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Lixo poderá tJrtorIJenM"da:fN'fIoum. J ventus reforça
coleta seletiva aumen

.

e com Barbosa
OponteiroesquerdoBarbosa,

do Juventos (SP) já pertence ao

"Moleque Travesso". Vem por
ernpréstirnopeloperíodode 01l7A
meses. Página 11

Até o fmal do ano, a rede

municipal de creches atender

urna demanda de 2.600 crianças
para poder suprir o volume da

procura Página 6

Jaraguá do Sul poderá im

plantar o serviço de coleta de

lixo,destinadoàrecic1agem.Pro
jeto neste sentido estásendo con
cluído. Página 5

NÚMEROS

danosprovocados
pelo rio- Itapocupede

obras
Schroeder

,ajuda às
de

mo relatório indica que
três mil residências foram

prejudicadas pelas águas,
tendo oito delas desmoro
nado. O trabalho de assis
tência montado pela secre
taria de Bem Estar social
beneficiou diretamente 960
famílias atingidas.

Pâgína
ã

Somenteemobraspúbli
cas os prejuízos causados

pela enchente em Jaraguá
do Sul ascendem à casados
R$ 1,2milhão. Este nüme
ro consta de relatório ela
borado pela secretaria mu

nicipal de Obras e entregue
no início da semana ao pre
feitoDurval Vasel. O mes-

""

recuperaçao
o prefeito de Schroeder,

Hilmar Rubens Hertel, foi 00-
tem aFlorian6polis atrás deR$
100 mil para cobrir prejuízos
causados pela enchente. Na

Capital entregou relatörío para
o secretário Adernar Duwe.

Página 5

PMDB de Conqxí
elege sua nova

�pru" boG 4a11f60

\ executiva dia 12
P

- / ..

o PMDB de Corupä tem revençao contra as carzes
assembléia marcada para o

Um trabalho inédito em
pröxímodía 12demarço, quan- .

do aconteceräaeleiçãodanova nível de serviço público
executiva e do conselho de éti- vem sendo realizado pela
ca. O partído também já tem .

secretaria municipal de
alguns nomes para a sucessão Bem Estar Social de

municipal. Página 3 Jaraguádo Sul, de preven-

ção de cáries em crianças
da faixa etária de zero a

dois anos, matriculadas
nas creches que são
mantidas pelo município.

Página6
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OPINIÃÓ' .:

to de nossa história política, ao lado
da linha férrea.AEstação Jaraguá.
da Estrada de FeITo São Paulo-Rio
Grande. ramal de São Francisco. da
praça em diante' era a única

edificação desse lado da via. Do
outro lado um conjunto de

edificações. aparecendo em

. primeiroplano acasado sr.Oswaldo
Buch. seguidadacasaonde se acha
va estabelecida a então"Pharmacia
Estrella", de Karam& Souza e que
anteriormentepertencera aRicardo
Gruenwaldt, farmacêutico que
trabalhou com Georg Horst. chefe
local doPartido Integralista, diretor
do semanário "Jaraguá" e que, por
motivos político-jornalisticos aca

bou assassinado em 13/08/1937,
pelo então Delegado de Polícia de

Jaraguä, Sargento Eucario de
Almeida. O prédio em seguida era

de PauloWunderlich, commoradia
e oficina, seguida das construções
em propriedades de Leopoldo
Janssen, onde existia a sua casade

comércio, despachante ferroviário,
ele mesmo ex-Intendente do 20
distrito do Mun. de JoinviIIe e, na

esquina, a construção (a boca mal
dita de Jaraguá) de propriedade de
Bernardo Meyer, que alí estabele
cia uma fábrica de caseína, trans
formadomais tarde no famoso "Bar
Catarinense", agência da Autovia
ção Catarinense, café e confeitaria.
Do outro lado da rua Enulio Carlos
Jourdan esquina com ajá avo Getu
lio Vargas, a forte empresa
Breithaupt & Cia., ainda alí
estabelecida. Depois de um grotão,
vinha a construção 'do sobrado de
ArturMüller, que ali estabelecia a

firmaArturMüller &Cia., Livraria
e Papelaria e redação e oficinas do
CORREIO DO POVO. Naquela
época LeopoldoReinerjá adquirira
a Tipografia ("CP", ed. 1002/39) e

importavanovo prelo.Nãoexistia a

Praça do Expedicionário,mas onde
está hoje o "Correio", lá Honorato

Tomelin, tinha a redação e oficinas
do "CP". O agrupamento de pessoas
muito tinha a vercom o PaçoMuni
cipal, que se comenta na 2' - parte.

Fritz "on JIITIIfIUÍ • 02/95.

Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de t995

EDITORIAL

Esperando asprovidências
Estanovacatástrofeclimáticaque se aba

teu sobre Santa Catarina, além dos enormes

prejuízos causados vai servir, ironicamente,
como um teste para o governo do Estado que
nembemse instalou aindanaprática. Emedirá,
também, o poderda influênciapolíticaque este
mesmogoverno tememBrasília,parasebuscar
os recursos necessários à reconstrução do que
foi destruído em termos de patrimônio público
e da realização de obras de caráter prioritário
para se evitar em parte a repetição destas

tragédias e que nunca saíram do papel.
Até agora, os últimos governos; além de

um trabalho precário de assistência às víti
mas de enchentes - que são praticamente
abandonadas à própria sorte sempre que os

rios voltam aos seus leitos - nada, mas abso
lutamente nada fizeram em termos de

prevenção. Apenas alguns projetos,
eternamente adiados, rolam pelas gavetas
dos gabinetes sem nenhuma solução.
A prática comum tem sido a de utilizar a

desgraça alheia com promessas de ações
imediatas para buscar o voto do eleitor.
Sacramentados nas umas, amaioria dos po-

líticos influentes arranja outras prioridades e
esquecem dos que convivem com o

permanente pânico de ver o rio entrando em
suas casas. Costumam culpar esferas

superiores quando adesgraça acontece e fica
por isso mesmo.

.

.

Não temos em Santa Catarina um planeja
mento definido para obras desta natureza. E
a natureza, continuamente devastada, se ma
nifesta, cada. vez mais duramente. O que
ainda estamos vendo deste novo governo,
passados um mês emeio de sua instalação, é
adisputaporcargos, umarepetiçãodoquadro
da ganânciapelo poderque se verifica a cada

quatro anos.

Enquanto isso, populações ribeirinhas que
sustentam toda esta máquina pública em

todas as esferas, arcam com seguidos
prejuízos que não podem ser cobertos a não

ser com dinheiro do próprio bolso. Não têm
a preocupação constante dos que os

representam. Não vislumbram um futuro

seguro, com a despreocupação de poder
construire viver. Semexagero, neste aspecto
o povo está literalmente abandonado.

'Se OS erros continuarem...

.. José Castilho Pinto

o presidente Fernando

Henrique Cardoso vetou a

correção do salário mínimo que
então passaria deR$ 70,00 para
R$I00,OOmensais,alegandoque
esse reajuste a médio prazo
impossi
bilitaria

o paga
mento

em día
dos apo
sentados
e demais
bereficiá..

que os congressistas se auto

concederam numa demonstração
clara de nepotismo visto que ele
foi senador antes de ser eleito

presidente do nosso Pais ..

