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Schroeder agilim
o processo para
ter ltoupava·Açu
A Câmara de Vereadores de

Schroeder já aprovou a anexação
da localidade de Itoupava-Açó,
hoje pertencente aomunicípio de
Joinville. Todo o processo, po
rem, dependeaindadoLegislativo
joinvilense e, posteriormente, da
aprovação da Assembléia Le-

,

gislaãva," parä' onde o prefeito
Cê" Hilmar Hertel pretende encami

nhar o processo até meados do
ano. Página"3

Prefeitura vai à
• •

]ustJça recorrer

de multa do INSS
A prefeitura de Jaraguä do

Sul está recorrendo juridica
mente contra o INSS que au

tuou o município que não está

exigindo comprovante do reco-
, lhímento de taxa àquele órgão
paraaconcessãodo "habíte-se"
no caso de construções.

,Página3

DIII'WIl Vasel

Comissãojáprepara
a VII Schützenfest

Já está em andamento a or

ganização da sétima edição da
Schützenfest.

.

A comissão

organizadoraquerprirnarpela
qualidade da festa.

Editorial napágina 2

GrêmioJuventusfaz
treino com o Dlpy
oJuventus jogahoje ànoi-_--

te, no estádioBarbosaFontes
contraoTupy,deGaspar,equi
pe de péssima campanha no
estadual da 2a Divisão. l...........-t'.J..��!Iw..-_.....--,..;.,........

'
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do Estado

Catarina

PaulóAfonso acha que desempenho do go,ern�l"oi satisfatório até àgora
RESULTADOS J

�.

atn
�

Vieira critica secretários e da:a:::os :o
d

.

,

.

·

.

d
. projeto Viva Casa

estacaprojetos egoverno de�����g��:���:
do, vem despertando o interesse
de muitas prefeituras catarinen

ses, preocupadas com o déficit
habitacional cada vez mais cres
cente, especialmente em relação
às famílias de baixa renda. Na
semana passada a secretaria mu
nicipal de Jaraguá do Sul

.

protocolou dois pedidos de verbas

contempla pequenos e médios, junto. à Cohab, em Florianópolis.

produtores, além de consolidar o Um deles para financiamento de
100 unidades isoladas e outro pa

monopólio no transpone rodoviá- ra a liberação de R$ 300mil para
rio de passageiros, o Fundo Rotativo Habitacional.

Página 6

o governador Paulo

Afonso Vieira reuniu nesta se

mana todo o secretariado para
uma avaliação dos primei
ros lOOdias de goveino. Vieira,
mesmo dizendo-se otimista em

relação a projetos já em

andamento e que, pessoalmen
te, considera como fundamen- .

tais, admite: é preciso que haja
mais integração e participa-

.

em quatro anos), o "Viva

ção do primeiro escalão nas de
cisões governamentais. Foi um

Luz"(energia rural) e a Ferrovia

do Frango, destinaía a escoar a

produção agrícola do oeste em

direção aos portos de Iuyaí e São
AIDtcisco 'do Sul. Este projeto,
segundo deputados do Pr, não

"puxão de orelhas" em seus co

laboradores diretos. O governa
dor destaca alguns projetos im
plantados nestes três primeiros
meses: isenção do ICMS para

microempresários, onovoProdec
(incentivos às novas indústrias), o
''Viva 0&" (60 mil habiUÇ)es

Página6
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-; EDITORIAL
ii], '

It esperadaSchützenfest
o ministério daCultura já deu o primeiro

sin.al verde para a liberação de uma verba deR$
100 mil reais que será utilizada na execução de
umprojeto de caracterizaçãogermânícanaparte
extemadospavilhOesqueabrigamaSchützenfest.
Ainda não se- sabe se este projeto, doado pelo
empresárioWanderWeege, será executado an

tesdasétimaediçãodafesta, emoutubropróximo,
mas éum passo importante paraque aquela área
provoqueoclimaadequadoenecessárioparaum
evento desta natureza.
A não ser internamente, os pavilhões, quenão

foram construídos inicialmente para esta ânalí
dade, têm um aspecto que em nada os relaciona
com a festa que, aliás, já está em fase de

organização.Umaprimeirareunião dacomissão
.organizadora, quecontinua sendopresididapelo
secretário deCultura,EsporteeLazer,Balduíno

. Raulíno, já aconteceu. Além de se pretender
.

prímarpelaorganízação, comojäocorreu noano
passado, não há novidades, por enquanto, a se

destacar.
Por um lado, é pOsitivo que a festanão cresça

de maneira desordenada como aconteceu com

outros eventos de outubro em Santa Catarina,
hoje já completamente descaracterizados, como
a própria Oktoberfes.t, em Blumenau,
transformada num palco de violênciae demani
festações animalescas. A Schützenfest, feliz-

. mente, aindapreserva a tradição de reunir famí
lias em clima de confraternização.
A ganância, graças aDeus, aindaestádo lado

de fora do parque de eventos. E isso deve ser

mantido a qualquer custo, sob pena de nos

igualarmos ao que há de pior em outros eventos

semelhantes que conhecemos muíto mais pelos
aspectos negativos do que propriamente como

manifestações de cultura e tradição.

