCatarina,
na vizinha Blumenau, e um numero

so grupo a.acompanhava para torcer
pela Sua vitória.
- "Saludos a los hermanos deI

Paraguay", assim era saudada em

nata de capa do "CP", a delegação do
Deporttee Aleman, o Deutscher
Turn-und SportvereinAsunción €fun
dado em 1907) pelo grupo anfitrião
"Ás de Ouro RC.", filiado ..o Clube

ClubeJaraguaense, convidavaos Seus
associados paraparticiParem deuma
assembléia geral, no pavilhão de tiro
da sociedade, que se situavana frente

. do salão de Hermano Enke, atual
sede recreativa Kohibach, onde hoje
temoficinao sr.Goetzke, naruaPres.
Ep. Pessoa; 1.287, num terreno de

20xlÓO, doado peló' CCI:'"Be'niardó
Grubba, onde se realizavam as festi
vidades esportivas até a inauguração
da sede construída no tempo de
Rei!loldo.Rau.

Atlético Baependi, que permanecia
em Jaraguá do Sul nos dias 14 e 15/
05/84, numa grande festa esportiva
.de confraternização internacional. E
como o clube era germânico, a nota

terminava com um Herzlich
Willkpmmen! Sêde Bem-Vindo! O
presidente do grupo "Ás de Ouro",
bolonistaMoacyr Rogério Sens e os

demais componentes, recepcionavam
a -delegação defronte da Arweg e

'
.

conduzia-a ao Hotel I�jara,

�,,-------------------------�--------------�----
II

A comunidade eresce
e se transforma pelo
'trabalho; De cada um

.. e de todos. Fone ((}473) 71-2277
Jaraguá do Sul- sc

��'-------------------------�-----------��----�

DuasRodas
Industrial
ALTA TE NOLOGIA
EMMA;5RJAS-PRIMAS
PARA AUMENTOS
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Retrar1ca
(CM.)

Éfogo!
O governo federal é proprietário de ilhas, terrenos

urbanos e rurais de perder a conta, mansões, casas,
hotéis, motéis. Mas, sempre que precisa, compra ou

aluga imóveis em ediflctos comerciais, dando preferên
cia aos de luxo localizados nos pontos mais vaIQr-iza

d,9S;. �ão-dq,s milhßJes�o(je imóveis êspalhados pe/; pâts;
mas gasta, todos os anos, J 7 milhões de dólares de

aluguéis de prédios e salas. Em Brastlia, oMinistério
da Fazenda possui um prédio vazio na L-2 Sul e paga
mensalmente 18 mil dólares por três salas no ediftcio

Executive Tower. Dá para entender? Dá!

Crise
Indústrias do ramo de eletrodo
mésticosplanejam darférias co
letivas aos empregados. -Por
causa de uma queda de 20% nas

vendas em relação a igualperí
odo do ano passado..

'

-

Pratofeito
Os cinco maiores partidos de

SanuiCatannajádefiniram seus

candidatos ao governo: Angelo
Amin' (PPR), Jorge Bornhausen
(Pfi'L), Nelson Wedekin' (pDT),
Paulo Afonso Vteirá (PMDB) e
MiltonMendes deOliveira (PT).
Todos, sem exceção, empurra
dos goela abaixo dQS eleitores.
Nenhum, mas, nenhum mesmo

consultou mais que meia dúzia
depessoaspara lançar a càndi-
datura.

.

Preços
Supermercadistas alegam que a

defasagem entre os preços de
venda e a reposição de estoque
é de 15% a 20%. Ejá anunciam
a atualização de preços antes

��..�r!tr.adà· em vigor do
.

real.
Incoerência

Em 1988, oFl negou-se-a'assi- ;

nar a nova constituição..Agora,
com chance de revisá-Ia para

corrigir o que julgavam estar

errado, são contra também. É a

política do quantopior, melhor..:

Coisa feia
Esperldião Amin levou à con

vençãonacionaldo fPR,que ho
mologou seu nome como candi
datoapresideme, conhecidojor
nalista. Teor das matérias que
estão sendo publicadas em jor-
1101 diário, tem o mesmo tom de

bajulação do começo da correi
ra de Amin.

Deo/ho
Fiscalização do Crea visitou

63 estabelecimentos que
comercializam agrotóxicos e fez
79 notificações. Çomoprincipais
infrações, vendas sem receituá

rio, sem notasfiscais e exposição
dos produtos ju_nto com alimen

tos, aves e outros animais. Nas

lavouras, uso inadequado dos

produtos sem os équipamentos de

proteção, incluindo crianças. Os
autuados terão 10 dias paro se

adaptarem à let.

Deendoidar
Depois do racha entre PFL e

PPR, dirigentes do PL (farinha
do mesmo saco) estudam coli

gação com oPMDB. Eipasmem,
por iniciativa de Casildo
Maldaner, ex-governador do
PMDB e candidato ao senado.É
o samba do crioulo doido na

avenida.

__ AUTOCENTER
* Pneus. importados (Semi-novos)
* Pneus novos - Câmaras de ar
� Escapamentos * Balanceamento
* Geometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp� Antonio Carlos Ferreira, 865-
Em frente a LojaArte Laje �Fone(0473) 71·7398
Jaraguá do Sul- SC

. NOVAMESA

Por CelsoMachado

três suplentes. Evandro '

Tomazini, Lio Tironi (PTB) e

José Carlos Neves (PPR) estão
fora da disputa por impedimento
de lei. Como o atual presidente,
Luiz Zonta, pelo acordo firmado
na eleição passada, não concor
re à reeleição, ficam no páreo

" Gilmar Menel, atual vice-presi
dente,ValdirBordin, 20 secretá
rio,MarilzeMarquardt,Rudolfo
GessereAdalbertoFrankoviack,
�todos do Pm, e Paulo Floriani,
do PPR, que ocupa.a Ja secreta
na

Nestas primeiras conversas,
o processodeeliminação de ean
didatos está indo mais Ionge: o�
que foram eleitos por.outros
partidos e que se filiaram poste-

. riormente ao PTB estariam, au
tomaticamenre, descartados.
rtCll$O des vereadores - Gilmar

CORREIODOPOvo-3

Começam as conversaspara
escolha do novo presidente·

'I r.

Projetopara viabilizar assentamentos

_ �1'_agUá dó SuI-;}Em:;a
ainda um pouco tímido, o pro
cesso de eleição da nova mesa

.

diretora daCâmara de Vereado
res já foi deflagrado. Pelo siste
ma de rodízio acordado entre as

banca-
das do
PT B,
comsete

repre
sentan

tes (dois
suplen
tes) e

PPR com cinco (um suplente),
o novo presidente .sairá da ban
cadadoPartidoTrabalhistaBra
sileiro. Como o PMDB e o PFL

juntos somam apenas três vere

adores, nenhuma possibilidade
existepara estassiglas partidári
as. Por eliminação, também os

•

.gulf
(J(I(tJldD

AGRICULTURA

Brasilia - Projeto de lei do

deputado Valdir Colatto
(PMDB)estápropondoainsti
tuição do Plano deAssistência
Técnicacomo objetivo de ga
rantiraviabilidadeagro-econô
mica dos projetos de assenta

mento de reforma agrária, ca
bendo ao governo federru a

alocação de recursos, repassa
dos através de convênios, às

cooperativas ou organizações
de produtores assentados: ao

governo estadual o treinamen
to demão-de-obrae às entida
des conveniadas a aplicação
dos recursos recebidos do go
verno federal na contratação
de profissionais responsáveis
peloaprimoramento econômi
co e organizacionru dos proje
tos.

Segundoo deputadoColatto,
cada projeto de assentamento
de reformaagrária deverádis
por de infra-estruturamínima,
compatível com o nivel de or

ganização social dacomunida
de, paraprestação de assistên
cia técnica aos assentados, de

� ., ', J.

Menel, eleitopeloPFL,eMarilze
Marquardrt, Rudolf Gesser e

Adalberto Frankoviack, eleitos
peloPMDB. Sobra, assim, como
virtual novo presidente da Câ

mara, o atual2° secretário Val
dirBordin quejámanisfestou-se .

nesse sentido.
Para não ter surpresas desa

gradáveis, o Executivo também

já montou sua estratégia, dei
xando de sobreaviso três dos

atuais secretários licenciados da
Câmara: Balduíno Raulino,
Rosemeire Vasel e Afonso
Piazera Neto, todos do PTB.
Entre estes, preferência indis

.

cutívelparaPiazeraquetembom
trânsito entre todas as banca
das, ao contrário de Balduíno
Raülino que encontra forte re

sistência, principalmente entre

os vereadores de PPR.

reformagratuita,diftmdindo as
tecnologias adequadas e de Mecânicos

custoscompanvéis cornos pre- Ainda do deputado Valdir
.
ÇQS dos produtos e com a pro- Colatto, tramitanaCâmaraFe
dufividade.alémdeassístíraos deral projeto de lei propondo
beneficiários individualmente queaatividadeprofissional de
ouasociedadecooperativa,nos mecânico seja considerada

aspectos gerenciais e de infor- como trabalho sob condições
mação demercado. especiais que rejudicam a saú-

O parlamentar ressalta que de e a integridade física, asse
para a efetivação e .consolida- gurando os mesmos direitos a
ção dos assentamentos, algu- aposentadoria especial aos 25
mas condições precisam ser anos de efetivo exercício da

impostas.Entreoutras,Colatto atividade. Colatto argumenta
destaca a necessidade de im- que a redução do tempo de

plantação de uma infra-estru- serviço para a aposentadoria
turabásicacomofornecimen- dos mecânicos é uma medida
to deinsumoseequipamentos, que se impões em virtude da
acesso ao crédito rural, constanteexposiçãodessestra
beneficiamento e industrializa- balhadores aagentes-nocivos à
ção da produção e na presta- saúde, como o monóxido de

ção de serviços de saúde, edu- carbono, Alémdaspróprias con
cação, lazer e abastecimento. dições em que o trabalho é
ParaColatto, um pontomere- desenvovido,muitas vezes em
cedestaque,dadaasuaimpor- oficinas mal equipadas e sem

tância para a consolidação da .

as medidas de seguranças ne
reforma agrária: a assistência cessárias, acarretando grande
técnica.queéfundamentalpara desgaste físico que provocam
assegurar a viabilidade agro-

. dificuldadesrespiratóriasepro
econômicado empreendimen- blemas de visão, entre outros,

to.
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RURAISp�

Ajeb explica custos epede Mulheres conhecem direitos
ajudapara reduzirpreços da aposentadoria no campo/sa que faz o transporte para que

a redução dos custos possa ser

maior. Sugerem, para isso, uma
reunião com diretores da em

presa, vereadores e Ajeb.
Querem, ainda, que o Execu

tivo, através de projeto de lei,
encontre uma altemativajuridi
ca que permita uma redução na

base de cálculo do ISS pagopela
emopresa transportadora, dife
rença que poderia ser repassada
para os estudantesmatriculados
na Furb.

Recesso
A Câmara fica em recesso

pelo espaço de uma semana. Isto

porque na quinta-feira Completa
ram-se as .reeniões ordinárias do
mês demaioe.porconséqUência,

. a sessão dapróxia segunda-feira,
3.9, seriaextraordinária e remune
rada. Quinta-feira, 2, é feriado

(Corpus Christi), Próxima sessão'
só dia � de junho.

Jaraguá do Sul - A Ajeb,
entidade que reúne os estudan
tes universitários que frequen
tam cursos na Universidade Re

gionaldeBlumenau,mandoucor
respondênciaàCâmara deVere
adores esclarecendo alguns pon
tos que motivavam, segundo o

órgão, informações errôneas a

respeito da redução do valor
mensal pago por eles pelo trans
porte. Segundo à correspondên
cia lidana sessãode quinta-feira,
não houve redução redução de

- 114 URVs porque nunca se pa
gou o primeiro valor citado.

Diz a Ajeb que, em maio, o
valor estipulado para o transpor
te à Blumenau foi de Cr$
l07.000,OO,oequivalentea76,98
URVs. Depois de negociações,
houve uma redução de 8,94
URV's. Agora, os estudantes
querem quea Câmara deVerea
dores intervenha junto a empre-

M'assaranduba - Se. eco-
.

nomicamente, a vida da mulher

agricultora tem sido cada vezmais
dificil nas últimas décadas, pelo

reitos garantidospor lei como apo
sentadoria por invalidez, auxílio
doença, acidentes de trabalho",
entre outros, diz Tânia Maul. A

pensão após a morte, esclarece, é
reciproca. O sindicato tem orienta

dono sentido de que já no registro
de nascimento dos filhos a mãe

seja qualificada como mulher

agricultora.
"Isso facilitará enormemente o

processo de aposentadoria", lern.
bra Tânia Maul. No caso de salá

rio-maternidade, a exigência é de
l2�meses apenas de atividades

comprovadasna lavoura. Porém, a
lei ainda não foi regulamen,!ada,

Números
Só em Massaranduba, nos úl

timos dois anos foram concedidas
cerca de 500 aposentadorias para
mulheres agricultores, existindo

aproximadamente 1.300 que usu

fruemdobeneficio ecercade 3.500
a 4.000 em plena atividade.

Entre os temas tratados no en

contro, o destaque ficou para os

direitosdamulherrural em relação
a aposentadoria, com palestra da

advogada Tânia lMaul, da asses

soriajuridicadoSindicato dos Tra
balhadores Rurais do município.
Podendo contribuir sobre mais de
um salário, é garantido pela Cons
tituição a aposentadoria aos 55

anos, de no minimo um salário,
podendo amulher continuar a usu

. fruir da pensão no caso de morte

do marido. Porém, segundo Tânia
Maul, épreciso que, cadavezmais,
as mulheres estejam documenta-.
das de acordo com as normas do
INSS: comprovante de trabalho na
lavoura nos últimos cinco anos à
data do requerimento, notas de

produtor, contratos de arrenda
mento, carteira profissional, certi
dão de nascimento (vale a dos
filhos) , além da declaração do sin
dicato da categoria.