Enquanto isto o infeliz do

operário continua curtindo suas

dificuldades, a começar pela
moradia, pois, dado o seu baixo

ganho nunca teve condições de
fazercasaprópria, vivepagando
aluguel e sabe-se que qualquer
meia-água de duas três peças
leva a metgde do seu salário,
ficando o resto para a alimenta

.

çãodafamíliaequeéinsuficien-
teno tocante aqualidade e quan-

tidade gerando então entre os

familiares a fome, as doenças e
outras complicações. Enquanto
isso acontece aqui no Brasil, na .

Argentinao saláriomínimomen
sal é de 200,00 dólares, no
Uruguai 160,00, Paraguai
145,00 dólares.

O crédito dado ao presidente
FernandoHenriqueCardosocon
tinua de pé graças essa aura do

R$, mas se os erros deste mês e

meio de governo - anistia, veto
aos cem do mínimo, ratificação
dos 100% de aumento aos

congressistas - continuarem...

It JornalIsta

IIlimentatóD:
qualidade e
quantidade
insuR,ientes

rios do INSS. No entanto, sanci
onouo aumento salarial de 100%
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Reminiscências
opaço municipal de Jaraguá (1)

A história de um própriomuni
cipal para servir de abrigo aos três

poderes constituídos sempre
estiveram presente na vida
comunitária. Nos tempos de 2°
distrito domunicípio de JoinviIIe e

Intendênciageralmenteacompanha
va a residência do intendente, que
ora ficava ao lado da residência
construída por Emílio Carlos

Jourdan, aí na Pres. Epitácio ou

num prédio de alvenaria perto da
fuma Grubba, onde. inicia a rua

Tufie Mahfud, ou ainda mais no

centro, na rua Emilio Carlos

Jourdan, ao lado do antigo Cinema
Jaraguá, ou ainda, na avIndepen

.

dência, atual Getulio Vargas, perto
da antiga estação férrea. Com a

emancipação político
administrativa muitas reuniões se

realizavam para encontrar a solu

ção, enquanto a Prefeitura e a

Comarca se instalavam em condi

ções inadequadas emprédios, como
aquele que anteriormente fõre o

"Luisenheim", do dr. Fritz Weiss,
na atual rua Artur Müller, hoje
"NovoHotel" ou noprópriodeTufie
Mahfud, aínaGetulio Vargas, anti
ga avo da Independência, defronte
da Comunidade Evangélica
Luterana - centro, visto que tinha

destinação diferente, edificadapara
fins comerciais ( o Bar e Snooker,

.

de Tufie Mahfud) e, na parte de

cima, para fms sociais ( o Sport
ClubBrasil- algum tempo). Com o

advento da Era getuliana (1930-
1945) as coisas começavam a se

modificar, passando a via pública
que, em 1910 recebia o nome de

Independência (o sonho do povo
jaraguaense) para avenida Getulio
Vargas (decreto 950/38).

.

A foto que ilustra esta

reminiscência é de 1939, quando a

via já estava alargada e nivelada,
depois demuitas carradas de aterro,
já havia calçada (Bürgersteig) da
(Bahnhofstrasse) assim chamada

pelos imigrantes quando queriam
se referir à rua que dava para a

estação da estrada de feITO, e a.

recem construída Praça "7 de
Setembro", lembrando omaior fei-

GráficaeEditoraCPLtda.
Administração: Francisco Alves
Depto. Co,merclal: Maria Apl Alves
Circulação: Dalva R. E. Nagel

.
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Retranca
(C.M.)

Dilema
Secretários do prefeito Durval Vaselpressionam para que o chefe

do Executivo vete emenda aprovada junto com o projeto de
reclassificação salarial das servidores, que reduz o deles

(secretários) adjuntos e diretorias em 10%. O prefeito está em
dúvidas. É que o projeto foi aprovado, com a emenda, pela

maioria das vereadores (dois votos contra). Se "peitar" a Câmara;
poderá terproblemas - por uma questão de coerência, a Câmara
manteria o veto. Se não vetar, cai no desagrado dos secretários.

Explicando
Sobrenota insetidanestacoluna,
edição de sábado, explico: a

demora na ligação viária entre a
Expedicionário Gumercindo de

.

Oliveira e Getulio Vargas, que
me referi, embutia exatamente a
questãodasdesapropriações liti
giosas. Que o prefeito Vasel diz
quesaem "nemqueavacatussa rI,
como escrevi outro dia.

Carnaval
Servidores públicos municipais
de Jaraguá do Sul deixam o

trabalho na sexta, 24, e voltamsá
na quarta-feira, I=demarço, ao
meio-dia. Imaginem se Jaraguá
do Sul não tivesse sido coloniza
da por alemães e fosse beira de
praia! Em tempo: com mais
dinheiro no bolso por causa da
reclassificação salarial. Paga
mento sai dia 24.

Surdos 1
Sindicato dos Servidores Públi
cosMunicipais argumentou com
os artigos 167 (parágrafoW) da
ConstituiçtioFederale 138(inciso
W) da Lei Orgânica do Munic{
pio, para evitar o empréstimo de
R$lmilhlJodoIssemãprefeuura:
Tempo perdido. Na Câmara; os
legisladoresentenderamquenão
hâ irregularidades.

Surdos 2
Nos dois casos os artigos vedam
a vinculação de receitas de im

postos(comoestánoprojeto)para
fins que não sejam os de manu

tenção e desenvolvimento do en
sino e aprestação degarantia às
operações de créditoporanteci
paçãode receita. Odinheiroserá
usado na compra demáquinas, e
equipamentos.Emtempo:o Issem
é o INSS dos servidores.

Frieza
Fim de semana em Blumenau,
motoristade táxique trabalha na
rodoviária foi assaltado e esfa
queado 11 vezes. Profissionais
da categoria, indignados com

vários crimes sem soluçõo, ame
açamdescobrir e lincharosban
didos. Em Schroeder, vigilante
atirou e matou o compadre por
causa de um desentendimento
entre crianças. Êta mundo cãot

Romaria
Secretário estadual de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Urbano, AdemarDuwe,jácome
çou a receberprefeitos demuni
ctpios atingidos pelas enchentes
dofim de semana. Vai trabalhar
como nunca porque' é na sua -,

secretariaque sedecidiräsobreo
montante das recursos para a

recuperação de obras públicas.

Caótico
Tanta chuva tem deixado inertes
as secretarias de obras demuni
ctpios da região. Estradasjá an
tes bastantes esburacadas no

interior, agora mesmo é que es

tão empetição demiséria. Quem
moranestasáreas, seiânãotinha
um atendimento condizente, vai
ter que continuar esperandopor
mais um bom tempo.

Berreiro
Usuários da rodoviária de

Jaraguá do Sul reclamam (de
novo): emdeterminadashorasda
noite não hä táxis. Emuitomenos
ônibus coletivo cujoshorâriosjâ
são escassosdurante odia. Quer
dizer, sãoobrigadosa uma cami- .

nhada, dequatroquilômetrosaté
o centro. A queixa não é nova e

providências não há.