Endoscopia urinária

Exame de fácil execução,
também chamado de cís

toscopía Oll uretrocistoscopia.
Consiste na introdução de um

aparelho enendoscöpío, de luz
fria, quepermite avisualização
de toda
á bexi

ga, dos
östí os
u r e -

terais

(desen
tx:x:aina

IXlIm,
pI/mit,
dlllllllstlftJ
ftJ/MttJ

dosure-
.

teres no assoalho da bexiga),
.

da uretra, próstata e vero

montanem: estes dois ú'ltimos
noshomens.
Esta inspeção das vias

urinárias terminal é de suma

* Walter Falcone

importânciaparanos esclarecer
odiagnósticodemuitos sinais e
sintomasqueafligemumgrande
número de pessoas; como J!X)r
exemplo: ardênciasmiccionais,
dor, infecçãourínãríarepetitíva,
incontinência urinária (urina
solta) e sangramentos.

O sangramento urinário
quer macroscópico (visto a

olho nu), quer microscópico
(visto só com o auxílío do

microscópio); faz da

uretrocístoscopía um exame

sem similar. Podemos
diagnosticar QU afastar a exis
tênciade um tumor - que sãoos
casos de maior gravidade - ou

mesmo litíasesurinárias (pedra)
debexigaque não aparecemno

raio"X comum.

Este ano tivemos novecasos
de câncer de bexiga diagnosti
cados aqui em nossa cidade.

Quandoodiagn6sticoéprecoce
o tratamento é eficaz como na
maioria dos canceres. Porém

quando o diagnósticoé tardio o
'prognóstico é sombrio.

Em resumo todo

sangramento urinário deve ser .

examin.ado pelo urologista,
prlncípalmente se é de

repetição, pois através da

endoscopiaurinária temos COR
díçöes adequadas paradiagnos
ticar não só o sangramento
(hematúria) como também
outraspatologias queafligemo

aparelho urinário baixo.

*Médico
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Reminiscências

A foto que aparece aíem baixo é
do arquivodoCORREIODOPOVO
e faz lembrar um período crítíeo

que viveu o município de Juaguá
do Sul e de resto toda a região na

década de cinqüenta, quando se

esperava que a Empresul teria
resolvido para todo o sempre o

problema do abastecimento de

energiaelétrica, indispensável para
o progresso que ficava bloqueado
porque o nossomunicípio se inseria
entre poderosos grupos industriais

que usavam de todo o seu poder de
persuasão para garantir amaior fa
tia nadistribuição e os que ficavam
como apêndice do sistema,
amargavam o seu processo
produtivo, muitos deles mudando

para outras localidades nq Estado
ou fora dele:

Mas o homem jaraguaense ê
acima de tudo um incrível criador
de meios outros para contornar as

situações.
OComendadorHeinzRodolpho

Kohlbach é talvez a maior
autoridade que ainda existe entre

nós, elemesmo e seus filhos, donos,
de um complexo familiar. indústrial
dos mais respeitáveis, fabricando
máquinas elétricas, motores e

geradores, competindo em igual
patamar no mercado sofisticado e

de renome nacional e internacional,
com amplo sucesso.

Com ele trocamos muitas

informações sobre o 'passado que
ele próprio enfrentou, lidando hoje
com o seuhobby de lazer funcionar
velhos rádios receptores que ele
possui aos milhares - quem sabe a

maior coleção que existe a nível
mundial-motivo de uma entrevista
ao jornalista Celso Vícenzí,
publicada no caderno deCultura do
DC, em 01/04/1994.

Ele acompanhou todo o drama

daqueles anos difíceis por que pas
sou Jaraguá do Sul e região, os

empresários trabalhando algumas
horas durante dois, três ou nomáxi
mo quatro dias durante a semana,
fazendo entrarem colapso qualquer
esquema produtivo.

-

A energia elétrica em Jaraguá (5)
Alguns de seus relatos devo

incluirnestareminiscênciaque pes
soalmente vivenciamos; como
corretor de seguros, contador,
jornalista e economista, do tempo
em que' aíoda se fazia seguros
contra acidentes do trabalho, e as
apólices iam pracucuiano primeiro
mês e não havia companhia
seguradora que assumisse o risco
dos acidentes "fabricados" no final
do expediente para garantir a

remuneração dos dias parades pelo
plano de racionamento.