"É preciso observar outros di-

m en o s

depois da
'Consti

tuição de
1988 al

guns di
reitos em

relação a

I

Mo/eillidode

gO/OlI/e
sol6riD
ömulher

aposen-
tadoria foram assegurados. Até

aquele ano, asmulheres só podiam
requerer sua aposentadoria aos 70
anos de idade, sem direito ao 130
salário. Hoje as 'conquistas estão

ampliadas, incluindo salário-ma
ternidade: Quinta-feira passada,
cerca de 70 delas, durante todo o

dia, participaram do VII Encontro
daMulherRural deMassaranduba,
promovido pelo Departamento
Municipal de Agricultura da pre
feitura local e Epagri.

Sempre um bom negócio.
Sempre uma boa viagem.
AGORANO CORAÇÃO

DACmADE:
.l!W'_ GETÚLIO �R.GASI 99

Turismo fone: 71-9943
Câmbio fone: 71-0198

______________________
.

E"contros orien/llm sob,e os direitos da mulhe, ,",al

�
�IIJlEII/)óllFEß A nova sensação da

Cheurolet.
Um dosmaiores

sucessos daEuropa
Oúnicocom motor,
1.0 dopais com

injeção eletrônica de
combustível que é um

dispositivo inteligente.

-

EmmendörferCom.
de Veículos Ltda.
ConcessionáriaChevrolet
Av.MaI.DeodorodaFonseca,667 -

89261-rOO· Jaraguádosul-se
Fone (0473)PABX71-3666

FAX(0473)71..:1764 Consórcio Corsa. Faça o seu agora.'
/ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tribunal dáparecerfinal até 16 dejunho
FlorianÓPOliS - A Co

missão Técnica Especial do
Tribunal de Contas do Esta
do começou a elaborar on
tem documento conclusivo
sobre a análise das contas do

governo do.Estado relativas
ao exercício de 1993, que
será entre-gue ao relator da

matéria, conselheiro Carlos

CONTA$

Augusto Caminha, que terá

prazo até o dia 6 de junho
paradar
seu pa
r ec e r ,

Ern ses-

RelolDf
�olerto

são es- sDbfe folhos
pecial,
o TC apreciará as contas do

governo dia 13 de junho,

Tome Nota
Tomás deAquino

Cheque sem fundas
o quadro sucessório estafiual ganha contornos confusos, para

as lideranças regionais. A" decisão das cúpulas surpreendeu e

irritou prefeitos, vereadores e diretóri;s municipais do PFL e do

PPR, pela ausência de consultas ou satisfações às bases. Não sem

razão. Quase uma prepotência, os dirigentes enfiaram garganta
abaixo õ lançamento de candidaturas como a de Amin àpresidên
cia e a de Bornhausen ao governo.

Todavia, no momento da caça aos votos, serão os prefeitos, os
vereadores e os militantes dos municípios, os artífices da campa
nha, com os caciques só chegando na hora de desfrutar.

No caso deAmin é até diferente: ele tomou uma decisão isolada,
solitária, quase egoísta. Jogoupor terra uma garantia eleitoral ao

governo estadual. Trocou um cheque em branco por um cheque
semfundos.
E levou de roldão a esperança de dezenas de aspirantes à

Assembléia, que contavam com a União por Santa Catarina

preservada para somar legenda e assim levar um número cada vez

maior de deputados às cadeiras do legislativo estadual.

Na realidade, os candidatos peperristas à Assembléia também

brigaramporAmin na chapamajoritária aogoverno do Estadopor
egoísmo: sabem que, sem ele na briga, suasperspectivas se reduzem
a menos da metade.
Por istomUitos deles jádesistiram de concorrrer, caso deGilson

dos Santos, três mandatos, ex-presidente da Assembléia, líder do

partido e seguidorfiel deAmin. Sem a estrela guia, nadafeito. Não
é, digamos assim, um desastre ou uma sangria desatada, mas é uma

fratura perigosa, sujeita a infecções.
A eleição, diriaRobertoAlves, o do esporte da RCE, vai ser uma

"caixinha de surpresas".

Piques e Repiques
• A idéie-de lançarAdernarDuwe à Câmara Federal é umamaneira de

sacanear Luiz Henrique da Silveira.
• É uma invasão de área explícita.
• O vereador.Luiz Zonta lamentou criticas de donos de bares segundo
as quais os vereadores teriam pedido ii polícia "blitz" nesses locais.
• Não é para lamentar, mas para fazer mesmo. .

.

• As "blitz" , .mesmo sem prisões, constrangeriam a presença de

marginais, que fazem de alguns bares suspeitos seus pontos de

encontro.
• Não se deve amarrar asmãos da polícia para cumprir suamissão, só
para dar sossego a alguns bares, que �ão guarida a p-[ostitutas e

desocupados.
• Seria trabalhar contra a cidade e as pessoas decentes que nela

habitam.

/

quandoencerraoprazo cons
titucional para o órgão emitir
parecer prévio que servirá
como base de julgamento
para a Assembléia

Legislativa.
Alerta

Carlos Augusto Cami

nha, também relator das
contas do Estado de 1992,

fez um alerta sobre a ne

cessidade urgente da im

plantação do controle in
terno pela administração
estadual, da adoção deme
didas para reverter a situ-

'

ação do Ipesc, em função
da dívida do Estado junto
àquele instituto, da revi
são de gastos com publici-

dade e dos procedimentos
para a admissão de pesso
al em caráter temporário.
No seu parecer, o

relator apontou ainda o in
cremento da fiscalização
e o combate à sonegação
como solução para a recu

peração da receita do Es
tado.

d sonho de construir
Iransforma·se

idade

PIOMOZONTA
Para concorrer aos 18 PRÊMIOS

você deverá trocar suas NOTAS FISCAIS
por CUPONS PROMOZONTA

1 CUPOM = 50 URVs-(em NJ.)
A TRoa�rá sir feita_ gualq_

IIIIa das 1310Jas do ... Zoam

18PRÊMIOS
2 Blddetas
3 Fomos alélrkos
3 Klls pl Itanheiro
3 Caixas cl 20 m2 de
'isoCer_co

3 Caixas d'água de 500 hlros
3 Coniunlos sCinilários
1 CASA

Quanto mnis cuGons
Sorteios aos Sábados:

.

TROCA l" - 18/06/94�oce _, 2'-16/07/94
maiores serao suas 3° - 13/08/94chances de GANHAR (pele loteria Federal)

ZONTA
:Qucm 8ollstroí

8(Jufill /Veste /Vome
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pesquisamostra OBRAS

os melhores de Prefeitura de Corupá vai
Jaraguá do Sul em busca de verbas -noDF

Jaraguá do Sul - Pesquisa
feita pela Master Assessoria e

Publicidade SIC Ltda., de Cas
cavel (PR), Ievantou em.Jaraguá
do Sul a preferência da popula
ção sobre as melhores indústri
as, os melhores estabelecimen
tos comerciais, e as personalida
des mais admiradas. Este traba
lho da Master foi feito no ano

passado em outros municípios
do Vale do Itapocú - e será

repetido este ano - e já é tradici
onal no sul do país, incluindo
Mato Grosso e São Paulo.

Ouniversodapesquisa abran
geu 400 entrevistas escolhidas

/'

aleatoriamente. Em data ainda a

sermarcada, haverá uma soleni
dade para a entrega dos certifi
cados aqueles apontados pela
opinião pública como os melho
res em cada. segmento.

CULTURA

Corupá - �o cargo de
prefeito em exercício pelo perí
odo de um mês, o vice-prefeito
de Corupá, engenheiro Dieter
Werner deixou uma série de
obras realizadas durante a au

sênciado

ti tular
Adelino IVDIdD
Hauffe, DrillvtbtJlJ(J
que par
ticipou
de um

seminá
riodirigi
do especialmente para prefeitos
na Alemanha. Werner determi
nou a abertura da rua doMorro
da Antena, com largura de oito

metros, possibilitando, agora,

tráfego normal numa área prati-

AlQuNoICP

EngODie/er Werner

camente intransitável anterior
mente. Ainda no setor de obras,
reformas foram feitas na ponte

CONTAS

de ligação com aTifado Kühne,
além da renovação de várias
barreiras que caíram em estra

das interioranas por causa de
fortes chuvas.
No setor de agricultura e pe

cuária, com apoio da Epagri,
iniciou-seumacampanhadepre
venção contra a febre aftosa,
seguindo orientações da secre

taria estadual de Agricultura.
Dieter Werner também esteve

em Brasília onde encaminhou

projeto para saneamento básico
e pavimentação de ruas urbanas
junto aoMinistériodaIntegração
Social. Outro pedido de auxílio
feito junto ao mesmo ministé
rio, foi para a construção de
uma ponte sobre o rio Humbolt,
no bairro Ano Bom.

Associação vai resgatar Tribunalimplantabanco de
a história e amemória dadosparamaior controle

Massaranduba-Comsuadireto
ria empossada nomês de abril, últi
mo, a Associação Cultural de

Massaranduba, presidida por
Gelásio Zucchi, inicia um trabalho
de resgate da história e da memória
cultural do município, passando a

participar dos_l!adicionais eventos

como aFesta do Colono e Fecarroz,
além de outras atividades que têm

apoio irrestrito da prefeitura. O cha
mado Dia Cultural, com exposição
de fotografias antigas, danças fol
dóricas, apresentação de corais

marcouapossedadiretoriadaACM,
com excelente receptividade entre a

comunidade.
,

A Escola de Música é outra

entidade que tem, também com a

participaçãoda secretariamunicipal
de Cultura, importante influência na
formação dos jovens
massarandubenses.

Dividida em três unidades - cen

tro, Guarani-Mirim e

Massarandubinha - a escola ensina
teoriaepráticae tem, atuahnente, 32
alunos. Segundo o secretário
Vitalino Voelz, amúsica é uma arte
bastante enraizada na população, a
maioria descendente de europeus,
"o que vem despertando,
gradativamente, o interesse da ju
ventude."

Florianópolis -, Já está funcio
nandoobancodedados implanta
do pelo Tribunal de Contas em

convênio com a Udesc, contendo
todas as informações encaminha
das ao órgão pelas unidades da

administração estadual emunici-
. pais. Com base nestes dados os
técnicos desenvolverão os indica
dores sobre a gestão pública em

Santa Catarina. O projeto servirá
para que o TCE e aUdesc promo
vam uma avaliação da adminis

tração pública no Estado.
Linhas

Sob esta ótica serão divulga
dos em publicações periódicas os

índices e análises de desempenho
da gestão pública, com o objetivo
de os administradores
reorientarem suaspráticasdeapli
cação dos recursos nas áreas fi
nanceira e administrativa, duran
te o periodo de sua gestão. Para o
presidente do TCE, Antero
Nercolini, esta iniciativa reflete a
necessidade de integrar e aperfei
çoar aadministraçãopública, res
saltando que o trabalho do Tribu
nal não é o de apenas fiscalizar

mas, também, o de orientar os

órgãos públicos para que possam
diminuir as imperfeições detecta
das nas suas áreas de atuação.

- Feira
Dia 9 dejunho, entre 8 e 18

horas, a secretaria deAgricul
tura eMeio Ambiente da pre
feitura de Jaraguá do Sulpro
move, na ruaArthurMüller, a
2°Feira deMudas Frutíferas.
São 43 espécies que serão
comercializadas a preços que
variam de 0.80 a 1,00 URV. A
espécie mais cara é a

jaboticaba híbrida, que custa
rá 10 URV's.

Recursos
Prefeitura de Corupá

garantiu recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento
ao Estudante. São 8.622,68
URV's para a Escola Aluísio
Carvalho Oliveira e 3.102,83
URV'spara a compra de equi
pamentosparaparques infan
tis das unidades pré-escola
res.

Homenagem
Ponte sobre o rio Itapocú,

interligando as ruas Procópio
Gomes de Oliveira e Max
Wilhelm levará o nome de
Olavo Marquardt. Projeto de
lei doprefeito Durval Vaseljá
está naCâmara de Vereadores
para apreciação.

A homenagem visaperpetu
aro nome deOlavoMarquardt
que dedicou boa parte de sua
vida a trabalhos comunitári
os, tendo sido, inclusive, chefe
de gabinete da prefeitura en

tre os anos de 1983 e 1988. Foi

professor, diretor da Têxtil
Cyrus, presidente do Lions
Centro e fundador da Loja
Maçônica Acácia Joinvilense,
de Joinville.

Importante
Os aprovados no concurso

público realizado pela prefei
tura de Jaraguá do Sul não
serão admitidos de imediato .

em sua totalidade. Oprazo de
validade é de dois anos, pror
rogávelpor mais um. Apartir
de l° dejulho vigora a lei elei
toral que proíbe, mesmo aos

concursados, o ingresso por
substituição. Além disso, pre-

-

valecerá a disponibilidade fi
nanceira daprefeiturapara as

contratações.

.:

Ferrugem
- Parafusos

FONE: 72-3339
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SENHORES
Dois senhores se oferecempara
trabalhar de jardineiro, capinar
ou roçar. Contatos na rua Afon
so Bartel 330 nos fundos da
casa 326 no bairro Baependi.
Falar com José.

ÉGUACRIOUIA
Vende-se, com 5mesesporpre
ço de ocasião. Tratar pelo fone:
71-1065.

.