D� UM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA

GARANTIA

As obras prioritárias já
têm verbas no orçamento

CORUPÁ

PMDB elege novaexecutiva emmarço

Jaraguá do Sul - Das
100 emendas que apresentou
ao orçamento do Estado, O

deputadoUdoWagner (PPR)
conseguiu a aprovação de 82
delas. Segundo Wagner, dos
40 de-

putados
apenas
17 se

interes-

Dflpu/tldDS
pl'flSSIDlltlm

Depllllldo Udo Wa,flJer

chamado "grupo dos oito",
constituídoporparlamentares
eleitos pelo Vale do Itapocu e
regiãonorte,propôsumaação
conjunta em tomo destas e

outras emendas que irão
beneficiarascomunidadesdes
tas regiões. "Verbas existem

maséprecisoumaaçãocoleti
va paraque sejam liberadas",
lembraUdoWagner.Nogrupo
existem três deputados do

Corupá - O PMDB deCorupä
ainda não se reuniu para tratar

oficialmente decandidaturas àsu
cessão municipal em 1996. Po
rém, segundo o presidente do

diretório,Herrmann Suesenbach,
o partido dispõe de bons nomes

quejá começam a ser comentados
pelos eleitores, entre eles o do
vereadorLuisCarlosTamanini, o
mais votado do PMDB com 475
votos e que é diretor de Obras da

prefeitura.
Também o vice-prefeito

Carlos Dieter Werner, segundo
Suesenbach, temdemonstradodis

posição para cOßc<?rrer ao cargo, Wemer, um dos lJomes

citando também o nome do em-

presário Curt Linzmayer. Mas, liminar já aconteceu na quarta
ressaltou, aindanão hánada detl!' feira passada, 8, da qual partici
nidonestesentido,atéporquepri- param, além da executiva atual.
meiro o diretório vai tratar do representantes da Fundação
processo de eleiçãö da nova dire- Pedroso Horta, órgão de

toriaexecutiva. Umareuniãopre- assessoramento político do parti-

PMDB, dois do PPR; dois do
PFL e um do PT.

Representatividade
Naopinião do deputado do

PPR, a representatividade do
Valedo Itapocu e região norte
é expressiva nesta legislatura,
considerando-se que são oito

parlamentares com assento na

Assembléia Legislativa e que
também poderão ser auxilia
dos poroutros três federais na

reivindicação de prioridades.
Fazempartedestegrupo,além
de Udo Wagner, Ivo Konell

(pMDB), Geraldo Wernin

ghaus (PFL), Sérgio Silva

(pMDB),EniVoltolini (PPR),
Adelor Vieira (PFL), Carlito
Meers (PI) e Luiz Roberto
Herbst (PMDB. Wagner
acredita que amobilização de
tantas vertentes políticas aca
bemporsensibilizarogoverno
para o atendimento àquilo que
se fizer urgen�.

do: PMDB Mulher e vereadores.
O diretório do PMDB de

Corupá elege, no dia 12 demarço,
suanova-diretoria, agora amplia-.
da de 31 para 45 membros efeti
vos, além de 15 suplentes. No
mesmo diaopartido também ins
tituirá sua comissão de ética que
será formada por cinco membros
titulares e cinco suplentes, cujos
nomes serão escolhidos através
do voto,juntamente comaeleição
da nova executiva.

Feito isso o PMDB deverá ini
ciar as conversações para a com
posição de nomes visando fazer o
sucessor do prefeito Adelino
Hauffe, que em 1992 obteve uma
vitória até certo ponto tranqüila,
derrotando o candidato apoiado
pelo então prefeito Ernesto Felipe
Blunk (PFL) que, ao que tudo
indica, pretende disputar o cargo
novamente no próximo ano.

fi qUfl/flm
/fltI/lZtltHS

saram

p e I a

apresen
taçãode
emendas que, agora, estão

garantidas em termos de
recursos. Porém, ressalta que
a execução das obras solicita
das vai depender da vontade
política do governo e da

persistência de reivindicação
dos parlamentares.

Para esta ação de pressão
sobre o governo,Wagnerdis
se que em recente reunião do

.
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BALANÇO

Enchente causaR$ 7milhões deprejuízos
J araguá do Sul - Seis IIÚI

pessoas direta ou indiretamente
foram atingidas pelas cheias dos
rios Itapocu e Itapocuzinho em

Jaraguá do Sul no final da sema
na passada. O levantamento é da
secretaria municipal de Obras e

inclui
três IIÚI
r e s i -

dências

que, de
umafor
maoude

IDlfO dos
". .

oguos
dsslluíu

01:1 t r a , DilD tOSOS
foram

prejudi-
cadas pelas águas. Os prejuízos
até agora contabilizados apro
ximam-se dos R$ 7 milhões e

deste montante R$ 1,2 milhão
em obras públicas.

As águasatingiramcommaior
violência as regiões de Ribeirão
Grande do Norte, Santa Luzia e

João Pessoa, entre outras, por·
causa das intensas chuvas
registradas emCorupá,SãoBen
to do Sul e Campo Alegre. Oito
pontes e pontilhões foram

destruídas, além de duas pontes
pênseis. Ainda segundo o

relatório, houve queda de 38

barreiras, destruição de 34

bueiros, alagamento de quatro
prédios públicos (escolas e

creches) oito desmoronamentos
de residências e 80 quilômetros
de estradas interioranas.

grandemente danificadas.
Engajada no trabalho de

socorro à população atingida, a !

secretaria de Bem Estar Social
distribuiu (até domingo) 4.500
quilos de alimentos - 350 quilos
arrecadados entre a comunidade
- 2.500 peçasde roupas para 960
famílias. Este trabalho teve a

participação de corpo de bom

beiros, Jeep Club, Sesi e entida
des religiosas. Na área rural, se
gundo o relatório, os rizicultores.
perderam 50% da safra atingida
pelas águas em 67 propriedades.
Alémdisso, outros 23 produtores
de banana e 15 demilho também

tíverani'grandes prejuízos.
O prefeitoDurvalVasel disse

que, de posse do relatório,
pretende reivindicar ajuda ao

governo do Estado. "Espero que
desta vez não fique apenas em

relatório ou em mensagens de

solidariedade", afirmou.

o quemolhou não tem conserto

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca esq. cl João Marcatto

Fone: 71-8553

MAU CHEIRO•••

,

Móveis destruúJos vão para o lixo

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações. SANEBOX
é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se disponíveis em vários

tamanhos os produtos SANEBOX com pronta entrega direto, da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.

RUA JOINVILLE, 1.532 - FONE/FAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC
••• É COISA DO PASSADO
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Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de 1995

Prefeito leva a conta dos ·Projetoparaareciclagem
• _,

.

. � estáemfasedeconclusão
prejUIZOSparaogovernauor Jaraguä do Sul - Um omunicípioproporcionaráum

projeto elaborado pelo tempo maior de vida útil ao

engenheiro sanitarista Luiz aterro sanitário, que aguarda
Femando Lemos, equedeverá verbas para sua construção.
ir à apreciação do prefeito Além disso terá influência na

Durval Vasel nos próximos geração de novos empregos

dias, propõe a implantação do (coletae comercialização) e, o
serviço de coleta seletiva do que também é importante,
lixo. Numa primeira etapa o auxiliará no trabalho de

serviço deverá abranger ape- conscientização dapopulação
nas um bairro, escolhido com em relação aomeio ambiente.

base em critérios técnicos, Experimentalmente, este

como maneira de se medir o projetodeveráseriniciadoain-
.

comportamentodacomunida- daneste semestre.Metais, pa
de e, ainda, detectar o tipo e a péis,plásticosevidrosdeverão
quantidade

: do material ser previamente selecionados
recolhido.