Desse "esforço de guerra", os

hoje bairros de Rio da Luz e Rio
Cerro saíramnafrenteparaproduzir
pouco, mas sempre produzindo. O
empresário Wolfgang "Weege, já
falecido, possuíanoRib. Grande da .

Luz uma propriedade com CufsO
d'ãgua e lá montou um gerador de
5@kw., que distribuía pela maio!'
ârea do Rio da Luz, uma rede mon
tada em posteamento de madeira,
mas que servia para ilumínar llS

casas e ligação de pequenos
aparelhos,

Outro produtor de eletricidade
pordínamo foi o dono damercearia,
ao pé da serra de Jaraguá, do sr.

Waldemiro Grahl, que supria as

necessidades daquela aldeia, boje
propriedade do seu cunhado Egon
Grützmacher. em desuso.

Ainda em Rio Cerro o patriarca
Wílhelm Raduenz, na entrada da
Tifa da Alma, de par com sua

queijaria, açougue e negócio, tam
bémmantinhaumdínamo ligado I!-O

ribeirão do Cerro, para si e as vizi

nhanças.
Um poucomais abaíxoo Ristow

mantinha durante longos anos uma

serraria (hoje demolida), que tam

bém aproveitava as águas do rio
Cerro e o dínamo funcionando,
servindo I!- umas 50 Cl!-SI!-S.

Claro está que havía outros no

RioCerro, na Tifa dos Canudos, no
alto daserra, saindoda divisamorro
abaixo, naAurora, no Javalipeque
no e grande, todos safando a sua

onça, como se costuma dizer.
Frizt von Jaraguã - 04/95

.
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Retranca
(C.M.).

Tirando a limpo
Marcado para os dias 24, 25 e 26 o Seminário de Yalorização

do ServidorMunicipal da prefeitura de Jaraguä do Sul

pretende, como consequêncíafinat; atingir os coturiõuitues. Ou
seja, que eles, como sustentáculos do poderpúblico e, também,
dos salários dos funcionáriospúblicos, tenham na prefeitura O'

melhor atendimento possivel. Com certeza, não será desta vez

que vtcios e preguiça seräo banidos do Paço. Mas já é um
começo. Coisa que deve ser repetida, principalmente em

respeito aos bons funcionários, que não podem e, nem devem ser

igualados aos que pouco ou nadatazem:
Moradia I Relax

RecursosdoprojetoViva Casaserão
manipulados exclusivamente por
uma comissão nomeada pelo
governador Paulo Afonso. Sem a

. participação de ninguém que não

seja funcionário do governo. O

governo promete construir-ôô mil
casas em quatro anos.

Moradiall
Nadécadade80, em Joinville, dois
imensos conjuntos habitacionais

foram construidos, osdoiscommais
demil casas. Na época, o desvio de
materiais e distorções dosprojetos
foi algo de escabroso. Roubaram o

que puderam.

Moradia 111"
Hoje, como conseqilincia, a com

panhia seguradora está pagando
as últimas indenizações aos

"""tuários de um conjunto com 495
unidades. Eninguémestârecebendo
menos queR$15mil: Issoporque a
seguradora de hoje não é a da

época quepertencia ao ex-senador
Jorge Bornhausen.

.

Modernizando
Prefeitura de Schroeder continua
com seuprojeto de informatização.
E lançou licitação para a compra
de umcomputadorcom impressora;
que será utilizado na secretaria de
Educação. Contabilidade, Finan
ças, Tributação, Compras, Pessoal
e Administração são setores já
informatizados, com investimentos
deR$13miL

Madames,.sirvam-se. Estão lançan
do em São Paulo o "Beauty Face.",

.

suavlzador (segundo ofabricante)
de rugas e "pés-de-galinha", sem
necessidade de cirurgia plãstica;
Cremeespecialcom terapiade cam
pomagnético, emforma de bastão,
com suporte de ar quente. Diz a

informação que o inventor, um ho

landês, testou durante cinco meses

do lado direito. Daface.
De graça

Prefeitura está estudando a legali
dade depatrocinarojogoJuventus
e Internacional, dia ]O demaio, no
estádio João Marcatto. Com

portões abertos em homenagem ao

trabalhador jaraguaense que, em
boapane, tem nofutebol sua.única
opção de lazer.