PEDREmo
Oferece-se, trabalho, contato
fone: 72-1784, cl Edgar

'MÁQUlNADEESCREVER
Vende-se, Olivetti Linea 98,
Manual por 150 URV's. Tratar
fone71-4309

ÉGUAMESTIÇA
Vende-se, idade 7 anos, ideal

para crianças. Contato fone:
71-4935 ou 71-5842

MEGADRIVE

Vende-se, com 1 jogo e 2 con

troles, valorUS$ 150,00. Con
tato fone: 73-0496 cl Fabio

MÁQUlNAXEROX
Vende-se,valorUS$400. Tratar
fone: 71-4924, comsr. Osni.

Fone:71-1574-Ru"JoinviUe,il02050
USIIdoS US$

Eac:ortXR3 -90-azul ,oompleto..................•..................................... 11.500,00
Uno 1.6R-90-vermelho ;.............•...............................................9.000,00
Elba es - 86 -.branca 2.200 + finane.
Belina L - 86 - azul...........................•.................................... , 4.700,00
BclinaL 1.8-91-verdemct. ................•................ " 9.000,00
Monza SLE�84- braneo : 5.000,00
CorceIII-81-prata 3.000,00

.

Fusca - 81-branco 2300,00
. Voyagc-86-braneo .4.500,00
GoICL-91-branco : M •••••••••••••••••••••••••••••••••8.000,00
EacortXR3 - 85 -preto 5.500,00

Todos os velculos revisados, em ótimo estado
Vendemos carros OK com preços bem abaixo da tabela Consulte nossos preços.

MÁQUINADEESCREVER
Vende-se,marcaOlivetti Linel
98. Contato fone: 72-2784

SECRETÁRIA
Precisa-se, que fale alemão,
com boa aparencia. Contato
fone: 72-3976, cl Hélio

AULAPARTICULAR

Química, fisica, matemática.
Contato fone: 71-6731, após
14:00hs

CONVERSA com Je.u•...
Converse c/ Jesus todos os dias, durante 9

(nove) dias, orando: Meu Jesus im vos depo
sitei toda aminha confiança. Vós que sabeisde
tudo, Pai e Senhor do universo, sois o rei dos
reis. Vós que fizestesoparalíticoandar,morto
voltar a viver e leproso sarar, fazei com que
(pedir a graça). Vós que vistes minhas angús
tias e lágrimas. bem sabeis de tudo. Divino

amigo, comopreciso alcançardevós estagraça
(pedir com fé). Minha conversa com vosso

mestre,me dá ânimo e alegria de viver. Só de
vós, espero com fé e confiança (pedir a graça).
Fazei divino Jesus que antes de terminar esta

conversa, durante os9 (nove)dias, eu alcance
a graça que peço com fé. Com gratidão publi
carei esta oração para que todos os que preci
sam, aprendam a ter confiançaemvossarnise
rieórdia. Iluminaimeus passos, assim corno o

sol ilumina todos os dias o amanhecer, e,

testemunha nosso diálogo. Jesus eu tenho

confiança em vós. Cada vez mais aumenta a

minha fé. Agradece: M. D.

RUSKY SmERIANO
Vende-seummacho, vacinado
de 11 meses, cor cinza e olhos
azuis. Valor CR$ 120.000,00.
Fone: 72-0207, clIsolde

o
CORREIO DO POVO

... "':.�;'\.

; ,.-_� {�: '�. �:::�..�:i

IFI

llutn llnun Ueículos�..

'.

MEGA-DRIVE

Troca-se por Game-Gear. Con
tato fone: 73-0406, com Pablo.

MÁQUINAOVERLOQUE
MARCAHUNKI

Vende-se, 7.500 pontos, valor
CR$ 1.300.000,00,contatofone:
71-0292.

FAX-TElEFONE

Compra-se. Contato fone: 71-

3509,90mNelson.

lVACORES

Vende-se, 14" Philco Hitashi,
valor 170URV's. Tratarpróximo
GiardiniLenzi, 19, casaapósbar
São Bento.

MÁQUlNADEESCREVER
Compra-se, tamanho pequena.
Contatofone: 73-0763.

BARRACA5PESSOAS

Vende-se, nova. Valor 400mil.
Contato fone: 71-5898.

Helle Robbe
Jeans eConfecções em geral.
Venba conf.1r nossospreços.

Reinoldo Rau, 61
Fone: 71.;2014

seHlOCHE!
I�()NI� «()47:J)
7:I-f):125

Fábrica de Calhas
Industriais

e Residenciais

RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

MARAN(!9NI" Bolsa.
de Telefones

COMPRA
VENDE

_

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

(DefroriteaoBeiraRioClubedeCampo)

Fone (0473) 72-1000

Em frenteao
PostoMime;
Aberto das
6:00 às 22:00hs
de segunda à sábado

$erve: café - lanches - almoço
com buttet - sábados ao meio-dia

frango assado.

SÍTIOEMCORUPÁ
Vende-se, 66 morgos, tanque
parapeixe, pastagem, etc. Acei
ta-se carro ou casa no negócio.
Tratar rua Berta Weege, 741,
Barra do Rio Cerro. Valor CR$
12.000.000,00.

CASAMISTA

Vende-se, com 70m2, terreno
com 1.180m2, na rua dos Imi

grantes próximo Faculdade
n° 46, tratar no local, ou pelo
fone:72-3787.

CASAJ»EQUENA
Procura-se, para alugar, conta
tofone: 73-0129.

lANCHONETE-MERCADO
-CONFEITARIA

Compra-se, ou até terreno com

ponto comercial. Tratar na pa
daria Lemos, Jaraguá Esquer
do, ou pelo fone: 72-1053 com

Isolete de manhã.

APARTAMENI'O
Troca-se apartamento no bair
ro Trindade em Florianópolis
porumapartamentoemJaraguá,
de preferência no centro

Contatos fone: 72-2945 com

Arlete_,_

.
MOTORX-I25

Vende-se, ano 82. Preço a com
binar. Contatos com Márcio no
fone71-8335.

JEEP

Vende-se, com tração nas qua
tro rodas,motor bala, totalmen
te reformado pneus fronteira.
Tratarfone: 72-3499comVilmar.

MONZASU84

Vende-se, aalcool, US$ 5 mil.
Troca-se por Santana, Voyage
ou Parati. Contato fone: 71-
(§!,69.

\

CHEVETTE179

Vende-se, valor CR$

2.750.00p,OO. Contatofone: 72-
1023 comAlciomar.
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FAÇA DE SEU ANÚNCIO
UM MEIO DE MULTIPLICAR

SEUS NEGÓCIOS.

VeronaGLX 1.8- completo(G)-cinzamet. 91

MonzaSLE2.0trioelet.(A)-azu1met.. 89
MonzaSLE 1.8(A)-verdemet .. , .: 88

VoyageCL(A)-marrommet :
·

•....... ;.: 88 ,

.Chevetteßl. 1.6S(A)-verdemet.. 89.
ChevetteSL 1.6S(A)-verdemet : 88

OpaIaDiplomata(A)- completo-verdemet. ; 87

Passat(A)-vermelho , 81

Fiat147(G)-bege : : ; 83 .

CorcelII(A)-bege :
·

r ••••• 81
CorcelII (G)-bege, 78
MotoCG-vermelha ., õ : 81

Fone (0473)

76-70'14
RuaAng.1oRubini,951-BarradoRioCerro.
892600800 -Jaraguá doSul.SantaCatariná

Comércio dê peças de

Máquinas de Costura ·Ltda.

� Vellda dllMáquina d�Costura novas tf.i '

usados com assistência técnico
.

especializada. .

-,
..

@:> Pefos, . aparelhos, 61eo e agulhas.
� Insto/ofão de aparelhos Het-tup.
Q=) Revendedordosm6qulnos de Repassar.
Hua Ange�o R.."....� 980
"ar..-a do a.o Cê..-ro

'

i Fone/Fa�"Co473:J 76-279�
Jaraguá. do Su� - SC

juizo de Direito da 211
Vara da Comarca de

Jaraguá do Sul

Edital de Praça

KE/Jaraguá do Sul,25 de maio de 1994.
Patricia Tavares da Cunha MeDo Gomes

Tabeliã

EDITAL
PatridaTavaresdaCunhaMeUoGomes. Tabelii,eOficialdeTitulosdaComarca

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

os Títulos contra:
Bar e Merc. do AveDno UdaME - Rua Joio Neves, 40 I NESTA
Constnatora Hahne Lta - Rua Itajal, 642 • NESTA
Com. Mal. Constr. Vieira Ltda - Rua Francisco Rusea, sino. NESTA
Ebenezer Ind. Com. de Bones LtdaME • Rua Angelo LulioBarufi, sinO • NESTA
FlonnarMalhas Ind. Com. Ltda •NESTA'
InstaladoraMesch Ltda - Rua Expedito Antonio Carlos, 799 - NESTA
IMDP Aeric.Wat Ltda - Rua Manoel Fco da Costa, 4955 • NESTA
Jens AdroalOMarcarlnl· Rua Padre Mirandinha, 20 - NESTA
José Donlzete Manerich • Rua 634, nO 200 • JARAGUÁ ESQUERDO - NESTA
KJndan Ind. Com. e Conr. Ltda· Rod BR 280 km 60, sala 01 - GUARAMIRIM
Muridas Malhas I,..tda • Rua Engelbert Ôeschler, 2172 • NESTA
Mario Betoni - Av. Mal. Deodoro, 855 • NESTA'
Mesch Com. Mat. Constr. Ltda - Rua Prof. Antonio Ayroso, 499 • NESTA
Tris RIOs Confec, Ltda • Rua Roberto Ziemarin, 3720 • NESTA.

.

Zabele Confec. Ltda - NESTA
Alexandra Femandes Correa • NESTA

AdoutoraHildemarMeneguzzi de
Carvalho, Juíza de Direito da 2·
Vara da Comarca de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc...
Faz saber (em resumo, art. 687 do

ÇPC), o seguinte: - Ven91l em la

Praça: Dia 1%8/94, às 14:30 ho-
.

ras. Venda em 2a Praça: - Dia 16/

08/94, às 14:30 horas, por quem' ,

mais der e maior lance oferecer. �:

Local: - Edifício do Forum desta
Comarca. ExecuçãoN° 2.719/87 -

RequerenteLourivalRothenberger
e requerido Leonardt SeIl. � Bem à
ser preceado: Um terreno situado
nesta cidade, contendo a área de

694,60m2, localizado no lado par
da Rua 109 - Acre,. distante
25,0�s., da casa n" 130, fazendo ._----------_---------_
frenteem�8,opms.,CQIRap.laAç�,
traY�ssãoao§���etÍt'i8,00pt$;;
com'terras d�Wald�o }(rutZei};
estrema 'pelo í�dO:'direito em:·

23,50ms.; com Servidão de Passa
gem�-e 'dô lado �sqúefào'em
26,00ms., com terreno de
Waldemire Krutzsch, Registrado
sob n° R-I.16.792, fichaOl , Livro
N° 2�RG de propriedade do reque
rido. Avaliado em CR$
23.052.736,93. - Nos autos não
consta qualquer ônus-ou recur�o
pendente. - Fica através do presen
te intimados o requerido e sua es

posa Iraci L. Sell, caso não sejam
encontradospelo Sr. Oficial de Jus
tiça. - Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos 13 dias do
mês de maio do ano de mil nove
centos e noventa e quatro. - Eu
Cláudia Jenichen,Escrivã Judicial,
o subscrevi.
HildemarMeneguzzi de Carvalho

Juiza de Direito

I

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusarama aceitara devida
intimação, faz por intermédio do presente edital, para que osmesmos�eçam neste

CartórionaRuaArthurMüller, 78,noprazodaLei,afimde liquidaroseu débito, ou então .

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

.

sao� de 70 tipos diferentes iIe
pl�.âiizo1ies, La:;.anh'as,Massas e .

o tradicional Bife aParmegiãna, tudo
gratinhtulo aoforno a lenha.'

Diarúunenteapartinlas18h.
Embalogenstérn#cas

..

DfJrt\RP�PEDRA\?tc'�R};a,:-t��:. '\!t.}
Pedras Sãoomé-nrdóSld'

Pedrasparareuasbmentosemgeral
Rua Silveira Júnior, s/n9. (próx Ginásio de Esportes)

Guaramirim - SC l�f)NI�: 7:J-()()27

sUlfJtRdí�ROMoçAO
.

Temos os Meãhor'es P ..eços e. a Maior·
Variedade em Máquinás de Costura

NÃOCOMPREANTES,DENOSCONSULTAR

..

'Entregamos suaMáquina em Joinville ou Região
:

Aa�������w.Fooe���7�3�3����������������������������������� ���.��;
!
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. ••••••••••••••••••••• '.

'1uiIIId"
�

I Vende-se ou troca-se casa de alvenaria I li C .

,.,
= com 120m2, localizada em excelente área = V -. WI
I 'd

.

I R OI'· Ch· dl
.

P dl 184 I
LIGUE JÂPARA 72 - 3363 E

. rest enoai ua IVla 10 Im ra I,.
·1 FAÇA UM BOM NEGÓCIO.

I
7 I .--------------------.I Fo�e �I contato: 1-0810, ou na .rua I· ·P::i;c:.;o::e· ..

••

�.�.: li' Academia Contato Livre II I
II Joínvüle, 4067, na Sul Eletro FriO. II. BI- ..: ..:.:.;::..::"

..

:;: ::::;

•• I Guaramírím - Clube CurupiralObs. Troco por chácara, terreno ou carro I : I...................... : I Oferece aulas de:
• I Karatê de Contato - Kick-Boxing -

.: : Capoeira -Defesa Pessoal,
ambos os sexos.I .