-

e acondicionados separada-
Acoletaseletivadelixodes- mente do restante do lixo ca-

SCHROEDER

SChroed�r - O prefeito
Hilmar Rubens Hertel viajou on
tem para Florianópolis onde tinha
audiênciamarcadacomosecretário
estadual doMeio Ambiente eDe-
senvolvimento Urbano, Adernar
Duwe. Hertel foi atrás de recursos

para a

recupe
ração de
várias

obraspú
blicas

'efdosde
60%do
soltodestruí-

das. pela de OffDZ
enchente
dos dias 8 e 9. Segundo o prefeito
de Schroeder, os prejuízos giram
em tomo de R$ 100 mil.

Na relação de obras que
precisam ser refeitas o prefeito
leva a ponte de madeira, com ex

tensão de 20 metros, que liga o

centroàVilaTomaselli.Umapon
te demadeira, com 15metros, que
liga as localidades de Bracinho e

Itoupava-Açu, servindo também
de acesso à adutora de água bruta
daCasan;umapontecom Iümetros

deextensãonobaüD)�hoBo�
a ponte pênsil na divisa com

Jaraguá,proximidadesdaempresa
Kolbach; ponte demadeíra com 5

Depois do susto, ojeito é limpar tudo

rretrosdeextensãonobairoRancho
Bom

E, mais: danos na estrutura de

umapontedemadeiracom7Iretros
deextensão,naTtfaAraribá(baüD)
Bracinho); inundação da Escola

MunicipalGustavoTank, emVila

Amizade; estradas vicinais

danificadas; obstrução total da

captação de água daCasan; perda
aproximada de 60% das safras de
milho e arroz, que ainda nãohavi
am sido colhidas; prejuízos na

bananicultura; cerca de 50 casas

inundadas em vários bairros e

Ponte al'ariada em Ribeirão Grande do Norte

destruição de 3 delas no bairro

Itoupava-Açu.
Em Guaramirim o prefeito

Victor Kleine informou que deve

concluirhojeos levantamentosdos
prejuízos causados pelas enchen
tes.Tambémnestemunicípiomui
tas obras públicas foram atingidas
pelas águas e precisam ser

recuperadas. Apartirdomomento
em que tiver emmãos a contabili
dade dos danos, Kleine pretende
reivindicar recursos do Estado

para a reconstrução daquilo que
foi destruído.

CORREIODOPOVO - 5

LIXO

tinado à reciclagemjáaconte
ce nas escolas da redemuriici

pal de ensino, destinando-se o
dinheiro arrecadado àcompra
dematerialdidático usado nas

próprias escolas. A implanta
ção da coleta seletiva em todo

seiro, nas próprias residências.
Paraisso aprefeituravaidistri
buir60milsacosplásticoscon-

.
feccionados em quatro cores

básicas que indicarão qual o
tipo de lixo que deverá ser

colocado em cada um deles.

JUIZ DE DIREITO DA 1· VARA
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CITAÇÃO
O OOUTOROSMAR MOHR, JUIZ SUBST. E: E.NA I" VARA
DÂCOMARCADEJARAGUADOSUL,ESTADODESANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER a todos quanto o presente edital de citação
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de EWALDO
EHLKE e sIm DARCY PEREIRA EHLKE, bras. casados, res. à
Rua Florianópolis, 65 - Nesta cidade, vem requerer a Ação de
USUCAPIÃO sob n° 12.422 contra DOMINGOS CHIODINI
EMPREEND. IMOBll..IÁRIOSECONS1RUÇÕES LTDA, para
aquisição do seguinte imóvel: Um terreno situado nestacidade, no
lado ímpar da.RuaFloríanópolis, fundos com área de 450,00msê,
fazendo frente com 15ms com terras deEwaldoEhlke, fundos em
15,OOms, com uma servídão de passagem, do lado direito em

24,7Oms, com terras de Yara Silvia Pessota da Silveira BIosfeld e

do lado esquerdo em 23,65ms, com terras de Zimauro Chíodiní,
DESPACHO: J-se Dia 22.03.95 às 14:30 horas, para a Justifica

ção de Posse. Cumpra-se integralmente o art. 942 II do CPC,
observando o despacho de fls. 171/172. l-se. Em 25/11/94. Ass.
Carlos Alberto da Rocha - Juiz de Direito. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, ausentes e desconhecidos,
foi expedido o presente edital de citação, que será publicado na

forma daLei e afixado no átrio do Fórum, correndo o prazo de 15

(quinze) dias, para contestarem querendo, a contar da intimação
da sentença que justificar a posse, sob pena de serem tidos como

.

verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes. JaraguádoSul, 1°
de Janeiro de 1995. Eu, Escrivã Designada, o subscrevi.

OsmarMohr
Juiz Subst. e e na 1" Vara

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREVENÇÃO

Crianças têm nas creches Projeção mos� necessidade
·

tênc! d l
�. de 2.600 vagas até dezembro

aSSlS encia O onio ogtca 3�=asdo':!x��=: :=amPliadade50pua
Paraomêsdeabril estáprogra

mada a inauguração da creche

construídana Tifa B leese, a déci
ma terceira da rede municipal.
Em agosto uma outrà deverá en

trar 'em funcionamento na Vila

Lalau. Com isso, a previsão é de

que até o "final do ano as creches e
o Caie possam abrigar 2.600 cri
anças. O atendimento proporcio
nado é considerado pela secreta

ria de Bem Estar Social como
bastante satisfatório.

Segundo Servanda Beber, to
das as recreadoras que trabalham
com crianças de dois a seis anos

têm curso de magistérioanível de
segundo grau. A secretaria conta,
ainda. com profissionais habílíta
dos nas áreas de psicologia, fisio
terapia. serviço social e pedago
gia. oferecendo, também, atendi
mento médico e odontológico.

J araguá do Sul - Num
trabalho inédito a nível de servi-

que, quandodeixarem as creches
o farão com urna boa saúde bu
cal.ço público, a secretaria munici

pal deBemEstar Social investe,
desdeoiní-

A implantação deste servi

ço e sua execução é de res

ponsabilidade do odontope
diatra Luiz Fernando Me-

cio do ano,
numtraba
lhode pre
venção de
cárie den- JHIID fIM
tal em cri- ••.fIIIi••
anças da ,...,.""JM
faixaetária

deiros, especialista em trata

mento dentário em bebês.

Diariamente, Medeiros visita
"

as creches para dar orienta

ção, acompanhamento e aten

dimento, no que é auxiliado

pelas recreadoras que fazem
um trabalho preventivo de

limpeza da boca da criança e

a aplicação de flúor. O

odontopediatra alerta para a

dezeroadois anos,matriculadas
em creches atendidas pela pré
feitura. Este trabalho visa con-

trolar a incidêacia da cárie em

crianças commenos de seis anos

participação dos pais que re

puta como muito importante. c

Através de palestras, reuni
ões e exposições de slaides,
Medeiros mostra aos pais os

cuidados que devem ter co!" a

saúde bucal dos filhos - e, de si

próprios - enfatizando a impor
tância dos cuidados preventivos.
Um levantamento realizado no

fmal do ano passado mostrou

que 21% das crianças de zero a

dois anos, quefreqüentamas cre
ches municipais têm cáries. "Se
este trabalho preventivo não for
feito o índice sobe para 50%

quando a criança atinge os três
anos" concluiu Medeiros.