Resposta
Mais de dois anos depois o

ministério da Culturamandou oft
cioàprefeituradeJaraguá, sobre o
projeto de construção do centro

cultural; que inclui um teatro. A'
resposta sobre a verba, de R$ 2
milhões, épositiva: Depende, agora,
de um comitê de assessoria do
ministério.

Sem fê
SecretariadeHabitaçãodeJaraguá
já protocolou projetos junto à

Cohab, depolsdoanânciofeitopelo
governador sobre a construção de'
60 mil casas. Porém, a esperança
de liberação de verbas é quase ne
nhuma, principalmente por causa
das diferenças políticas.

CURSOOEGRÁ.TlS
* CORTE PARA COSTURA (R()UPAS EMGERAL)

*MALHAS E MOLEfONS * COTION * ROUPAS ÍNfIMAS

o CURSO É GRÁTIS E NÃO É
COBRADO TAXA DE MATRrCULA

AULAS MANHÃ, TARDE. OU NOm

APROVEITE E CONVIDE TAMBF....M SUAS AMIGAS

INSCRiÇÕES SOMENTE ATE O DIA 25 DE ABRIL NO BAZAR JARAGUA
AV. MAL DEODORO, 429

..

INSS

Prefeitura recorre à justiça
para sustarmultas aplicadas
J araguá do Sul • A

prefeitura já está recorrendo
juridicamente centra multa apli
cada pelo INSS por conta da não

exígêncía, por parte do municí
pio, do comprovante de recolhi-
mento

de taxa

obriga
.tória

junto
àquele
órgão
para a

1ibecação
do "habíte-se". Cada multa (não
incluída a reincidência) é de R$

VtI/tJMS
dSSttJIJltldtJS
dtJ stI/61ltJ
dtJplslslltJ

LIBERADO

300,00 e na semana passada
foram cinco autuações. Os
valores das multas, de acordo
com a legislação, são desconta
dos diretamente da folha de
salário do prefeito.

Segundo o prefeito Durval
Vasel, aexigênciado comprovan
tenão é obrigação da prefeitura e
sim do INSS que, por não ter ne
nhuma estrutura de fiscalização,
apöía-senaestrutura dasprefeitu
ras e simplesmente recolhe os

valores sem nenhum trabalho.
Prefeituras deoutrascidadescomo
Joínvílle e Blumenau, por exem
plo, tambémjá semobilizamneste

sentido, preparando questiona
mentos jurídicos contra o INSS.

Ôntem, Vasel disse que
pretende, inclusive, acionar a

FederaçãoCatarinense deMUlÚ
cípíos (pecam) para que a exi

gência do comprovante deixe de
serobrigação daprefeitura. "Le
galmente, não existe nada que
nos obrigue a fazer isso. Não há
nada formalizadoneste sentido e
nem a legislação vigente fala
sobre isso", reclamou o prefeito,
acrescentando que só voltará

.

atrás em sua decisão se. ficar

provado, por lei, que a cobrança
é obrigação do munícípío;

Câmara aprova anexação de Itoupáva-Açú
Schroeder - Pela lei n° 926 mais diretamente e de forma ati

deste mês de abril a Câmara de va das decisões de caráter
Vereadores de Schroeder
autorizou o munícípío a anexar

ao seu território a localidade de

Itoupava-Açü, hoje pertencente
ao município de Joínvílle. Dis
timtemais de60quilômetrosdes
te município e a apenas cinco

quilômetros do centro de

Schroeder, a população daquela
localidadevemmanifestando,há
algum tempo, esta vontadejáque
terá, a partir disso, atendimeato
mais rápido às suas necessida
des.

Demora
Todo o processo, porém, de

pende ainda da aprovação da
Câmara de Vereadores de
Joirtville e, posteriormente, da
Assembléia' Legislativa para
onde a prefeitura de Schroeder

pretende encaminhar o processo
até meados do ano. O prefeito

. Hilmar Rubens Hertel, que des
de o princípio deu total apoio a
reivindicação das famílias
residentes na região, acha que a·

mudança será benéfica para os

moradores. Inclusive, confiante
na aprovação da anexação,
Hertel já determinou trabalhos

,de recuperação das estradas que
servem aquela comunidade.

"Itoupava-Açúpoderáparticipar

admiIiistrativo, o que não ocorre
agora", diz Hertel.

Saúde

Em companhia do deputado
Ivo Konell (PMOB), o prefeito
Hilmar Hertel manteve audiên
cia com o secretário estadual da
Saúde,Ronald Fiüza, a quemfoi

pedir recursos para a constru

ção e equipamento do já pro
jetado posto de saúde da localí
dade deSchroederI. Trata-se de

populoso bairro - e o maís dís
tante da sede - carente até hoje
deste tipo de atendimento. Se
construído e ativado, irá, tam
bém, desafogar os serviços na

.