I Aulas de 2" a 6- - Vários horários

I Aulas extras sábados e domingos.
I Av_ Ge'lúlio Vargas, 847
I próximoao CIP

: �tJt.L Apresentando este recorte você :
I _,,'fE terá a 1-semana deaulasgrátis. I
._--------_._-------�.

Faça a suaDeclaração do Imposto de Renda Pessoa
Física ouJurldica, com quem entende do assunto.

Organização
Con_tâbll

"ACOMERCIAL"
Hámeio século atendendo aRegião daAMVALI

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 122 - fundos - Centro
Fone: 71-1721-Ao lado daVarig

ABANDONO DE EMPREGO
A Prefeitura Münicipal de Jaraguá do

Sul solicita '0 comparecimento do sr,

SILVIO ACÁCIO BORGES, portador da
CTPS nO 32.673,. série 347, no prazo de

24 (vinte e quatro) horas, à sua Divisão

de Recursos Humanos.

O não comparecimento no prazo rere
rido, caracterizará ABANDONO DE EM

PREGO, conforme o artigo 482 da CLT,
letra I.

,.,

SUCA�
Senimos45tipos
desucosevariados
Iandles.Atendemos
de terçaàdomingo,
das 12às22horas

VISITE-NOS
RuaEpitácioPessoa,229

•••••••••••••••••

ClínicaVeterinária
Clínica eCirurgia de Pequenos Animais - Vacinas

Exames Laboratoriais - Tosa e Banho

MédicosVeterinários:
AneliseB. Lehmann � eRMV - se 1-1115
Bettina Goseh - eRMV - se 1-1398

ZQQ
�
VIDA

- Divisórias - Forros - Pisos
- Papel deParede - Persianas - Box para banheiro

RuaBemardoDombusch,no486 .

sala2-VilaBaependí 72.2472

, Outono
Inverno/94

Av. MarechalDeodoro, 491
(frente Coi. S'o Luis)
JaragufJ do $ul .

Fone: 72-0405

Depllaçlo com cera vegetal -

Massagem terapêutica e estétlca
Forno de BIer - Termoterapla - Crloterapla -

Tratamentos para emagrecimentos -

Tratamentos faciais para couperose
manehas antlslnals - Vacina anti açne -

mlcr�fo,eze - Decapagem biológica -

Hidratação e limpeza profunda.

i! �(�If.I1fítfilUi_i
••••··vêph4.·ç6�1t���T·.�lq��f•.U,Jq.·i:6#��lI4.gT:ijti$.··

," '-''';;'-. -,.' .-:-.". :. :-:: :�.

Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos,.
Folders Turtísticos, Anúncios de Jomoís e
Revistas, Cartazes, Jornais de Empresas,

Produção de Audio -Visual

KfVB
COMUNICAÇÃO LTDA.

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

"\ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MSVídeoCenter
Traga as emoções do cinema para
dentro d�_ sua casa. a·lugando
seue fílmee na Vídeo Center.

RUAANGELORUBINI.914
FONE: 7&-2936

BARRADORIOCERRO

Joalheriaôimara Ltda.
J6ias • Be16gios

Artigos para presentes • Óculos 4e sol
TuJo cO.Jm. os .Jm.elilb o r-es ]pJreços

CREDIÁRIOFACHATADO
Fone(0473) 72-3630

Rua Barlo do Rio Branco, 170.; Jaraguá do Sul- SC

'1t �UJ� �3.) @
&<)ß�ß Ci}�[]L��lj []l1Y@&o

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101
Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinhas

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

Rua CeI. Prooóplo Gome., 89 �

Fone 71-0066

�.� �J���Jj��jjjJ
parceria que
dá certo em

qualquer
, .

-,

negocIo.
Anuncie já!

Fone:
�

72 - 3363.'

2
Pronta entrega
- e encomendas.
Consultora:

f})iane

1'one: 72-2646

Central de Negócios
Claudino

Compra � venda: '

Terrenos, casas, carros,
motos, sítios, fazendas,
eletrodomésticos etc.

Tudo pelo menor preço.
Rua: Bernfll'doDornbusch, 1061.

Fone: 71-0157
Tratar com C/audino

MAXCAR
VEíCULOS
Compra - Vende
Troca - Financia
FONE71-6133
Rua Barão do Rio

Branco, ao lado
do« ss«

Jaraguá doSul -

Centro

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA
...

� PAOU�NBO
Aberto diariamente das 06:'00 às 21 :OOhs,

.
inclusive domingos e feriados

Av. M,al- Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenz.

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1 243

Fazemol sua lesta inlandl,
� venha _nheeer nOlsol

�� arti801��esta.
Av. Getúlio Vorqos - 25 �T·�,Holt Dape. DapelaPia �\ /

.

Fone: 72-3596

Cooperativa Mista
Agríco'la Juriti Ltda.

Arroz Parboillzado
"PRIMO" e "JUlUTI"

:
. r'

.

�", :
... :... ..

.._... ......
.

..
'.

.

... .r.)....:.. -:'"-:

R.ua 11 deNovembro,666
Fone(0473)79-1130 - Telex(0474)223 -.JURI

. MASSARANDUBA-SC

Rua 28 de Agosto, 439 - Guaramirim - SC
Fone73-0682

As mals lindas bicicletas, peças e' acessórios para motos
Honda e Yamaha, com o menor preço da ragllo (Confira).

;f"'\

� }, ... "'"
(

Há 10 anos pedalando com você:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edital N° 19.401 de 13/0511994
SÉRGIO SIDNEI PETRY Ê ELIANE BUSTO

Ele, brasileiro, solteiro.Iavrador, natural de laraguá do Sul, domiciliado e residenteem Nereu Ramos, nesta
cidade, filho de Ewaldo Alberto Petry e Natalia Zapella Petry,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Assis Chateaubriand, Paraná, domiciliada e residente na rua Emil
Burow, 10, nesta cidade, filha de Agenor Fersique Busto e Olivia Pavanati Busto.

Edital N° 19.401 de 1410511994
ADILSON BROONI E MARGARETE ALVES DE LIMA

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de FrancisCo Alves, Paraná, domiciliado e residente na lUa

Angelo Rubini, em Barra do Rio carro, nesta cidade, filho de José Brosni e Ana Paulini Brosni.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deXanxer6, nesteEstado, domiciliadae residentena ruaAngeloRubini,
em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Valdomiro Alves de Lima e Madalena Narciso de Lima.

Edital N° 19.403 de 1410511994
.

Luís CARLOS SCHWARTZ EMARLI STRENNER
.

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Jaraguá do Sul, .ciliado e residente em Estrada o.ibaldi,
nesta cidade, filho de Antonio Schwanz e Ivani Fatima Schwanz.

.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Su� domiciliadae residente.em EstradaGaribaldi, illlIIta
cidade, filha de Osnildo Strenner e Veronica Kreyasig Stmmer.

__ j
.' EdItal N° 19,404 de 1410511994

GILBERTO DAROSA TASSO E VILMAFLORES SILVEIRA
Ele, brasileiro, solteiro,'auxiliar administrativo, natural de Palmeira das Miu6es, Rio�. do .Su�
domiciliadae residentena rua daAboliçio, 311, emVil.Rau, nestacidade, filho deSorafimdaSilveiraTasso
e Thercza da Rosa Tasso.
Ela, brasileira, solteira, do lar, naturatde Palmeira dasMil8Ões, Rio Grande do Sul. domiciliada e Iilideßte
naruaJoséPiccoli,emEstradaNova,nestacidade,filhadeOabrieldaSilvaSilveiraeAlvprinaFloresSilveira.

EdItal N° 19.405 de 2410511994
.

MÁRCIO HORNBURG E LUCIANAMAAHS
Ele,brasileiro; solteiro,vendedor,natutaldeJataguádodo Su�doinicilildoeresidente emRiodaLuZIi,.nesta
cidade, filho de Eno Hornburg e ElviraHorilburg.·

.
.

c: .

Ela, brasileira, solteira, doméstica, iIatural de Jaraguá do Si.I� domiciliada e residenteemRio da� 11; nesta
cidade, filha de Herbert Maabs eGisel. Paulina BeItIl SchOnlte Maabs. 2'; ,

EdItal N° 19.406 de 1S/OS/1994 ',:; .

MAUROMAHFUD E CLAUDIAREGINACAGUONIMURARA
Ele, brasileiro, solteiro, professor,�ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e reàideaie na rua�da
SilVa, no, nesta cidade, filho de Adolpho Mahfbd e Men:edes Horst Mahfbd. ,:::.
EI� brasileira, solteira, eiJlpresária, natural de Jaragu4 do Sut domiciliada· e {CSidente na ,,*ldo
Malheiro, 9S, nesta cidade, filha de Tibério HiI.no Murara e Laci MariaCqIioni Murara. }' �."--

'Proclamas de Casamento
Margot Adelia Orubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do lo Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estadode SantaCatarina, fazsaberquecompareceramnesteCartório exibindoseus documentespela lei,afim
de se habilitarem para se casar os seguintes:

Edital N° 19.395 de 1810511994
PAULO SÉRGIO SALVADQRE NÁDIA MARlLI FONTANA

Ele, brasileiro solteiro, operário, natural de Cascavel, Paraná, domiciliado e residente na rua Antonio
Bernardo Schmidt, em Ilhada Figueira, nesta cidade, filho deManoelRoqueSalvadoreMariaAna Salvador.
Ela, brasileira, Solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residentena rua'ÄDtonioFrancisco
Dämon, 38, em Vila: Nova, nesta cidade, filha de Joio Fontana e Adelaide Fussi Fontana.

Edital N° 19.396 de 19i05l1994
LAERTiS RIBEIRO E NEIDE APARECIDAMENDES

Ele,brasileiro, solteiro, assador, natural deCuritibanos, nesteEstado,domiciliado e residentena ruaJoinville,
Résta cidade, filho de Joio de Souza e Irene Ratti Ribeiro.
Ela, brasileira, solteira, do lar, !lIturai de Honorio Serpa - Mangueirinha, Paraná, domiciliada e residente na

·

rua Joinville, nesta cidade, filha de Joio Mendes e Lucia dos Santos.
EdItal N° 19.397 de 10/0511994

GILMAR SANDRI E ANGELA MARIA PIRES DE LIMA

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Rio dosCedros, neste Estado, doiniciliado e residente na lUa
Onólia Horst, 416, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Amandio SIndri e IvoneMaria Sandri.
Ela,brasileira, solteira, comerciária, natural deCuritibanos,.nesteEstado,domiciliadae residentenaruaFrida
Piike KrOger,100, emBarra doRioCäro, nestacidade, filhadoOraciliano Pires de LimaeDejanira Pereira
deLima.

EdItal N° 19.3!18 de 10/0S11994
RENATO OSVALDó BRETZKE E SIMONE LEMKE

Ele, brasileiro, solteiro, administrador, natural de Jaraguádo Su� domiciliado e {CSidentena rua.Fritz Barte�
1S7, nesta cidade, filho de Eriberto Bntzke e Lydia Meier Bntzke.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural deSio P�ulo, Sio Paulo. domiciliada e residentena ruaFrederico

.

Curt Alberto VI8CI� 327, nesta cidade, filha de Adolar Lemke eWaitrautOellért Lemke.
JWt.I N° 19.399 de 10l05I1994

SANTINO FELTRIM E SOLANGE DE FÁTIMADASILVA
·

Ele, bruileiro, solteiro; 8!mo�e, natural de Jaraguá do Sul, domicilildo e reaidentf na rua Henrique
·

I>emathO, 230,NereU Ramos, DOIta éidade, filho de örestei Feltrim e Men:edes Feltrim.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natu� de Santa Isabel do Oeste, Paraná, domiciliada e residente.na rua

,

Henrique� �30. Nereu Ramos; nesta éidlde, filha� PedJ:o da Silva.eMaria Rodrigo.. da.Silva.
EdItaI N° 19.400 de 20l05I1994

HERTON MAURER FILHO E ANACLAUDIA FISCHER
.

Ele,�ileiro, solteiro, aeronauta, natural de Tupanciteta,RioOrandedo Sul, domiciliado e residente�rua
ProcópioGomesdeOliviiira, '717, apto. II, nestacidade, filho deHêrtonMalJRl' eMarinapelegrinj.Maurer.
EI.. brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá doSu� domiciliada e residente na rua ProcópiO'Gomes
de Oliveira, 717, apto. II, nesta cidade, filha de OuidO' Fernando Fischer e RenataWunderlich Fischer.

Eparaque chegueaoconhecimentodetodos,mandeipassaropresenteEditalqJJel!Ctápublicadopela:.....
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

-

JOINVlLLÉiCEN
TRO - Apto. cl 202m'
- Bd. Presidente, frente
ao Col6gio Santos An
jos - AD lado da Cate
dral (possibilidade de
troca com imóvel em

Jaraguá).

cl22m2, toda deco
. radalmO'biliada, em
!ótima p08içlo no

Portal - 10.000
URV's.

tes cl toda'
infrae$Utura - En

�ada de 40% mais
.

12 prestações em

URV.

FI'GUEIRA
Lóteamenlo City Fipei
li (BJWlS) � ótima cua

em alvenaria, cl apro><.
13()mZ. edificada em ter

.

reno de �squln.. toda
rnlllJda. PJe90: 23.000

GUARAMIRIM - CENmO - Rua 28 de

Agosto/no prédio do BESe. Aptos/novos -

156m2 (suíte, 2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviço e garagem)
Preço: Entrada de 300/0, mais finan. 20

CENTRO - Próximo ao Ed.
lsabela e ao Restaurante Capilé na
rua Procópio Gomes, n" 1453,

terreno c/900m2, c/ casa mista de
90m2• Preço: 110.000 URV's (em

condições).

reno c/ aprox.
3.600m2, próxim.o
aoColégioHólandO'
Oonçalve. - Preço:
16.000 URV's.