ASSISTÊNCIA

zero a seis anos aguardam vagas
nas creches da redemunicipal, o
que corresponde ao mesmo nú

mero de crianças atualmentema
triculadas nas 12 unidades sob a

responsabilidade da secretaria de
Bem Estar Social. Segundo a se

cretária adjunta, Servanda
Possamai Beber, com a constru-

ção denovas unidades esta carên
cia poderá serminimizada amé

dio e longo prazo.
Para este ano a previsão é de

que seis novas creches sejam
construídas, o que possibilitará
atender 150 crianças cada uma.

Para o segundo semestre, quando
se supõe que o Caie já esteja fun
cíonando, cerca de 250 também

poderão ser atendidas. A secreta

ria conta, também com a amplia
ção da creche loca:lizada na rua

Jorge Czemiewicz que terá sua

CONTESTANDO

Sindicato alega ser ilegal
empréstimo para prefeitura

Jaraguá do Sul - o presidente
do Sindicato dos Servidores Püblí-'
cos Municipais, Stélio João

Rodrigues, aãrmaqueoprojeto apro
vado pelaCâmarade Vereadores na
semana passada. concedendo R$ 1

milhão de empréstimo à prefeitura
pelo Instituto deSeguridadedosSer
vidores é inconstitucional. Ro

drigues, baseado em artigos da

Constituição Federal e Lei Orgâni
ca doMunicípio Ievou o assunto ao

conhecimento dos vereadores mas,

entretanto. não foi ouvido.

Segundo ele, o artigo 167 da

Constituição Federal, em seu pará
grafo IV, veda a vinculação da

receita de impostos a órgão, fundo
ou despesa. exceção se os recursos

forem destinados à manutenção e

desenvolvimento do ensino e como

garantiade operações de crédito por
antecipação da receita. O mesmo

diz a Lei Orgânica em seu artigo
138, inciso IV. Agora. mesmo com
a aprovação da Câmara. Sindicato
deve tomar "providências legais
para sustar o empréstimo.

t\ H-UMt\NIZt\Ç�O DO T�N\lTO €M
Jt\�GU� DO ÇUL c POÇÇU/E:L

ßt\ÇTt\ H-"VE:R UMt\ CONÇCIE:NTIZt\��O
DE: t\Mßt\Ç t\ç Pt\RTE:Ç:

P€D€ÇTRE:Ç E: MOTORlÇTt\�.
Q

"

"

o/JIA OO)tg 1A�1A��[bO�g
\JIAÇÃO
CANARINI+O
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II VARIG RIO-SUL
Fone/Fax Fone/Fax

(0473) 71-0091 (O�73)71-0091

VENDE-SE PROCURA-SE
Gol88 CL com opcionais doGL - Médico, solteiro, procura quarto
cor marrom metálico. Aro em residência de família
esportivo - pneus novos - Valor jaraguaense. Contato (0476) 33-
R$ 8.000,00. Tratar pelos fones 0340. Urgente
73-0325 (Coml.) ou 72-2774
(Resid.) com Nilson VENDE-SE

Dois balcões refrigeradores com

VENDE-SE vitrine e um balcão para caixa
3 x 1 Sharpcom foneprofíssional, (modernos). Tratar com Haroldo
mais 13 discos. ValorR$2oo,00. no 72-3363 e 71-0091
Tratai fone 71-6221

VENDE-SE
Terreno com 480m2 de esquina.
Bairro Francisco de Paula, ponto
ideal para comércio. Pronto para

construir, Valor R$ 6.000,00 .:
Tratar com Getúlio Marques - R.
Irmão Leandro, 158 - fundos

VENDE�SE
Terreno com 442m2 próximo ao

Posto Marcolla. Valor R$
10.500,00. Tratarcom GiImarno
71-6842

VENDE-SE
CãoPastorAlemão (fêmea) - Capa- TRABALHO
preta com pedigree - ótima para . Você que precisa trabalhar? Nós

.

cruza. Valor R$ 150,00. Tratar fazemos curriculum vitae por
comGiImar no 71-6842 processamento de dados. Tratar

fone 97-9625
VENDE-SE
Casa no Ana Paula III, lote 96.
Casademadeiracomfundamento VENDE-SE OU TROCA-SE

para casa de alvenaria Casa 6x8 Pormoto, Passat/81 cínzaà gaso

com área total de 322m2• Com 26 lina. No dinheiro R$ 2.900,00.

prestações pagas mais 24 para
Tratar fone 72-1722

pagar.ValorR$10.ooo,00.Tratar
nofone76-0432das7:00àsI8:00 VENDE-SE
horascomlvanorounolocalcom Açougue e mercearia Kucco (es
o mesmo

. toque e maquinário). Situado na

rua Carlos Eggert, 637 - Bairro

VENDE-SE VilaLalau. ValorR$I1.ÖOO,OO.
Verona LX branco/91 em ótimo Aceita carro no negócio. Tratar
estado. Contato fone 72-0777 no mesmo endereço

CA&A DE PRAIA
Vendo casa na praia de

Enseada (São Francisco).
Aceito troca, carro, terreno ou casa.

Contato

Fone: 72-0504 clCamacho

VENDE-SE

Opala Comodoro SLE ano 86,
branco, álcool, ar condicionado,
lindo. Tratar fone 76-7021 com

Romeo

VENDE-SE

Pick-UpF-looo ano 86 - impecá
vel. Capota de fibra, seguro total.
Equipadacom som.Fínancíamen-'
to Auto Latina. Entradamais fi
nanciamento. Aceita-se troca.

Tratar fone 72-2125

MOCORT
Comunica que estão abertas as

matrículas de Corte e Costura e

ModelismonoCentro deAtivida
des do Sesi. Rua Walter

Marquardt, 835. Maiores

informaçõespelosfones: 72-3661
e 71-0899

VENDE-SE
Casa no Ana Paula III,
Loteamento 96 - Rua B (casa
nova). Tratarnomesmo endereço
acima com Ivanor. Valor R$
12.000,00

VENDE-SE OU TROCA-SE
TítulodoOubeAtléticoBaependi
por antena parabólica Contatos
fone 72-2293 comLucas ou Dene

VENDE-SE
GolGL 388comopcionaisdoGL.
Aro esportivo, carro em perfeito
estado. Tratar73-0325 (com.) ou
72-2874 (res.)