Unidade Sanitária Central, hoje
já sobrecarregada.

o
. 'I

mmno

In

�-
Rua Procópio Gomes de Ollv.lra, 310

FONE/FAX: 72-0743
.
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VENDE-SE
Ponto comercial no Shopping
Oásis - BR-280" Guaramirim,
Tratar fone 71-5047 ramal228

VENDE-SE
Consultório dentário: completo
(raio-X) no centro de Jaraguá do

Sul, instalado em 3 salas à rua

Mal. Deodoro, 261, (lo andar),
defronte àPref. Munic. e também

alugo ou vendo as salas citadas.

Qualquer informação pelos fones
(0473) 72-0007 ou 71-1424 no

horário comercial

VENDE-SE
Moto Honda 125 Spacy com 700
Kin. R$ 2.500,00 + consórcio.
Contato fone 72-1261 com Éder

COMPRA-SE
MotoCG ano 90 ou próximo, em

" bom estado. Interessados ligar
para 72-0174

'

VENDE-SE-
Pontooomercíal, emGuaramirim. '

BR-280 km 58. Tratar fone 72-
1023 com Cleide

VENDE-SE
Chevette SL 89, álcool, metálico,
impecável. Valor R$ 7.500,00.
Tratar fone 71-6311 (res.) e 71-
2400 (coml.) com 'Eduardo

VENDE-SE
Casa de alvenaria semi-acabada:
com 3 quartos, 2 banheiros e de
mais dependências em Nereu
Ramos. Valor R$ 10.000,00.
Tratar no 71-2410 ou na

Verdureira da Ivete em Nereu
Ramos

PROCURA-SE
Casaou apto; no centrodeJaraguá
paraalugar. Paga-sebein.Ótimos
avalistas. Tratar fone 72-1736 ou

72-3212

VENDE-SE

Chevettel78, bege, em 'bom esta

do de conservação. Valor R$
2.900,00. Tratar fone 71-24100u
naVerdureira da Ivete em Nereu
Ramos

VENDE-SE
Santana CL 90, branco, com ar,
vidros verdes, alarmee som.Carro
em excelente estado. Preço R$
10.200,00. Tratar 72-3325 com

Cleide

VENDE-SE
1 apto. com três dormitórios com
suíte egaragem. Área 110metros.
R$ 38.000,00. Tratar fone 71-
5676

VENDE-SE
Sala comercial com 130 metros,
estoque para mercearia. Aceita
caminhão ano 90 como parte do

negócio.RuaJoinville, 3449. Fone
72-1026

VENDE-SE
Um terreno medindo 15x30 no

bairro, João Pessoa, livre de en

chentes, à 300 metros do

Supermercado Costa. Tratar fone
72-1278

VENDE-SE
MotoXR 200 ze170 kilômetro, por
R$ 6.000,00 ou troco por carro de
maior valor. Tratar fone 71-1444
com Adilson

VENDE-SE
Uma casa na praia de Enseada.
Aceita-se troca. Tratar fone 72-
0405 com Camacho

VENDE-SE _

Mega Drive 3. com 3 controles e

11 fitas. Tratar fone 73-0120

CODEJAS - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL 0001/95 - EXTRATO
PROVA DE �ELEÇÃO N° 001/95
Tomamos público, para conhecimento dos inte

ressados, que a partir do dia 18/04/95, das 8:00 às
15:00, até o dia 25/04/95, est�ão abertas as inscrições
para prova de seleção, a fim de preenchimento das

seguintes vagas:

• Cadastrador • Auxiliar de Serviços Gerais
• Carpíateíro II • Servente

• Auxiliar Administrativo • Pedreiro II

• Merendeira • Motorista I

• Operador de Máquina II • Pintor

;., Transcritor • Programador Sr.
• Calceteiro • Motorista II

II

• Secretária • Pedreiro I
II

• Carpinteiro I • Operador de Computador II

.