CENTRO - Apto.
. grandelEd. Jaragoá
- suíte, 2 qtos,
BWC,salas,demais
dependências e ga

- 45 mil

VIEIRAS - Rua 601

(JIJ'I8UÍISchroeder), ter
reno de .540m2 esquina
c:orn rua 470, edificado
com prédio em alVenaria
(2 Pavimentos), cl 3 .....
c:ornen:iaia c 3 aptos. Pre

\)O: 1M mil URVa..

800m2, situado a 40
metrO's da rua

Roberto Ziemann -

6.000

FIGUEIRA - Ter
reno c/3S0m2, pró
ximo Colégio
HolandoGO'nçalves
no Lot. Waldemar
Schimitz - Preço:
7.500 URV's.

Loteamento Borba -

Ter. cl aprax. 900m', cl.

casa em alvenaria de

aprox.I IOm',sitoarua
Avelino Floriano de
Borba, na 172. Preço:
IS.OOOURY's.

VILA RAU - Terreno
cl IO.000m',cl2casas,
sendo uma em alvc�
ria de 2 pavimentos,
semi-acabada - próxi
mo a Faculdade - Pre

\)O: 60.000 URY's.

VILA LALAUIPROX.
. MARISOL-C..a.ri181-
venaria cl 2SOrn', 4 qtos, ,

demais dep. todamurada
cloerc:.ernalunúnio-Rtia
GennanoMarquard� 170
- 49.000URVs. (Ern cOn
diç6ea)

.

em alvenaria c/
130m2 (faltando
acabamento) terre
noe/360m2 - Preço:
18.000 URV's

(aceitá proposta).

ARMAÇAo/PRAIA
GRANDE - Frenteplmar
• 600 rnelros após Res

: tawante do Boino, _c
o Ionte cua em.alvenaria cl
i aprox. 240m', em ter. cl

'aprox. 900rn'. Pre90:
: "0.000 URV•.

PIÇARRASI TANQUES DE CAMA
RÃo - Projeto pronto C/6 lagoas, de água
salgada ou doce, em 17 hectares de terra

plana, próíc. ao mar, c/ frente pl BR-IOt.
Benfeitorias em alvenaria, plantações de
maracujá, etc. Preço: 200.000 URV's.

quina fazendo fren-
.

te em 3i,SOm para
rua José Teodoro
Ribeiro - Área c/
579m2 - 15.000

VILA LALAU -

Terreno com

390m2, rua Santos
Dumont. Preço:
8.000 URV's.

CENTRO - Rua

/Felipe Schmidt nO 49

{próxima a Assoe. Co

mercial) terreno cl

688rn'. com casa em

alvenaria de I sOm' -

Preço: 60.000 URY's.

CENTRO - Ed. Oardenia
- Rua Bario do Rio BM
co. Apartamenlo cl 4

quartos(1 suile), 3banhei
r08, 2 salas, sac::ada..átea
deservi9(>e8araget1l. Pr.-
9(>: 30.000 URVs.

CENTROINOVA BRASíLIA -

Excelente prédio (esquina), c/ 2 pisos,
300m2, na rua João Planinschek cl a
rua Venâncio da Silva Porto (próximo
a Weg I, ao lada d� Floriani). Preço/

barbaÜà: 52.00Q URV's

CENTRO - Rua José
Ernmendberfer- Excelen
te lot. cl 45Om' (1Sx 30),
próxirn�aoAtelierdalnd.
de Quadros 3 Américas -

Preço: 8.000 URVs.

CI!lNTRO - Frenle pl 2
ruas: José Errunel1doed'er
e José Menegotti, terreno
cl aprox. 1.200rn',

: edificadocOmcasaem8t
veRlria corn 145rn' - Pre

ço: 9Ó.OOO URV·s. (A
combinar)

/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estado de Santa Catarina

'Prefeitura Municipal de Guaramirim
Decreto nO 126/93

Abre CtidiJo Suplementar no valor de CRS 7.000.000,00
.

O Prefeito Municipal de Guaramirim no uso de suas atribuições, e de eonfonnidade com o artigo l° da Lei n° 1.701l
-

93 de 5 de Novembro de 1993.
Decreta:
Art. 1 ° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito'Suplementar no valor de CR$
7.000.000,00 (Sete Milhões de Cruzeiros Reais) para reforço no item Orçamentário abaixo descrito, constante do
orçamento Municipal aprovado pela Lei nO 1.610 de 29 de Dezembro de 1993:
9999 - Reserva de Contingência
99999992999 - Reserva de Contingênéia
9999 - Reserva de Contingência CR$ 7.000.000,00
Art, 2° • Os recursospara cobertura do presente Crédito Suplementar, provém de parte do Excesso de Arrecadaçio
apul'Ído até 21 de Oufubrode 1993.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicaçio, revogadas as disposições em con1rário. -

Guaramirim, SC 5 de Novembro de 1993
:o Victor Kleine

Prefeito Municipal
Jair TomeUn

Secretário de Finanças

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de

Guaramirim ..

Decreto nO 128/93

Abr�CrlditoSIIplementtlrRO vtIlo, tkCRJl.930.ÓOo,oo,;
,

OPrefeitoMunicipal deGuaramirimno usode suasatribui

çõe!i,edeconfonnidadecOmoàrtigol°daLein°1.702/93de
5 de Novembro de 1993.

Decreta:

Art. 1 ° -Fica oChefe do PoderExecutivoMunicipal autori-
. �

zado a abrir wo Crédito Suplementar no valor de CR$

1.930.0oo,ÖO (HumMilhãoNovecentoseTrintaMiICruzei

rosR�s)para reforçonos ítensOrçámentários abaixo des
critosconstantesdoOrçamentoMunicipal aprovadopelaLei
n" 1.610 de 29 deDezembro de.l 992, a saber:

0101 - Fundo Municipal de Saúde

13754282001 - Manutenção do FundoMunicipal de Saúde

3110-Pessoal CR$1.280.000,00

3120-MaterialdeConsumo CRS350.000,OO

. 3130-ServiçosdeTerceiroseEncargos CRS300.000,00

Art. 2° - Os recursos para cobertura do presente Crédito

Suplementar,provémdoExcessodeArrecada9ãoapuradoem
30 de Setembrode 1993,nó valordeCRSl.277.000,OO eda

anulação dos itensabaixodescritos;

0101 - FundoMunicipal de Saúde

13754282001 - Manut�ção do :undoMunicipal de Saúde
3190-Di.versasdespesasdecusteio CRS208.000,00 ,

3230-Transferêl!ciasaJnstituiçõe5Privadas CRSI5.000,OO

3250-Transferênciasapessoas CRS225.000,00
. 4110-0braseInstalações CRSI05.000,OO

4120-EquipamentoeMateria!Perm"anente..>,.CRSIOO.000,0ó
Art. 3°-EsteDecretoentraemvigornadatada suapublicação,

revegadas as disposiçõesem contrário.

Guaramirim, SC 5 deNovembro de 1993

Victor IGeine

PrefeitoMunicipal

Jair Tomelin

SecretátiodeFinanças

)

erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-3739

Vende
Área de 3 .700m2, próximo ao centro,
ria ruaCanoinhas, lateral daAntônioC. Ferreira.
Terreno central, no início darua
AdéliaFtscher área de 33.023,OOm2•
LotesnoLoteamento Itapocuzinho.
LotesnoLoteamento JardimFrancisco.
LotesnoLoteamentoRausisemGuaranlirim.

Aluga
Sala comercial nos fundos da Sírama,
frenteparapraça Angelo Piazera, 70.00m2•
Salas comerciais, em cima da CasaSâmara

Vendas
Casade alvenaria. - cl 107m2 semi-acabada -I' terreno cl
470m2 - Rua Gennano Marquardt - US$ 13.000.
Casa de alvenaria cl 114m2 + terreno cl 400Jn'- Rua

HenriqueGeifert. Ptóx. Weg II - US$ 15.000 + financi
amento.

Casa de alvenaria cl 130m' +terrenocl45Om' - AnaPaula
II - US$ 25.000.
Casa de alvenaria cl 130m' + terreno cl 45Om' - Próx.

Campo Juventus - US$ 35.000.
Casa de alvenariá cl 9Sm' + terreno cl 60Om' - Ilha da

Fi�eira - CR$ 15.000.000,00.
'

Casa de alvenaria cl 130nÍ2 + terreno cl 1.52Om2 - Centro
;. SO.OOO URV's.
Casa demadeira cl S0n)2 + terreno cl 45Om' - RuaWalter

Marquardt - US$ 20.000.
-

Casa de madeira cl 70m' + terreno cl 1.000m' - Rua
Antonio Sehmitt - USS 7.500.
Casa demadeira - cl 75m' + terreno cl·222m' - Rua João
Sami Tavares - US$ IS.000.
Casa mista - cl 70m' + terreno cl 630m" - Nereu Ramos
- US$ 7.000.

Apartamento - cl 110m' + garagem - Edif. Sta. Terezinha
- USS 35.000.

Apartamento - cl 110m' + garagem - Edif. Centenário
US$30.000.
Apartamento - cl 79m' + garagem Edif. Maguilú - US$
S.OOO + fmanejamento.
Terreno cl 29.000m' - Lateral rua Bertha Weege - US$
26.000.
Terreno cl 4S.000m' - RuaWalter Marquardt - Defronte
Confecções Loni-Mar - US$ 220.000.
Terreno cl 147,OOOm' - Rua Três Rios do Norte - US$
16.000.
Terreno cl 450m' - Loteamento Papp - US$ 12.000.
Terreno cl 500m' - Ruà Jorge Czerniewiez - USS 9.000.

Terrenocl 397m'-Rua JaraguáEsquerdo -9.oooURV's.
, Terreno cl 36Sm' - Rua Joinville - US$ S.500.

Terreno cl 600m2 - Loteamento Papp - US$ 6.500.

Galpão cl
-

400m2 + feí:reno cl 900m2 - Rua Roberto

Ziemann - US$ 70.000.
Châearael 20.614,50m2 - ESlradaGaribaldi - USS 25.000.
Chácara cl 1.000.000m2-- Rua RioMolha - USS 40.000.

Chácara cl 4S.00Om2 + casa cl 90m2 - Rua ruo Molha -

USSI3.000.
Terreno cl 45Om' - Av. Mal. Deodoro da Fonseca- USS
25.000.

Looação
.

Sala comercial - cl 45m2 - Rua José Teodoro Ribeiro -

Sala comercial - cl 24m2 - Rua Jaraguá Esquerdo.
Saia comercial - cl 45m2 - Rua 25 de Julho, 577.

Terrenos

Terreno de esquina - 650m2 rua

Leopoldo Janssen, cl Venancio S.
Porto
Terreno l.Zõüm" - rua 13 de Maio
Terreno 640m2 -ruaEinmaZiemath
Terreno 450m2 - rua Paraná .

Terreno 3.200m2 - Centro
Terreno 980m2 ioi rua José Albus
Terreno 450m2 - Loteamento
Versailles
Terreno 565m2 rua

Emmendoerfer
Terreno - 770m2' - Centro

I
Terreno 590m2 - Esquina Ilha da

Figueira
Terreno 970m2 - ruaMaxWielhem
Terreno 420m2 -Tlha da Figueira
Terreno 12x25 - Loteamento Icaraí
- Barra Velha
210tes 420m2 cada - Loteamento do
Dico
210tes Quinta dos Açorianos - Bar
ra Velha

Lotesfinanciados em até 24
vezes em Jaraguá do Sul

Casas

Casas pré-fabricadas com entrega
em até 45 dias.

COMPRA - VENDE
ALUGA - ADMINISTRA

. Ruo •• die Julh., 517 .

Vllo N.vo - Joro.u6 ... Sul - sc
.....t.c.l. n· 167006.

Fon._z
7.-0'l.S /. 7 '1-4 '147

F : 718009
Ruo Id. Jan••en 6.

Joro.u6 di. Sul - SC
(flnol dlo I'VO dlo Colxo flcon...lco)

CR.C14760

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



PAlA QUEM SENTE ORGtJLRO EM DAR O ENDEREÇO·

r'"

JaraguádoS�I.28 demaiode 1994

.. -'
.

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

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

Vendas

:. ..

� �
tmobiuarra

�

,_

[

CHALÉ
IMOBILIÁRIA
R. Relnoldo Ra�, 61
Fone (0473) 71·1500
Jaragué. do Sul· sc

Terreno
Rua: José Picolli, Estrada
Nova, cl área de 5.646m2

Loteamento Juventus
Lotes coriientrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
�ne (0473) 71-1500

RUA REINOLDO RAU;6�' 7 JARAGUÁ DO SUL, SC

V' E 'N
Casa de alvenaria

'

Terreno

Rua: Henrique Sohn, n? Rua: 4«)3 - Bcrtha L.

147, próx. Docring, cl Kas�ncr, prox: C$1\1, cl
202m2" �cr. 1.218,OOm2 _ 3CJ2m:,

_

..... *�-�--�_.