VENDE-SE
Fusca175 - motor 1300 - Latariae
motor novo. Valor R$ 3.300,00.
Informações 71-3431

VENDE-SE

OpalaDiplomata Ano 85 - Com

pleto - Preço R$ 5.950,00. Tratar
com Marcos 72-2706

TORTAS_
Aceita-se encomendas de tortas,

gelados e salgados para festas em
geral. Telefone 71-8965 com

Lurdes

VENDE-SE
TelefoneCelularMotorolaPT500
com linha instalada. Valor R$
2.000,00. Tratar com GiImar no
fone 71-6842

VENDE-SE
Casa de alvenaria com 70m2

(nova) localizadapertodoCampo
do Amizade em Guaramirim.
Tratar Fone 73-0526 com Júnior.
R$ 22.000,00

VENDE-SE
Panificadora completa com 15

entregas de pão para fora. Valor
R$ 15.000,00 ou troca por mesa
de estamparia. Tratar rua 25 de

Julho, 577 - Vila Nova

�mEJmlôm�
Só vendo para crer
* Casa de alvenaria

com 3 quartos, sala

copa, cozinha,
banheiro, lavanderiae

garagem. Todamura

danaVilaRau. SóR$
12.000,00
* Apartamento com 2

86m2• Rua:

Ed.
quartos,
Florianópolis
Eldorado. Preço: R$'
9.000,00 mais fman-

ciamento.

Venhaver

Fone (0473) 71-2117
Rua João Picolli, 104
Jaraguá do Sul - SC
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VENDE-SE.
Lancbonetecompleta.Tratarfone
73-0353

VENDE-SE
Livro de português do Heleodoro
10 série 20 grau. Tratar fone 71-
4710

VENDE-SE
Gato Siames, valorR$ 50. Tratar
fone 72-0474

VENDE-SE
Terreno c/48Om2esquina. Bairro
Francisco de Paula ponto, ideal
para comércio, livre de enchente.
Tratarnarua IrmãoLeandro, fun
dos 158 cl Getúlio Markes

COMPRA-SE

Máquina Overloq e cobertura.

Lubrificação automática. Tratar
97-9625 com Sérgio ou Vera

MOCORT
Comunica que estão abertas as

matrículas de Corte e Costura e

ModelismonoCentrodeAtivida
des do Sesi. Rua Walter

Marquardt, 835. Maiores

informaçõespelos fones: 72-3661
e 71-0899

VENDE-SE
1 terreno com 400m2no São Luis
- Jguá Esquerdo. Valor R$
6.ooo,00.Aceita-secarrooumoto
no negócio. Tratar fone 72-1722.

VENDE-SE
Chevy/87 álcool - branco. Valor
R$ 6.500,00. Tratarfones71-1574
e 97-9753

VENDE-SE
Uno S/87 - álcool corprata.Valor
R$ 7.000,00. Contato fones 71-
1574 ou 97-9753

VENDE-SE
Chevete SL/84 - álcool - verde
metálico. ValorR$ 5 .000,00.Con
tato fones 71-1574 ou 97-9753

VENDE-SE
ParatiLSIàgasolina - prata.Valor
R$ 6.000,00. Contato fones 71-
1574 ou 97-9753

VENDE-SE
Del Rey GLl8S álcool. Valor R$
7.000,00. Contato,71-1574 e 97-
9753

VENDE-SE
Fusca 80. Tratar fone 76-3653

·�·I. / :!!"lc·,?!:,!�ó CRECI6799
.

.
1M VEIS

COMPRA. VENDE· ALUGA· ADMINISTRA· INCORPORA

CASAS
* Sobrado cl 200m2 (Barra Velha - Mobiliado a 100 mts da praia) - R$ 70.000,00. Aceita imóvel em Jaraguá.
* Sobrado cl 300m2 (Centro - Local TranqUilo) - R$ 100.000,00 (Negociáveis)
* Sobrado c/260m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - Padrão p/ definir
* Casa aIv. cl 170m2 (Rua AntOnio C. Ferreira) - R$ 65.000,00 7 Troca p/ apartamento
* Casa aIv. cl 115m2 (Joinville - Espinheiros) - R$ 25.000,00 - Troca pl imóvel em Jaraguá do Sul
* Casa aIv. cl 60m2 (Rua Irmão Leanao, 1413) - R$ 15.000,00 - Aceita carro/máquina de costura
* Casa aIv. cl 140m2 (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00

. APARTAMENTOS
* Ed. Schiochet e/3 qtos (1 suIte) (móveis slmedida) - R$ 45.000,00 + Financiamento CEF
* Ed. Schlochet e/3 qtos (1 suIte) - R$ 40.000,00 + Financiamento CEF
* Ed. Jaraguá e/2 qtos + Dependência Emp. R$ 32.000,00 - ,Aceita troca por casa
* Prédio em construção na rua da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1. ou 2 garagens
* Entrada + Financiamento em 24 meses dreto cl construtora - Entrega 18 meses

TERRENOS
,

* Terreno cl 601m2 (Condomlnio Azaléias - Último da rua) - R$ 25.000,00
* Terreno cl630m2 (Schroeder - Ao lado daMarisol) R$ 7.000,00 ou entradade R$ 3.500 e o saldo parcelado a combinar
c/ reajuste pela ,poupança
* Terreno cl 2.500m2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00 ou entrada de R$ 3.500,00 e o saldo parcelado a
combinar cl reajuste pela Poupança
* Terreno cl 7.500m2 (Próximo Malwee) - R$ 60.000,00 ou parte desmembrada cl 4.500m2 p/ R$ 30.000,00 - Ideal p/
indústria ou condomlnio familiar
* Terreno ComI. cl 650m2 (Rua João Januário Ayroso) R$ 21.500,0
* Terreno cl 371 m2 (Rua Paulo Kijl9mer - Lot Menegotti) R$ 11.000,00

SALAS COMERCIAIS
* Ed. Florença c/113m2 (10 andar) R$ 45.000,00
* Ediflcio Miner (térreo) c/17m2 - R$ 20.000,00
* Central da Moda c/25m2 - R$ 6.000,00 ou 4 x R$1.750,00 fixas
* Shopping Jaraguá cl 21 m2 - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses

OUTROS
*Galpão industrial clSOOm2p/industrializaçãode conservas + casaalv.cl233m2+estufap/verduras + terrenocl26.549m2
(Santa Luzia - InIcio calçamentçl). Preço: R$ 180.000,00 (Negociáveis)

. Procura-se pl comprar
* Apto central com garagem! paga-se até R$ 35.000,00 quitado

'

* Ponto comercial para restaurante em Jaraguá. Ótima localização
* Chácara próxima Jaraguá cl casa alvenaria - PaQa-se até R$ 30.000,00

PRAIA DO GRANT -

Excelente casa em alvenaria,
cl vista para o mar, cl 280m2

- R$ 120.000,00

VILA LALAU/PRÓX.
MARISOL - Casa em

alvenaria cl 2So.:n' 5 qtos.
demais dep., todamurada
clcercaemalumlnio - Rua
Gennano Marquardl, 170
- R$ 45.000,00 (Em Con

dlçOes)

FIGUEIRA -

Lotes cl 350m2,
próximo Colégio
Holando Gonçal- ,

ves no lot.
Waldemar
Schimitz

Monique - Apto. cl 3 quartos,
demais dependências e 2 vagas
de garagem - R$ 46.000,00

- Lotes a partir
deR$5.000,OO
(à vista).

emalvenaria, toda
murada, próxima
aoReidosBotões.
- R$ 20.000,00

•• .�
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 285 � (0473) 72·2679 e 72·3139

Terreno com

703m2, ao lado
do Lot. San
Joseph.PreçoR$
15.000,00

Excelente casaemalvena
riac/360m' em terreno cl

1.600Jn2contendo2suítes,
2 quartos, 3 salas e demals

dep.PreçoR$180.000,OO.
(EmCond.)