• Operador de Máquina I

Local de Inscrição: Praça Angelo Piazera, (fundos)
Rua Quintino Bocaiuva.
Documentos para inscrição: Carteira Profissional e/
ou Carteira de Identidade.
Todas as demais informações deverão ser obtidas pelos
interessados no local da inscrição, onde se encontrará
fixado o edital completo. As provas serão realizadas na
FERJ - Fundação Educacional Regional Jaraguaense,
situada na Rua dos Imigrantes, n° 500, Bairro Vila Rau
do Município de Jaraguä do Sul
Datas e horários de provas serão determinadas após o

término das inscrições.
.Jaraguâ do Sul, 05 de abril de 1995

HUMBERTO JOSÉ TRAVI
,

Diretor-Presidente
GERVÁSIOPAUU

Diretor

{-,
RIO-SUL
Fone(0473) 71-0091
Fax(0473)72-3363

IMPRESSOS EM OFF-SET, PAN
FLETOS, CARTÃO DE VISITA,
INFORMATIVOS, ETC ...

ti (0473) 71-1919

Veja só!
* Casa de madeira com

100m2 (antiga), terreno
com 1.310m2 (24 x 45)
todo' plaino, na rua

Bertha Weege, por ape
nas R$ 45.000,00. '

Obs.: Aceita-se apto pe
queno no centro como

parte de pagamento ou

parcela-se o total.
*Terreno no Loteamento

/

Behling com 420m2, a

300m do centro. Só R$
15.000,00.

Venha.ver.

Fone (0473) 71-2117
Rua Joio Picolli, 104
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ZI - Casamis- Monique - 3 quartos e demais Terreno cl
ta- Rua Adão 1.395mZ - Rua

Noroschny dependências cl 2 29 de Outubro,
próx. JAVE"....

FIGUEIRA -

Casa em alve- Lote esquina, cl
naria cl 343m2, frente de 29,5
fundos da Ja-

metrospl ruaJosé
raguá Fabril TheodoroRibeiro

CENTRO RUA BERNAR·

Edif. Jaraguá -

DO DORN·
Terreno edifi-BUSCH -. Terreno

em apto cl 1 suíte,2 próximo ao Casa em alvenaria c/ S42�, casa em cado cl galpão
qtos, e dep. Fórum - Apto. 3

alvenaria. Preço: pré-moldado -alvenaria cl 50% entrada sal·

emprego quartos. c/135m2 do em at' 10 me- benfeitorias
300,OOmz115m2

VENDE-SE
FilbotedePoodle: 1 machoPoodle
brancocom 60dias (desverminado
e vacinado). Valor R$ 100,00.
Tratar.fone 71-9714 (ComI.) ou
71-4309 (res.) él Lilian

JARAGUÁ NO FAUSTÃO

No próximo dia 30/04 urna

caravanadenossacidadeestará

participandodoProgramaGlo
bal Domingão do Faustão...

Além disso, visitarão os

principais pontos turísticos da
cidade maravilhosa - Rio de

Janeiro. Interessados ligarpara
72-3206, falar com Tânia

VENDE-SE
50 cadeiras de palha, pintadas,
em ótimo estado. Valor R$ 5,00
cada. Tratar 72-0337 ramal 283
ou 71-5231 com Brusque

VENDE-SE
Dois balcões refrigerados coínvitrineeumbalcão

para caixa (modernos). Vende-se ou troca por
carro. Tratar 71-1721 e 71-0091 com Haroldo

II
Você não precisa mais se deslocar para fazer
compras no centro. Visite Mack Bazar. Roupas,

calçados, bijouterias, artigos para casa e

uma linha completa de material escolar.

MATRIZ: Rua João Januário Ayroso, 3528
Bairro Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul- SC
Rua João Planinchek, sln!2 (rn/cio)
Vila Lenzi - Jaraguá do Sql - se

.

FILIAL:

Próximo a

�CARterreno
com 1.152m2

� ,�,Z}c-,�.:,!
• CRECI6799

.

IMOVEIS

COMPRA • VENDE • ALUGA' ADMINISTRA· INCORPORA

CASAS
• Sobrado c/300m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - 'Em fase de conclusão'
•Sobrado cl300m2 (RuaConrado Riegel· Próx. FerroVelhoMarechal) - R$120.000,00 ' Aceita imóvelmenor valor/carro'
• Sobrado cl 160m2 (4 qtos) Boa Vista. 1000mts após inrcio da subida - R$ 25.000,00. 'Troca pl casa em Barra do Sul'
• Casa alv. c/128m2 (Rua Beira Rio, s/n° - Próx. ao trevo de Schroeder) R$ 35.000,00 - 'Troca p/ imóvel em Jaraguá'
• Casa alv. c/140m2 (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00 'Aceita pàrcelar'·'
• Casa alv. c/200m2 (Rua Vitorino Stringari - Próx. Weg I - com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por apartamento'
• Casa aIv. c/140m2 (Rua 417· Vila Lenzi - Pröx. Colégio Giardini Lenzi) - R$ 35.000,00 - 'Aceita carrolt9rreno'

I APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em altlssimo padrão - Todamobiliada + bibliotecalbarzinhallareira, etc) - R$ 160.000,00
• Ed. Carvalho cl 184m2 (1 surte + 3 qtos - Todo mobiliado) - R$ 70.000,00 + Financ. 'Troca p/ apto Bai. Camboriú'
• Ed. Schiocl:let c/156m2 (1 surte + 2 qtos + dsp.) - R$ 45.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Maguilú (2 qtos + garagem) - R$ 25.000,00 'quitado'
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens, Entrada + Financ. direto. Entrega jlJlhd96
• Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m2 cada) - R$ 25,000,00 'Inclui terreno c/495m2 + obra + projetos'

TERRENOS
• Terreno c/3.061m2 c/ casa antiga (Rua Jorge Czemiewicz - Ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00
• Terreno cl 737m2 c/ casa antiga (Rua Pedro Francken - Próx. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
• Terreno c/460m2 (Rua AntOnio Carlos Ferreira - Próx. Girassollmóveis) - R$ 48.000,00
• Terreno cl 601 m2 (Condomrnio Azaléias - Último da rua) - R$ 28.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno cl 630m2 (Schroeder - Ao lado da Marisol) R$ 7,000,00 ou "parcelado'
• Terreno c/2.500m2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00,ou 'parceldo'
• Terreno c/4.253m2 (Rua Bertha Weage 'fundos' - Próx. Malwee) - R$ 30.000,00 ou 'parcelado"
* Terreno c/2.817m2 (Rua BerlhaWeege "frente" - Próx. Malwee) R$ 30.000,00 ou "parcelado"
• Terrenos Residencial Henrique Behling (próx, Salão Amizade) Entrada + saldo parcelado
• Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Figueira) Entrada 1.500,00 + saldo parcelado.

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
• Ed. Florença c/113m2 (10 andar) R$ 45.000,00 .

• Ediffcio Miner 17m2 (Térreo - Em frente ao Foto Loss) - R$ 20.000,00
• Shopping Jaraguá c/21 m2 - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses. 'Aceita carrolt9lefone, etc'
* Casa comercial c/230m2 - R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar - Após Dalforte Malhas 'Próprio p/lojas')

GALPÕESfCHÁCARAS
• Galpão c/800m2 + casaalv. c/233m2+ terreno plano c/ 26.549m2 (Santa tuzía- Centro)- R$ 140.000,00 'Negociáveis'
* Chácara cl 180.ooom2 (Estrada Garibaldi • 15km do centro- Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'
• Chácará c/110.ooom2 (Estrada Garibaldi • 12km do centro - nascentes) • R$ 20.000,00 'Aceita casa no negócio'

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAÇÃO

Vieira quer secretáriosmais Secretaria protocola pedidos
para a liberação de recursos

integrados naadministração

UM AMOR DE LOJAS * * * * * * * * * *

�
.
Fone (0473) 72-1277. REKANTO Fone (0473) 72-2284

.. Rua Padre Pedro Franken, 99 Av. Mal. Deodoro da Fonseca,801
. Jaraguá do Sul - SC Jaraguá do Sul - SC -

BALANÇO

Florian6polis- No seminá
rio de avaliação dos primeiros
100 dias de

bléia Legislatíva. o primeiro re

sultado prático foi o aumento de
40% donúmero depedidos para a
aberturadenovasmicroempresas
na Junta Comercial do Estado.

Vieira também destaca o projeto
de criação do novo Prodec, que
incentiva a 'instalação de novas
empresas em Santa Catarina e dá

condições, através de incentivos
- fiscais, para a ampliação das já

sua admi- '1,1" ,1
nistração,
o gover- IIIISlld,
nador Pau- LJ'SIII"lo Afonso"
Vieirache- ,'í 'I'"
gou a uma

conclusão: épreciso, segundo ele,
mais integração e participação do
secretariado para que os projetos O "Viva Casa'; é outro dos
em termos de obras públicas pos- projetos enfatizados pelo gover
sam de fato deslancharnos prazos nador Paulo Afonso. A previsão é

anteriormente previstos. Mesmo . a de se construir 60mil casas em

assim, Vieira qualifica como po- quatro .anos, utilizando-se 4,6%
sitivo este primeiro período, des- da arrecadação do ICMS. As prí
tacando alguns projetos que eon- meiras 1.200 unidades já estão
sidera como de fundamental im- defínidasedévem serconstruídas

portãn cia. nas cidades de Joinville, Biguaçú,
Entre eles o que isenta ,Videira, Joaçaba e Romelândia.

microempresários do pagamento Outrapromessade campanhaque
de ICMS, dando tratamento dífe- o governador agiliza é a constru
renciado à pequena empresa, em ção da Ferrovia do Frango, desti
vigor desde março último com nada ao escoamento da produção
aprovação unânime da Assem- agroindusUialdaregiãodoOeste.

existentes.