'2,-7

VSZSZSZSZSZSZSZSl

It\�Dts

r

Construçlo
e Vendas:

•

"(.I
CONSTRUTORA IINC�DOIIA
JARAGUA

R. Cei. Bernardo Grubba, 246
Fones (0473) 72-0014 e 71-0347

Jaragué do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendas
1 apartamento cl2S3,OOm' na rua Joinviüe.
Terreno.na ruaMax Nicolau Schmidt c/ SOO,OOm2.
Apto cl 160,OOm' no Edificio Miner na Màl. Deodoro, todo mobiliado.
Chácaraem Schroeder, com 42morgos, terrenotodoplaino, com água e luz.
Terrenoc/ áreade 44I.OOm'na ruaPastor LorenzHahn nO S 1. Guaramirim.
Casa mista c/90,OOm' na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria c/IoO,oOm' na rua Santa Catarina, 368.
Casa de alvenaria c/ 3S0,OOm' com terreno, na rua João Planinscheck
esquina para a rua Venâncio da Silva Porto.

'

Casa de alvenaria, na rua 2S de Julho, com 200m'. (Vila Nova).
Terreno com 4.700,OOm' e casa de alvenaria commuitas frutas e palmitos.

CASAS
.C1F' Casa demadeira com 100m2, terre
no c/ 1.200m2• Situado na Estrada Rio
Molha - Rio Molha.
C1F'Casa de alvenaria c/ 186,94m2, ter
reno c/ 523,26m2• Situada na rua Af'I
tonio Carlos Ferreira - Centro.
C1F'Casa de alvenaria com 115,50m2,
terreno c/ 510m2. Situada na rua Max

Eu�ênio R. Ziennann - Bairro Amiza
de.

APARTAMENTOS
c:rApartamento c/ 150m2, c/ annários
nos dormitórios, banheiro � cozinha -

Ed. Joverlli - Perto'daWeg I.
c:rApartamento c/154m2 - Ed. Jaraguá
.._ Rua Preso Epitácio Pessoa, 111.

TERRENOS
c:rTerreno c/450m2 (15x30) - Rua 681
-lote n° 15 - Loteamento Versalles.
c:rTerreno c/ 1.425m2 (30x47,50). Si
tuado na rua Domingos da Nova -

Centro.
c:rTerreno c/450m2 - próximoaoArroz
Urbano - Jaraguá Esquerdo.

CHÁCARA
er Chácara com 200 morgos
(500.000m2). Com casa de 112m2,
ranchos, 3lagoas, com bananal. Situ
ada depois da SerrariaAlkine - Nereu

Ramos.

..

/"

Jaragua do"Sul,28 demaiode 19!4,
c '!.

VFNDAS

LOCAÇOES

Terreno com área de 3S0,OOm'. No loteamento Jardim Francisco.

Casa de alvenaria c/300,OOm', na rua Richardt Piske, com 3 ar condicio

nados, hidro massagem, aquecimento solar, alarme.

Locação
Apto na rua Roberto Seidel (Corupá), com 3 dormitórios e demais depen
dências.
Casa de madeira na rua 2S de Julho 1413. (VilaNova). Com 3 dormitórios
e demais dependências com garagem.

Sala na Av. Getúlio Vargas nO 49, com 68m'.
Sala na Av. Mal. Deodoro nO 88 .

Sala comercial

•......�.. �.....�
• �t;: •

: CRECIN°1596É :
• •
· Ba..... Sul .

: I....óveis :
I Fone: (0473) 72-2734 •
• •

• •
• VENDE •

Chácaras

•• Terreno cl 1 0.450m2 cl Casa de madeira de 60m2 e de ••um galpão cl 90m2, tem água pl lagoas, no Rio Cerro
• II, próx. Recreativa Choco Leite. Preço US$ 18.500 •
• Terrenos I
• Terreno cl 376m2, (14 x 27) na Barra, rua Frida Piske •
• Kr4ger. Preço US$ 6.000

•
Terrenoc/396m2, (16x25)lateralruaWalterMarquardt ••Preço 7.000 URV's

• Terreno c/840m2, ( 21 x 40) rua Walter Marquardt. •
• Aceita terreno na praia. Preço US$ 16.000 - 50% •
• entrada + 6 prestações mensais •
•

Terreno c/36.000m2 (81 x 444), rua Horácio Rubini, •
•

distante 500mts da Malwee. Preço 106.000 URV's -

•sendo 40.000 de entrada e saldo em 10 meses.

• Terreno c/840m2 (21 x 40), na Barra, próximo ao •.
• Campo Botafogp. Preço US$ 4.300 em 2 vezes. •
• Terreno c/11.427m2, com uma casa de madeira e •
•

galpão, na Barra rua PastorSchneider, distante400ms •da Malwee. Preço US$ 45.000 - 50% + 2 vezes
,

• Terreno c/391m2 (14,50 X 27), Loteamento Água •
• Verde, lote n° 27. Preço US$ 8.000 com 50% de •
• entrada e mais 6 prestações. •
• Terreno dois c/525m2 (15x35) cada um, rua Pastor •
• Schneider, na Barra, distante 400ms da Malwee.

•Preço 6.500 URV's cada um e em duas vezes.
• Terreno c/720m2 (15 x 48), na 'Barra, rua Pastor •
.' Schneider. Preço US$ 15.000 - Aceita carro até 50% •
• do valor do terreno. •
•

Terreno c/434m2 (14 x 31) Rua João Planichek
.•Preço US$ 11.000

• Terreno c/69.000m2 (105x 660), Rio Cerro II, próprio •
• para pastagem, lagoas, sitio, distante 300 metros do •
• asfalto. Preço US$ 17.000 •
• Terreno c/525m2 (15x35), na Barra do Rio Cerro, e •
•

mais material para construir casa de madeira de

30,00m2• Preço 1.190 URV's - Aceita carro. •
• Terreno c/468m2 (18x26), na rua Walter Marquardt. •
• Preço 30.000 URV's. - •
• Terreno c/450,00m2, rua PastorSchneider, Barra do •
• Rio Cerro. Preço 5.500 URV's em duas vezes. •.

Aluga• - Terreno com 4.000m2 na rua BerthaWeege - Barra •
• do Rio Cerro

. •.
• - Casa de alvenaria, no Rio da Luz. Preço 95 URV's. •
• •
I Trarar na R. Angelo Rubin/, !223 - Sala 9 - Barra do Rio Cerro •
•

Fone (0473)72-2734.CRECI1589 - J •
•.�.__ ._ �

I
·1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio c/4.l85m' (Ancoradou
ro)
Terreno na Rua Amazonas c/l.720m', próx, Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.500m'.
Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 535,80m2 Loteamento Júlio Rodrigues, Lote
n009'
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Lote n? 869 Loteamento Ana Paula II
Lote n? 014 - Loteamento Julio Rodrigues
Terreno esquinanaRuaReinoldoRau cl casadealvenaria

CASAS
Casa de a1v., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann,
cl 480m2 cl terreno de 900m'
Casadealvenariacl60 m2_ LoteamentoLiodoroRodrigues
Casa de alvenaria�1 235m' cl terreno de'I.200m2.,Rua
Waldomiro Schmidt, n? 222 - (Jaraguá Esquerdo).
Casamista cl 90m' - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de
450m2 - Jaraguá Esquerdo
Casaalvenariaemconstruçãoc/144m' (aceita carro)Rua
312 - Angelo Menel
Casa mista - Loteamento Ana Paula II

APARTAMENTOS

Apto. Edifício Jaraguá cl70m' cl2 qtos., (10 andar), apto
3.

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

Apto. 120m2, Edificio Karine

Apto. c/116m', 2 quartos, dependo empregada, 2 banhei
ros, sala e garagem. Edificio Hass 4° andar.

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

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LOTES FIN4NCIADOS
Loteamento Ana Paula IV.
Loteamento São Cristóvão II.
CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe

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

CHACARA NA CIDADE

Arborizado, cl área de 14.700m', a 5 km do centro cl boa

água em excelente estado e casa de caseiro
TERRENO COMERCIAL

Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/l.382 m'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2.

E:mpreendirTlentos lrnobitianos Marcatto

Av, Mal Deodoro 1179

Compra eVende
,._
...

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

FranznerAlimentos compra
e moderniza a CaféBauer
J araguá doSul-Aempre

sa Café Bauer, tradicional
torrefadomde SantaCatarina aca

ba de ser

negocia
danuma

.operação
de valo
res não
revela
dos. A
Franzner

guá do Sul, é a nova proprietária
da Bauer. Segundo o diretor da
Franzner, José Jair Franzner, a
transação envolveu somente a

marca, frota deveiculos e os equi
pamentos da Café Bauer. A pro
dução, nos próximos dois anos,
continuará nas mesmas instala

ções atuais.
Mudança

José Jair acredita que este será
o tempo necessário para concluir
a ampliação do parque industrial,
no bairro Jaraguá Esquerdo para
onde, então, irá a Café Bauer. A

PrtJdUf6D
idelOO
ItJM!Ddos'

....

pDlmes

AlimentosLtda.,empresaperten
cente ao grupo Urbano Agroin
dustrial Ltda., também de Jara-

empresa adquirida pela Franzner
Alimentos, tem capacidade para
produzir 100 toneladas por mês
de café. Seumercado, antes restri
tobasicamente a Santa Catarina,
futuramente será ampliado para
outros estados da Federação.

Isso porque aFranznervai uti
lizar a estrutura de transporte que
já existe, bem como acionar sua
equipe de representantes para
transformar o produto, que tam-
.bém deve passar por uma

reformulação mercadológica, em
mais um sucesso de vendas.

Correios converte as tarifas em URV
Florianópolis - Os preços presa,IçuritiPereiradaSilva,as

das tarifas dosCorreiosjáestão novastarifasobedecemcritérios
sendo convertidos emURV. Se- definidospeloMinistério daFa
gundo odiretor regionaldaem- zenda Posteriormente, os pre-

,

I
Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de
Jaraguá do Sul

Secretaria de Finanças
Edital de Lançamento N° 10/94
APrefeituraMunicipalde Jaraguá do Sul, divulga através dopresente edital

os lançamentos referentes a pavimentação à asfalto da Rua 29 CeI. Emílio Carlos
Jourdan de acordo com oEdital deCustos nO 10/94 de 02 deMaio de 1.994, sendo

que os controntantes ficam lançados de acordo com a relação abaixo:
Nome Área (Dl') Valor (CRS)

I Geraldo Wernighaus 76,43 753.446,94
2 Dulcio T. Lenzi 233,89 2.305.687,62
3 Kuki Confecções Ltda. 58,47 576.397,26
4 Osmar Zimmermann 41,77 411.768,66
5 Osmar J. Vailatti 46,78 461.157,24
6 Altevir A. Fogaça 55,55 547.611,90
7 Administradora Hancar 172,50 1.700.505,00
8 João M. Azevedo 92,30 909.893,40
9 Supermercado Sesi 106,92 1.054.017,36
10 Kohlbach S.A. 106,71 1.051.947,18
11 Com. Ind. Breithaupt S.A. 402,21 3.964.986,18
A cobrança será efetuada, para cada propriedade, de acordo com os Artigos 244 a
259, doCódigo TributárioMunicipal, instituido pelaLeiComplementam" 00 1/93.

Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 1994.
Durval Vasel

PrefeitoMunicipal

ços emURV serão convertidos
automaticamente para o novo

padrãomonetário,o real,nadata
desuaampliação,

/'

Blumenau sedia

em julho Feira
doEmpreendedor

Blumenau - o Sebrae e a Fe

deração das Indústrias de Santa
Catarina promoverão, entre os

dias 7 e 10 dejulhoemBlumenau,
aFeiradoEmpreendedor, evento
inédito no sul do país e que tem

por objetivo reunir fabricantes de
máquinas e equipamentos, em
presas franqueadqras e

prestadoras de serviços e potenci
ais empreendedores, visando es

timular aabertura denovos negó
cios com micros e pequenas em

presas. A feira é a primeira do

gênero em Santa Catarina.

. Sópll1'a meninas de 2 a 10 anos

FRIO

LilicaRipilica aquece as
�

meninas durante inverno
JaraguádoSul-Bolso com

estampacolorida, usodetactel
no capuz e combinações entre
estàmpas, são algumas dasno
vidades apresentadas pela co
leção invemo/94LilicaRipilica
Os 18 modelos desenvolvidos

para atender o público infantil
feminino, de 2 a 10 anos, vão
encher os guarda-roupas das
mocinhas com conjuntos, cal
ças, blusões,jaquetas, camise
tasmanga longa emaxi t-shirt
mangalonga, deixando-as pre
paradas para enfrentarem o

frio.
As peças são confortáveis,

misturando modelos amplos
comosjustos, fazendo comque
cadapeçapossaser coordena
da. Os temas abordados para
estampar as peças foram os

vídeo-games evídeo-clips,mas
os modelos básicos coloridos
tambémestão presentes, coor
denando-se com toda a cole-

"ção, assim como os modelos
mais sóbrios e os bicolores. A

personagem da marca Lilica

Ripilicaéumdos grandes des
taques, estando estampadaem
todas as peças. Sem dúvida, é a
moda para a menina cheia de
charme.

11AÇA-NC'S tJIIA \TISI'I'A
I)OS'I'O DE VENDAS .JUNTO A FÁllIlICA,

lUJAJOINVILLE 1346

LOJAS DALMAIl- AV. GETÚLIO VAI1GAS, 128

.JAllAC,tJA I)C) StJI.. - SC�
11f)NI� 7 I - I (.(;(;

II MalhasOalmar
I

"em a pronta antraga: Mela malha,
moletinho,molaton liso e camurçado.
totalmante mereerlzado, labrleados
com a melhor tecnologia

. ;'.
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CORREIODOPOVO - 8 JaraguádoSul,28 demaio de 1994

Gente &. Informações
-

Aniversariante
o garotinho da foto, Filipi Schioch� completara
amanhã 6 anlnhos; Os avós "coruja", Hilario e

Almida Schiochet desejam muitasfelicidades. A
festinha serâ na sua residência.