Nova I próximo ao

Fórum-Apto. 3 quartos,
cozinha, demaisdepen
dências e garagem -

Preço:Entradaeassumír
financiamento na CEP.

CENTRO -Apto. no Ed.
Hass, - Av. Mal. Deodoro,

cl 3 quartos.
Preço R$ 27.000,00

FIGUEIRA-Terreno·
comercial (esquina), cl
frente de 29,5metros
pl rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: R$
15.000,00

Av. Mal. Deodoro - Apto. no
10 andar, cl aprox. 200m2 -

R$ 65.000,00 + financ. ICEF.

terreno na rua Epitácio
Pessoa, ao lado

'TurismoJaraguá" .com
2.640m', comcasa anti
ga emalvenaria - Preço:
R$ 250.000,00

Apartamento
eentr.U1novo, sobre
o Bese S.A. Preço
R$ 35.000,00 (sem
acabamento)
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Show do Pe. Zezinho
o Rotary e Rotaract Club de

Guaramirim, promovem no dia
23 deste mês, no Ginásio de

Esportes Rodolfo Jahn, um show
com o Pe. Zezinho, com início

previsto para às 20h30min. Os

ingressospoderão seradquiridos,
antecipadamente, ao custode um
quilo de alimento não perecível.

Os postos de troca dos

ingressos estão assim
distribuídos:
Guaramirim: Acíag, Ação

Social,ConselhoTutelar (ao lado
do Posto .28), escolas básicas e

colégios, Luzia Cabeleireira e

Lojas D'Elvir (no bairro Avaí).
Massaranduba: LojasDimar

e Secretaria da IgrejaMatriz.
Schroeder: Constru-Haus

(LojaeMateriaisdeConstrução).
Jaraguá do Sul-EscolaBási

ca Elza Greinzoto (bairro Santa

Luzia).
Haverá ônibus para o show

com saída às 19h30min, dos se

guintes locais: Guamiranga (via
Bananal do Sul); Corticeira (via
Caixa D'Água) e Barro Branco

(via Rio Branco).
A organização solicita que os

interessados em assistir ao show;
priorizeos seguintesprodutosnão
perecíveis: leite em pó, feijão,
arroz, farinha, fubá, açúcar, azei
te, etc.

1 ENIRADA + 4 PAGAMENTOS SI JlIlOS
J PAGAMENTOS SI ENIRAIM
À VISTA 10000DE DESCONJO

VESTINDO VOC� DE CORP<> INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, � �

Aumento de casos deAIDS

registra estabilidade
Pela primeira vez desde 1980 a taxa de

crescimento de número de AIDS, no Brasil, se
estabilizou. Após terem quadruplicado anual
mente entre 1983 e 1985 e dobrado, também a

cada ano, entre 1985 e 87, os casos de Aids
continuaramaumentando,masnumritmomenor.
Entre 1991 e 1993, a taxa de crescimento foi de
1,1%ao ano. Em 1993, foramregistrados 11.544
casosdeAids, contra 11.357em 1992e9.585 em
1991. Tudo isso de acordo com a "Sumula"

. ,

órgão de informação da Fundação Oswaldo
Cruz. Detalhe, estes números representam o

crescimento de casos novos.

Presença sempre muito festejada nos

eventos mais importantes da sociedade
jaraguaense, o casal Flávio (Janete)
Marcatto, é o destaque desta coluna. Ele ,

competentíssimo empresário da cidade.

.

Carnaval95
A poucas semanas do carnaval deste. ano, a,motivação parece que deve chegar, mas na
última hora. A verdade é que há muito os festejos carnavalescos, em Jaraguá do Sul e
região, merecem. a atenção das autoridades, para que sejam incrementadas. Até porque,
o carnaval é uma manifestação muito forte no país, destacando-se internacionalmente.

Com a palavra, eles!

Alemoada
Frase do árbitro dojogo entre Juventus e

Joinville, Renildo Nunes, no domingo, 12,
momentosantesdapartida: "Nãogostodesta
alemoada doJuventus de Jaraguá do Sul".
Por cousa disso a diretoria do clube pediu
que este "elemento"não apitemaisjogos do
time jaraguaense, em correspõndência à

Federação Catarinense de Futebol.
Medida, no mínimo, �i1Fanqüila da

direção do Juventus, pois, se for verdade,
deveria ser extirpado da vida esportiva
nacional. O preconceito racial é crime

neste país.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HOMiCíDIO

Vigilantematacunhadopor
causa de briga de crianças
SChroeder - o vigi

lante Jair Lopes de
Medeiros, 25, casado, que
matou com um. tiro o cu

nhado, João Maria Alves
deLima, 49, amasiado epai
de qua-
iro fi-Tim liDS ((JS/DS
I h o s ,

natural
de Iri-

'�
apre
sentou-

. se ontem ao responsável
peladelegaciadepolíciado
município de Schroeder,
Júlio Rodrigues, acompa
nhado de seu advogado,
para prestar depoimento
sobre o caso. É a terceira

pessoa a depor na delega
cia, após o assassinato.

Segundo Júlio, que tam-

,
bém é o escrivão da delega
cia, duas testemunhas já
prestaram depoimento, até
ontem à tarde, uma delas, a
esposa da vítima e irmã do

f homicida, Segundo o que já
foi apurado, até antes do de

poimentodoantordodisparo,
a confusão [teve início por
causa de uma briga entre as

altDvlSSDv

p.i/(Jda
vítima

filhas dos dois casais. Jair Lopes, é vigilante da
Rodrigues contou que empresa Águia Vigilância,

conforme os depoimentos, de Jaraguä do Sul, que
a filha mais velha de João presta serviço à uma

Maria, brincava com os empresa metalúrgica, tam
irmãos e a única filha de bém de Jaraguá do Sul, que
Jair, em dado momento, a temfilial emSchroeder.De
filha do vigilante recebeu acordo com informações
um tapa de suaprima, mais preliminares, a arma

velha, e foi para casa, pertence à empresa de

chorando, reclamar para o vigilância.Oproprietãrio da
, paiquechegavado trabalho, empresa,Amâncio daCruz,
por volta das lOh45min. não foi encontrado para
Jair, então, foi até a casa do confirmar esta informação.
cunhado, tirar satisfações O responsável pela dele
de sua irmã, que não lhe gacia de Schroeder, disse
deu atenção por considerar ainda que está aguardando
"tude uma coisa de crian- afichacorridadeJair l.opes
ças" -conformerelatofeito de Medeiros, da delegacia
ao escrivão. de Canoinhas, cidade de
"A partir daí, conforme origem do vigilante, para

Os depoimentos que verificar seus antecedentes

recolhemos, João Maria cnmmais.

saiu da sua casa para ver o Convivência comum

que acontecia, quando logo Homicida e vítima eram

em seguida aconteceu o vizinhos,nalocalidadedeVIla
disparo atingindo João Amizade, Schroeder I, em
Maria". Júlio Rodrigues Schroeder. Jair trabalhava de
disse também, .que de vigilantenameta1úrgica,cuja
acordo com o exame matriztinhaJoãoMariacomo
cadavérico abalaentroupe- funcionário. Além de tudo
las costas de João Maria e isso ambos eram cunhados,
atravessou o peito da víti- jáqueJoãoMaria, viviacom
ma, na altura do coração. a irmã de Jair.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC

EDITAL
-

TOMADA DE PREÇOS N° 04195
PrefeituraMunicipaldeJaraguá do Sul, leva ao conhecimen

to dos interessados que, em conformidade com o quepreceituaaLei
n° 8.666de21 dejunhode 1993,com asalterações daLei n° 8.883
de08 dejunho de 1994, encontra-se aberta licitação namodalidade
de Tomada de Preços, tipo menor preço, para aquisição de 02
(dois) veículos píck-up novas, de fabricação nacional ou

importado zero quUometro, conforme consta neste Edital. Os
envelopes n° 01 "Documentação" e nq 02 "Proposta", deverão ser
entregues no edifício-sede desta Prefeitura Municipal, sito à Av.
Mal.DeodorodaFonseca, 247, naDivisãodeProtocolo,.atéàs 11:00
horas do dia 02 demarço de 1995, e serão abertos nomesmo dia às
14:00 horas.