_

Todo mundo

aproveitando
a grande
promoção

-

de outono
VFSI1NOOVOCÊDECORPOINIEIRO

GeTÚLIO VARGAS, 55

O 50 da esquerdapara a direita éFelipeBlunk, ex-prefeito deCorupá, que aniversariou dia 3passado.
A festafoi acompanhada com a reunião do PFL de Corupá, na SociedadeÁguia Dourada.

A gatinhaMicheie Basso, completou 14 anos dia
21 deste mês. Cumprimentos da coluna.

-

No dia 14 último, o casalAlex eHilda Lafin
completaram "Bodas de Ouro".

Feijoada e torneios
A 8a série do Colégio EstadualAlvino Tribbes, estará promovendo no próximo dia J J,
uma feijoada e torneios de vôlei misto, truco e fotsal. As inscrições estão abertas e pode
rão serfeitas através do telefone 72 - 0790. Os cartões da feijoada também estão à

disposição neste mesmo telefone ou com os professores da escola, pelo valor de CR$
2.500,00 até dia 3/5. Após será CR$ 3 mil.

Ajude os formandos eparticipe.

-Decorações � #

jaragua
* Box BUndez * Pisas

* Divisórias
* Forros

* Revestimentos
* Residênciais e

Decorações Jaraguá Ltda. Comerciais

Revendedor Exclusivo: Pisas de Madeira TREVO PISO
RuaCel_Proc.Gomes deOliveira,382

Fone/Fax(0473) 71-0055
JaraguádoSul-SC

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



JUVENTUDE CORRÉlODOpovo.'Jaraguá doSul,28 demaio de 1994

HOT LINE
Denis W. Hohl

nacascataParaíso, no local da
festa.

a perda do poder de compra,
criando assim, a "necessida
de" de investimentosem algo
palpável. I:IAtendendo á pedidos, a

letra de um sucesso das

paradas: GarotosU- o ou
trolado.

.
I:lBlumenau
Apartir de 15 de setembro, o
já bem equipado shopping
NeumarketdeBlumenau, con
tarácomo incrementodeuma
lanchonete da rede Mc
Donald's. Ascidadesvizirihas

Seus olhos e seus olhares
milhares de tentações
meninas são tão mulheres
seus truques e confusões

evoluindoemopções de lazer
eatendimento, eJaraguánão Se espalhampelospêlos

boca e cabelotem sequer cinema, quanto
mais restaurantevegetariano
ou chinês, teatro, etc, etc e

etc ...

Destaque
desta

semana,
Cristiane

Regina.
Pedroti,num

, elíek exclu
sivo para a

coluna.

Peitos eposes e apelos
Me agarrampelaspernas
certas mulheres, como você

Mé levam sempre onde que
rem

I:lConfmnado
Estará em Joinville o grupo

"Raça Negra". O show será
no dia28 dejunho apartir das
2.1:00 hs no Ginásio Ivan

Rödrigues.Boapedida!

Garotos não resistem

aos seusmistérios
.

Garotos nunca dizem
não

Garotos como eu,

sempre tão esper-'

!:JAgenda
.

'. tos

Hoje, 28 demaio, quem agita
aMarrakech é a BandaMá- são

Perto de uma mulher,
sógarotos

quinaViva.
Napróxima sexta, três deju- Seus dentes e seus sorrisos

000 é a vez da Banda Ramal Mastigam meu corpo juízo
05 animar a casa� no sábado, Devoram meus sentimen

aconteceaescolhadaGarota tos, eu já não me importo
RolandoDombusch. comigo
Começa dia lOde junho a 68 Então são mãos e braços,
FestaNacioiial doPinhão, em beijos e abraços
Lages. A festa, que espera Pele, barriga e seus laços
300milvisitantes, estende-sé Sãoarmadilhaseu, nãoseio

atédia12.EmCampoAlegre, . quefaço
não haverá. festa do pinhão Aqui de palhaço, seguindo
neste ano, devido adepreda- os seus passos...

ção ecológica que acontecia Refrão

umdosmais belos e curiosos da em Joinville, a fábrica do
fenômenos da natureza, o Corsa, da GM, o que seria

eclipse parcial da Lua, acon- 'muito bom para .a mão-de ..

teceu lá pelas 00:30 da noite obradesempregadadaregião.
dequarta-feira, Praquemper- Muita gente anda investindo
deu o visual, anote aí outro emveículosodiriheiroquetem
maior, dia três de novembro guardado nobanco. O "trau
está previsto um eclipse'do ma" daeconomiabrasileira, a
sol. Seráoúltimo eclipsesolar desvalorizaçãododinheiro, e
totalvisívelno paísnestemilê-
nio! Não perca!

I:lMenores X Direito.s
Começouumaverdadeira "ca
çada", aos 'menores que fre
quentamas casasnoturnasda

região.Váriosestabelecimen-
.

tos comobares e danceterias
já foram autuados, é claro,
pois amaioriados seusclien
tes são menores de 18 anos.

.

É incrível à leibrasileira:Dei
xar umjovem de 16 anos es

colheredestino deumanação
inteira (através do voto), e
proibí-Io de escolher o seu

próprio destino depois das
22:00hs. Ainda chamam o

nosso sistema de governo de que aconteceunanoitede on-

democraci temnaMarrakechlemocraCla ...

- -Para nós, seguro não é só garantia de riscos'
Seguro

é

Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

r:GarotaCORREIOOOPOVO
Aguardena semanaquevem,
acoberturacompletada "Ga
rotaCORREIODOPOVO",

Rua. Expedicionário Gumercindo da 'SiNa nO 90,
10 andar, sala 2 - FonelFax: 71-1188
Jaraguá do Sul - SCI:lEclipse I:lCarros & carros

.Nessa semana, pudemos ver Muitopropenso a ser instala-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CQRREIODOPovo-lO

Politica, Pollticos, 1'0[,.
cIDre e Cio. ,primeirapublica
ção do jomalistae historiador

Eugênio VictorSchmõckel, leva
aumagostosaviagemaopassa
do, com ênfasepara.Iãraguádo
Sul e Vale do Itapocu.. Em suas

72páginas, numaprodução In
dependente" o autor reúne uma

coletânea de artigos publica
dos em jornais, do interior de
SamaCatarina, relatando fo
tos das tempos do Império até a
metade da década de 80. Há

passagens hilariantes envol
vendo personalldades bastan
te conhecidas de todos os

catarinenses, muitas delas ain
da em algum tipo de atividade.
Como muitos fatos reais que
alteraram o rumo da história.
Diz o autor: "0 história

jaraguaenseconsignaváriosde
seuspioneiros que usavam apa
tentedeCoroneldaGuardaNaci
onal; títuloque no tempodo Impé
rioeraconhecidoporD. Pedro II
a personalidades de relevo resi

déntes nas Várias jJroYÍnCiâS bra
sileiras'� Esta é a tônica do livro

que, ein suma, é um documento
histórico. 64 venda na livraria e

Pape/IIria Grafipel. FOnes: 72-
0137e 72..(972)

/

.', . -

ÁRlES - 21-13 a 20/4 - A noite,
seu regente Marte ingressa
rá em Touro, onde estará por
várias semanas, passando
a estimular seu lado mais
dedicado e conseq,-,ente.

LlBRA-23I9a22110- A Lua,
vibrando pos�!tvam,ente,
anuncia um dia bastante'

produtivo para você, que
poderá coicear seus pia-
nos em prática.

'

,'"

PALESTRA

SuryavanXolharvolta a�antaCatarina
o criador da filösofía andina

Omkin Kai, Suryavan Xolhar,
volta a SantaCatarinapela quinta
vez. A turnê, que começou dia 19
passado, em Lages, já passou por
Caçador e Concórdia, apresen
tando-se nesta segunda-feira pró
xima em Chapec6, depois visita
Florianópolís dias 10, 2 e 3, indo.
a Blumenau nos d�as 4 e s,
retornando a capital dias 15 e 16,
Xolhar apresentará suas pales
tras, todo. o. seu conhecimento em
fílosoãa, que alia àuto-conheci

mento, ecologia e arte.

Turnê
Suryavan Xolhar já publicou

mais de 50 Iivros eparticipa regu
larmente de exposições e shows

internacionais,' come pintor, ar
tista plá$tico e músico.

To.dos estes trabalhos" estão
incluídos na Turnê Sqryavan .

XOlhar, que está acontecendo. en
tre os dias 18 de maio. e 18 de

junho.
A palestra de Xolhar em

Blumenau acontece no sábado. (4)
no Senai apartir das 20 horas, No
domingo �), a partir das 10 ho

ras, também no' Senai.
.

Oiwlgaçlo ..

Xo/har estápalestrando em todo o estado

S'ELTONMELLO

Ator novato, mas commuita experiência
o ator da Rede Globo Selton

Mello, 21, que. interpreta (:)

"Maurícinho" Vítor Velásquez,
em Tropicaliente, está comemo

rando. até agora o seu principal
papel, segundo. ele. "Fazer um
vilão. é maravílhoso porque dá ao
ator possibilidade de ter mil ca

ras", comenta, Pouco antesde ter
minar "Olho. noOlho.", suaúltima
novela, Mello foi convidado.para
fazer o. papel do. rebelde

Valásquez. "Olho. noOlhotermi
nou no sábado. e, no outro sábado.

já estava no Ceará gravando. os
primeiros capítulos", acrescenta.
Oatorchamoumuítaa atenção. do.
diretor das novelas da Globo,
Paulo. Ubiratan.

Selten Mello. começou na TV

quanto. tinha 8 anos, na novela
"Do.Da Santa", na Bandeirantes,
Desde dó começo sua família deu
o. maior apoio. para seguir carrei-

ra. DePassos (MG) foidiretopara
eRio., ondeasportasparaosuces
so se abriram.

Sua primeira novela na Globo
foi "Corpo aCorpo". Selton disse
não. se sentir preocupado. com o.

assédio.e o.carismadas fãs. "Estou
transferindo tudo. isto. para meus

pais, que sempre'me apoiaram",
acrescenta.

Ele tambémestá começando a
fazer sua primeirapeça de teatro,

-

GI!MEOS - 21/5 a 20/6 -Você
inicia a semana commuita gar
ra para se concentrar nas

suas atividades. e poderá se

sair bem em tudo o que exija
, capacidade de organização.

TOURO - 21/4 a 20/5 - O Sol
acaba de deixar seu signo,
mas agora é Marte que in

gressa nele, voltando. a

energizar intensamente
voéê.

LEAo - 22[1 a 22/8 - Procure
alternar os momentos de

esforço com outros de rela
xamento, pois ó Sol toma
você uma pessoa vulnerá
vel aos desgastes.

CÂNCER-21/6 a2117 -ALua
assinala um perlodo em que
você poderá dar o melhor de
si, revelando seu lado mais

firme, vitàl e criativo.

ESCORPIÂO-23/10a21/11-
A Lua, hoje e amanhã em
seu signo, capta para você
as boas vibrações deVênus
e Saturno, além de ativar �
influência de Júpiter, que
lhe promete a proteção da '

sorte. '

SAGITÁRIO-22t11 a21M2- A
Lua transita pelo seu setor
espiritual; fazendo com que
hoje e amanhã sejam dias
maravilhosos para você se

isolar e medifar:

CAPRICÓRNIO-22112a20/1-
Aproveite estes dias para
reavaliar seus ideais e fa-:
zer qualquer mudança

-

de
rota que se faça necessá
ria, voltando-se para proje
tos variáveis

AQUÁRIO-21/1 a:t912-A Lua: PEIXES-20/2a20/3-Satt:lmo,
em sua fase crescente, está no em seu signo, está sendo
ponto culminante do seu céu beneficamenteativado pela
natal, fazendo com que hoje e

.

Lua, que estimula seu lado
amanhã sejam dias excelentes mais aberto, generoso e
para se conc::entrar nas suas otimista.
atividades.

:"-.,

REDE-GLOBO
. Hoje

08:45 - PIOfe__ • EduC8Çlo
07:30- �
08:00 - Treinos PIII'II o GP da

'Espanha
09:00 - TV Colosso
11:45- Jomal do Almoço
12:30 - Globo Esporte
12:45- Rede Regional.de

Noticia.
13:15· Jomal Hoje
13:40 - :Espqrte ESpetacular
15:15- Melrose
18:00- Fdnie
18:00- SonhoMeu
18:50- AViagem
19:45- RBS Noticias
20:00· Jornal Nacional
20:40 - Fel'llFerida
21 :40 - Escolinha do Prolitssor

. Raimundo
22:30 - Filme - "Vinllança Infemal"
00:30 - Filme - "Reunilo"

,02:QO - Filme· '"Noite das
Brincadeil'lls Mortais"

04:00 - Filme ,

Amanht
08:10 - Educaçloem Revista
08:30, Santa Missa
07:30 o" !3loboC.i6ncia
08:05 - Globo Ecologia
08:30· PequenasEmp_s&

Gl'llndes Nejjócios
09:00 - GPda Espanha
'10:45, Modelo Empresarial

Calalinense
11:45- Louco pOr Voei
12:15- Seaquest - Misdo

Submarina
13:15- 'Bânádos no Balle
14:00· Filme-"UmaFamlliaemPédeG_·"

ra"
18:00·- Domin,,10 do Faustlo
20100 - . FilnllistiCo
22:05 - Filme- ·Simplesmente

Alice-
00:00 - Placar EletrOnico
00:35 • F.ilme - "Deserto em Flor"

REDEBANDEIRANTES
Hoje

Mistérios da Fé
,Flash .

NatiOnal Geogl'llphic .

Imagens do JaplO
FlÍtebol Dente de Leite
Acontece

.

Esporte' Total
Tinis, Roland Garros (V1)
'Esporte'

'

oI.""l.al. Barriga Verde
JOrnal Bandeirantes
Liga Mundial de VOIei -

8I'IIsilx Grécia
2�:30 • Moto Action
21 :30 • Sem Fronteiras
22:30 - Filmes de.curtametragem
00:30 - Free J.azz in Con�
01:30- VaUe Tudo

Amanht
05:45 - Programa EducatNo
08:15- Igreja da Graça
07:45 - Cada dia
08:00 - Anunciamos Jesus
09:00 - TV Mappin
10:00 - Clube Irmlo Camioneiro
10:30· Show do Esporte
19:45- Jomal de Domingo

1'Edlçlo
20:00 - Carlton Cine

. 22:00 - Domingo Dez
23:00 - Jomal de Domingo

2' Édlçlo
23:15- 'Filme - "O Criado'"

·""ent9cle. ".,ConlUn#cad!Jadode IN

potJAbIIdetIedN""__

07:30-
08:20 -

09:2tÍ-
10:00-
11:00-
12:00-
12:30-
13:30-
18:00.
19�OO-
19:30-

. 20:00 -

VlRGEM-23I8a2219-Apartir
dehoje, asvibraçõesdeMarte
passem a atuar positivamen
tesobre seu Sol natal, assina..,
lando uma fase de grande
magnet:izaçäo para você.

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



� .
....:.- -." -.,;j- �

"
." - ..........._-

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguâ
doSul

Secretaria de Finanças
Edital de Lançamento N° 08/94

A Prefeitura Munldpal de Jaraguá do Sul, divulga a1rilvés do

presente edital os lançamentos referentes a pavimentação ã asfalto da Rua
02 - Av. Pres. Getúlio Vargas de acordo com o Edital de Custos n" 08/94 de
02 de Maio de 1.994, sendo que os confrontantes ficam lançados de acorda
com a relação abaixo:

Nome
Admin, de Bens Henel Uda.
Ema Colin Mahfud e Filhos
Pref. Munic. de Jaraguá do Sul
Banco Meridional 59,95 590.987,10
Dante Schiochet 154,15 l.S19.610,70
Comunidade Evangélica Luterana 229,76 2.264.974,08
Marcos Dalpra 110,23 1.086.641,34
Julio Mafezolli 61,44 605.675,52
Kuki Confecções Ltda. 46,93 462.635,94
Ismael M. Fellipe 12,80 126.182,40
frena HinsChing Soelter 101,97 1.005.220,26
Admin. de Bens Mertel Ltda. 81,49 803.328,42
Administradora Hancar 00,93 1.093�547,94

A cobrança será efetuada, para cada propiedade�. de acordo com os

Artigos 244 a 259, do CódigQ Tributirio Municipal, instituido pela Lei

Complementa!' n° 001/93.
Jaraguá do Sul, 25_ de Maio de 1994.

DIU'WIl V.el

Inf� MlUÚCiptd
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguâ
doSul

. Área (m')
226,67
115,20

Vaior(CRS)
2.628.832,86
1.135.641,60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

" .... .

Secretaria de Finanças
Edital de Lànçamento N° 11/94

A Prefeitura Munidpal de Jaraguá do Sul, diwlga através do

presente edital os lançamentos referentes a pavimentação à asfalto da Rua

03 - Mal. Floriano Peixoto de acordo com o Edital de Custos nO 11/94 de 02

de Maio de 1.994, sendo que os confrQntantes ficam lançados de acordo com

a relação abaixo:
Nome Área (m') Valor (CRS)

1 Banco Meridional 68,88 679.019,04
2 Emani e Eraldo Doubrawa 39,90 393.334,20
3 Jorge Meier 86,52 8S2.914�16
... Charles e Aurora Harnach 66,57 6S6.247,06
5 Edson C. SchulzlMoacir. Bertoli 65,10 641.755,80
6 Justino P. Lima 63,00 621.054,00
7 Alex Bahr 50,14 .494.280,12
8 Telesc 86,00 847.788,001
9 Banco do Brasil 165,06 1.627.161,48
10 Admin, de Bens Jaraguá 87,78 865 . .3.35,24
11 Tereza e Maria Emmendorfer 16S,48 1.6.31.301,84
12 Bradesco 118,80 1.171.130,40

1� Feruando Luiz de Souza 74,55 734.91.3,90
14 Marcos Dalpra 90,65 893.627,70

A cobrança será efetuada, para cada propriedade, de acordo com os

Artigos 244 a 259, do Código Tributário Municipal, instituido pela Lei

Complementar n? 001/93.
, Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 1994.

Duna! V.el

Prefeito Municiptd

" ,VEíCULOS

Aumentanúmero de carros
roubados vendidos em JS
Jaraguá do Sul- o núme

ro de carros roubados nos

estados de São Paulo e

Camionetes 0-20, despacha
dos comnotas frias. Em Jaraguá
do Sul, o Ciretran não tem nú
meros exatos sobre quantos car
ros roubados já entraram no

município.
Mas, segundo Cecatto, regu

larmente donos de garagens e

particulares denunciam irregu
laridades na documentação
dos carros. Com revendedores
de carros usados e despachan
tes oCiretran fazum trabalho de

parceria, evitando que as frau
des sejam ainda maiores, con
cluiu Cecatto.

Paraná,
que são
comerei
a l i z a
dos em

Jaraguá
do Sul e

Cecatto acredita que a qua
drilha tenha verdadeiros pe- ,

ritos para o trabalho de alte
ração do chassi," pois tudo é
feito com perfeição. "Conta
que, recentemente dois ele
mentos foram presos com um

SantanaGLS 2.000 da cidade de
Americana.
AIémdisso, osladrões tam

bém usam o método do carro

doublê, com toda a doeu
mentação roubada nas pró
prias Ciretrans do país intei
ro. São quase todos zero qui
lômetro, principalmente
Sántanas, Temprase

(QIltJS
IIDWJS

SDtJtJS
ristldtJs

região, está aumentando as

sustadoramente. Segundo o

chefe do 190 Ciretran, Mareio
Cecatto, a maioria dós veí- '

culos são roubados na cidade
paulista de Americana.

...

I, I II
II

listado de Santa Catarina 17 EdiISon Sehadeck 117,97 1.162.948,26
PrefeituraMimicipal de 18 Ind. Com.B�oMeyerLtda 102,40 1.009.459,20

Jaragutí do Sul 19 TheoMayer 66,35 654.078,30

,SeCretaria de Finanças. 20 Edificio Jaraguá 121,60 1.198.132,80

Edital de Lançamento N° 09/94
21 Cómunidade Evangélica Luterana225,71 2.225.049,18
22 Vicente Caropreso 103,47 1.020.007,26

A Prefeitura Munidpal de Jaraguá 40 Sul, diwlga 23 GeraldoWeniighaus 121,60 �.198.732,8Q
. através do presente edital os lançamentos referentes à pavimen- 24 AfonsoBuhr 72,53 715.000,74
taçãoà asfahó da Rua04 - Pres. Epitácio Pessoade acordo com 25 Geraldo Wemighaus 82,13 809.637,54
o Edital de Custos n? 9/94 de 02 de maio de 1.994,.sendo que 26

.

Joio M. Azevedo 106,67 1.051.552,86
os controntantes ficam lançados de acordo com a relação abai- 27 Sind. Trab. Ind. Constr, Mobiliári096,85 954.747,30
KO: 28 José E. Zapata Montano 100,27 988.461,66

Nome Área(nr) Vâlor(CRS) 29 Ivo Kaofinann 76,80 757.094,40·
1 Marcos Dalpra 145,07 1.430.1CXl,Oí

30 Aldo Salai 60,16 593.057,28
2 Met. Erwino Menegotti Ltda 85,33 841.183,14

31 &teimaA Bruch .69,55 685.623,90
3 SigolfSchuõke 90,88 895.895,04

32 Egorí João da Silva 92,16 908.513,28
4 José Hermelo Marehi 192,4.3 1.896974,94

33 Lindolfo L. Braun 148,05 1.459.476,90
5 Sérgio L. S .. Schwartz 128,43 1.�(X)2,94

34 WemerVoigt 145,49 1.434.240,42
6 Celso CremerlRuy S. Eggert 52,48 517.347,84

35 Posto Cidade Ltda, 144,21 1.421.622,18
1 Duas Rodas Admin. de Bens 179,20 1.íti655.3,ro

36 TElJESC 225,00 2.218.050,00
8 Dabliuvê Admin. Ltda 188,59 L&59.�

.37 Corpo de Bombeiros 169,00 1.666.002,00
9 Lindolfo L. Braun 99,84 984.222,72

38 CELESC 304,00 2.996.832,00
10 Egon João da Silva 248,11 2445.�

A cobrança será efetuada, para cada propriedade, de acordo
11 Egon Joio da Silva 120,32 1.186114,S6

com os Artigos 244 a 259, do Código Tributário Municipal,
12 Walte 1. Wille e outros 118,19 1.165.117,()2

instituido pela Lei Complementar n? 091/93.
13 Edejalma P. p, Lima/Antonio·Ptadi 106,67 I.OSI..551,8>

Jaraguá do Sul, 25 deMaio de 1994
14 Alfredo Leitholdt 101,55 I.OO1.079,'l>

Durval Vasel
15 Norberto Knaesel 44,16 435.329,28

PrefeitoMunkipal
16 Edebarbi Admin. de Bens Ltda 68,69 -677.146,02
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IUlHImVISAÇÃO

bettem dois desfalques Ex-atletas do. Juventus

na zaga contra oMarcl1io jogampartidasamistosás
Jaragoá do Sul- O Grêmio oficial,quandoacontecernoJoão

Esportivo Juventus além de ter Marcatto. A data será escolhida
.

sua categoria de base e os profis- pelos jogadores.
sionais, tem agora os seniores, No dia I.6 de abril, foi a elei
que são compostosporex-atletas çãodadiretoriaparaobiênio 941-
do tricolor. 95. ArrivaldoXavierdos Santos

São 17 jog�dores que irão jo- foi eleito presidente, Rogério
gar uma vez por mês, partidas Lauro Tomazelli, vice, e o técni
amistosas, na preliminardojogo co-jogador é José de Moraes.
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�J
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«

\
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Lln (E) eAleirforam suspensospelo TJD

Taça Governador do Estado
Eaulne PG .l V E D GP Ge SG
1° Criciúma 30 21 12 4 5 Y1 19 18
2° J:uventu' 28 22 11 6 5 39 25 14
3° Joinville TI " 9 9 4 34 17 17

4° Fizueirense 26 22 10 5 7 36 25 13
S° MarcilioDias 26 22 10 6 6 26 22 4
6° Blumenau 25 22 9 7 6 28 24 4.
7°· Tubarão 25. ..,., 8 9 5 24 22 7
SO Atlético 23 22 9 5 8 35 34 1
(/J Ararananá 22 '1 9 4 8 28 25 1
100 Chanecoense 21 22 9 3 10 30 40/ -lO
11° Concórdia 17 22 6 5 11 29 36 -7
12° Cacadorense 15 22 4 5 13 15 31 -16
13° Joaçaba 13 \22 4 5 13 25 43 -18

14° Inter 11 22 2 7 13 24 43 -19

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

Próximos jogos
Hoje:CriciÚDla x Figueirense (16h TV) - Amanhtl:Tubarão x

Concórdia,Blumenaux Inter, Juventuss:MarcilioDias,Araranguá
x Joinville, Atlético x Chapecoense, Caçadorense x Joaçaba.

J aragoá do S�I· - Sem

poder contar com a dupla de

zagueiros Alcir eNei, que foram
suspensos pelo TJD, por quatro
e três jogos respectivamente, o
técnicoAbel de Souza ainda não
definiu quem entra em seus lu

gares, O treinador tem à sua

disposi
ção para
as duas

pos i -

ç õ e_s,
Mozer,
recupe
rado da

cirurgia que fez no joelho, e

Amauri, entrando Silvinho no

meio-campo. Ele derme a equipe
que entra em campo amanhã,
diante do Marcílio Dias, mo

mentos antes da partida.
Volta

Outra mudança que poderá
ocorrer é a volta do goleiro
Leonetti, que estava de fora do
time no começo do returno.

Leonetti está confiante em sua

volta. "Espero que o treinador
me escale para este jogo; Estou
no auge de minha forma fisica",
disse ele.

Reforço
A diretoria juventina contra

tou no começo da semana," o
zagueiroGilbertoBatata, 21, que
veio por empréstimo do

Sãocarlense, time do interior de
São Paulo. Batata. poderá estar à
disposição de Abel já contra o

Marcílio Dias, caso sua doeu

mentação esteja totalmente libe
rada. O técnico não descarta há

possibilidade de utilizar o joga
dor.
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. , JàraguádoSul,-l8demalo-de 1994, -

SENIORES

EX-jogadoresjuventinos voltam as atividaies

VOLEI

Escolinha iniciou suas

atividades esta semana
ArquMIICP

Jaraguá do Sul- Já está em
pleno funcionamento a

escolinha de vôlei, para meni
nos de 10 a 15 anos. Os treina
mentos acontecem no ginásio
Arthur Müller, nas segundas,
quartas e sextas-feiras, das 8 às
-10:30 horas, para quemtem de
10 a 12 anos. De 13 a 15, os
treinamentos iniciam às 9:30
horas até às 11 horas.

Maiores informações nopró
prio ginásio, com o professor
Adernar (Mazinhó). TreinadorMadnho

•

·VOCÊ CONCORRE'A
30.- PRÊMIOS D�E·.
ENCHER CAMINHÃOO

'um:r·jjjé'
..

COMPROU
EXIJA OS
CUPONS· Início e Término

25/04 à 16/07/94
Certo Aut. nO 01/09/004/94-57
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