Aíntegraedemais informações serão fornecidasaos interessados,
naSecretariadeObraseViação, nohoráriode09:00às 15:00horas,
no endereço supracitado e pelo telefone n° (0473) 71-0988

Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1995.
'

Durval Yasel
PrefeitoMunicipal

Sociedade Esportiva e

Recreativa Amizade
�DITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

A Sociedade Esportiva e RecreativaAmizade
através de seupresidente abaixo-assinado, con-

, ,

voca todos seus associados para Assembléia
GeralOrdinária a ser realizada no dia 17/02/95
às 19h30min em l" convocação com no mínimo
50% (cinqüenta por cento) dos associados, ou
20h30min em 2a convocação com qualquer

, número de associados, para tratar dos seguin
tes assuntos:

1 - Apresentação, discussão e aprovação da

prestação de conta de 94;
,

2 - Eleição da Diretoria para 1995;
3 - Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1995
VALDIR BERNARDI

Presidente

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso. '

\

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tpad ição em,:

- Pepsianas
,.Residenciais e Comepciais

- Móveis sob medida

VENDAS E,REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro,

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

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Novo atacante deve chegar
ainda hoje no JoãoMarcatto

, Jaraguá '�o Sul - Após a

derrota parao Joinville, napartida
de estréia no Campeonato
Catarinense, o Juventus aguarda
parahoje a

chegada do J.,"
novo refor- I. 1a..1. .

ço da e- pilO1IfI1'
quipe. O ,.._

atacante
tllIITfI'

B a rb o s a 1'tIItIIriI
deve ehe- -----

gar à tarde em Jaraguá do Sul,
vindo de São Paulo por emprésti
mo de 11 meses. A equipe
jaraguaense, tambémcumpreoseu
segundocompromisso,logomaisà
noite, contrao Tubarão, no Sul do
Estado, pelo estadual.

De acordo como acerto firmá
do com o ''Moleque Travesso"
paulista, ontem foi feitoodepósito
dodinheirorelativoaoempréstimo
do jogador e sua chegada é aguar-

.

dada, ainda, nesta quarta-feira
Barbosa, 27, ponteiro esquerdo,
foi companheiro de índio (ex
Juventus), no Bandeirantes de

Birigüi e seu passe vinculado ao

clubepaulista,homônimoda equi
pe de Jaraguä do Sul.

Tubarão'
Alcirtreinouontemno lugarde

Femando,expulsonojogocontrao
mc. Márcio Ventura, que sentia
dores no joelho, treinou normal
mente, ontem e deve começar o

jogodehojeemThbarão.Emrela

ção ao ataque, Picoléque começa'
apartida, de logomais, damesma
forma com que iniciou domingo,
comBiro Biro jogando na frente.
Para o treinador do

Juventus, a equipe mostrou

alguma coisa no jogo de do

mingo e, apesar das críticas
da imprensa, se diz tranqüilo
pois seu time "pode evoluir
muito". Ainda segundo Pico
lé, com a chegada de Barbo
sa, se poderá dar mais força
ao ataque.
Adiretoria,porsua vez, enviou

correspondência à Federação
Catarinense de Futebol (FCF),
expressando a insatisfação com a

atuaçãodo árbitroRenildo Nunes,
no jogo de domingo, apontada
com medíocre, inclusive pela
imprensa do Estado.

ZagueiroAkir, substitui Femmulo, expulso

CEREJÃ«'
LANCHONETE E PIZZARIA

PETISCOS
E SERV-CAR

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto, 2500 (Pertinho da Estaçãol Guaramirim • SC

Rtuú Boesel, Andrl Ribeiro, Luis Garcia Ir.; Christian Fittipald�
Tony Kanaan, Gualter Salles e Wilsinho Fittipaldi se encontraram
no Rali Grand Prix do Guarujá

RAU

Pilotos da equipe Marlboro
fazem festa no Grand Prix

Guarujá - Agrandeatração do
Rali Grand Prix do Guarujä foi
novamente a participação dos pi
lotosdoMarlboroBrazilianTeam.
Desta vez foram oito pilotos do
time, incluindo três pilotos da

Förmulalndy:RauiBoesel, André
Ribeiro e Christian Fittipaldi que
agora também passou para a Indy
Caro E não é só o público que
gostoudoralí,masprincipalmen
te os pilotos que adoram partici
par da festa - "O melhor de ser

um piloto Marlboro na F-Indy
é participar dos ralis patroci
nados pela Philip Morris"
afirma Raul Boesel.

Sendo umralideregularidade,
com algumas paradas em postos
de controle, a competição deu

oportunidade aos habitantes da

região entre o Guarujá e São Se
bastião ver de perto os pilotos que
competem no automobilismo eu

ropeu e americano, comoGualter
Salles, Hélio Castro Neves, Luis
Garcia Junior (Fórmula 3 ingle
sa) e Tony Kanaan (Fórmula 3

italiana). "Era muita gente em

cada parada,mas foimuito diver
tido. Só sinto ter ficado atrás do
meu pai. Eu tinha apostado com

ele" - brincou Christian que foi
quinto colocado na categoriaOff
Road logo atrás' de WilsiÍlho
Fíuípakí], quarto colocado. Raul
Boesel, que já é considerado um

dos favoritos na briga pelo título
de 95 na Indy, foi nono namesma
categoria

II Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/95
A PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul - SC, estabelecida

naAv. Mal. Deodoro da Fonseca, 247, em Jaraguádo Sul, Estado
de Santa Catarina, toma público aos interessados que, de
conformidade' com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada pelaLei n° 8.883 de 08 de junho de 1994, fará realizar .

aConcorrêneãaPúbHcaparaConcessãodeServiçosdeTransporte
Coletivo Urbano.

Os envelopes n° 01 "Documentação", e n° 02 "Proposta",
deverão ser entregues no edifício-sede desta PrefeituraMunicipal,
sito à Av. Mal. Deodoro da.Fonseca, 247, naDivisão de Protocolo,
até às 11:00 horas do dia 23 de março de 1995, serão abertos no
mesmo día às 14:00 horas.

'

Aíntegraedemaísínformações serão fornecidasaos interessados,
naSecretariadeObraseViação, nohoráriode09:00às 15:00horas,
no mesmo endereço supracitado e pelo telefone n° (0473)71-0988

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1995.
Durval Vasel

Prefeito Municipal
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