* * * * * * *'* * *

Rekanto

Esteprojeto, porém .jäcomeça
a ser questionado na Assembléia
Legislativa, principalmente pela
bancada do PT, porque a ferrovia,
como foi planejada, servirá ape
nas aos grandes complexos índus
triais agrícolas, limitando-se, tam
bém, exclusivamente ao transpor
te de cargas.
A líder, do PT na Assembléia,

deputada Ideli Salvati, diz que a

fmalidade da ferrovia não pode
ser a de servir apenas parte dos

produtores enemadeperpetuaro

monopólio no ,transporte de pas

sageiros, hoje nasmãos daempre
sa Reunidas. Ainda na área rural

começaaserímplantado oprojeto
"Viva Luz", que pretende levar

energia elétrica para 35 mil con

sumidores até 1998, numaexten
são de 14mil quilômetros. Para a
saüde, verbas de R$ 4mílhõesjä
foram liberadas para reformas e

ampliações de hospitais, ao lado
de outros R$ 12 milhões para a

recuperação de estradas.

&

Jaraguá do Sul- A secretaria

municipal de Habitação já
protocolou junto a Cohab proje
tos para financiamento de unida
des residenciais, deolho noproje
to do governo estadual que prevê
a construção de 60 mil moradias
nos próximos quatro anos. Se
gundo o secretário Ademir

, Izídoro, os pedidos encaminha
dos na semana passada referem
se a 100 unidades isoladas, no
valor de 1.100 UPFs cada uma

(cercadeR$7.500,00)edeoutros -

R$ 300 mil destinados ao Fundo
Rotativo Habitacional domunicí
pio, principalmente para a con

clusão do projeto trava-blocos.

CEREJÃ« »

LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES
PIZZAS

PETISCOS
E-SERV-CAR

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

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA. Persianas Verticais

-

- FUNDADA EM 1917-

Tpadição �m:-
- Pe..,sianas

Residenciais e Cornepciais
- Móveis sob medida

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguã do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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No cllek de Lúcio Sass4 a bela Janiee Maria Anacleto,
22 anos, funcionária pública. Um olharprofundo

em um rosto de anjo

CIRURGIA DENTISTA

Dr8.. Alc�8.I1dr8. N8.Íochi
ORO PV

HORÁRIO DE ATENDIMENTO - ADULTOS E CRIANÇAS
3··f8Ira •.19:00hs às 21 :OOhs

41, 5· e f51·felra • 08:00hs às 12:00hs • 19:00hs às 21 :OOhs
Sábados· 08:00hs às 12:00hs

KAMisÃo
t).�eM

�;Ú

, 'Volkstanz/est in J.araguâ "

Nos dias 2J, 22e 23, portanto nesteferiadão, aconteceem Jaraguádo Sul a "Volkstanzfest
in Jaraguá". Trata-se de uma festa das danças populares que já tem a presençaconfirmada
de 600 folcloristas de várias partes do estado.

Amaior parte daprogramação será cumpridana Sociedade Vieirense,mas haverá desfile
na ruaReinoldoRau e apresentações naPraçaÂngelo Piazerano dia22, a partir das 15 horas.

Vários grupos também se apresentarão em cinco bairros da cidade, através de uma

iniciativa do Sesi de Jaraguá do Sul.

Recepção
dePoffona
Marrakech

Neste sábado, 22, o

amigo Marcos Alexandre

Poffo, reúne amigos na

boateMarrakech, apartir
das 23 horas para come

morar o seu aniversário.
Será um pequeno encon

tro entre aqueles que es

tão em seu circulo de
amizades.

A Legíãc da Boa Vontade, LBV,
prestigiou a festa de entrega do Prêmio

Cooper - Show do Esporte 1994, no
. Palladium, em Sio Paulo.

Paula, campe! pan-americana, vice

campeI da Copa América e Campeã Mun
dial deBasquete94 foi, umadas contempla
das.

ElaparabenizouaLBVpelaCampanha
Educativa "Esporte é Vida, não violência",
comentando: "Naminha opinião, o esporte
tiraa criançadamarginalidade ealevapara
um caminho maís saudável, um futuro
melhor.

"Acompanho o trabalho da LBV e sei

que 6 sério, 6 honesto. Para mim, 6 uma

iniciativa superimportante", finalizou a jo
gadora.

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

Especializado em Alisamentos e 5.0.5" Cortes,
Tinturas, Reflexos, Permanentes, Penteados,

Suporte, Ondulação, Acetlnagem.
Atendemos Noivas com hora marcada,
Completo Ser/Iço de Manicure e Pedicure

.

arpa

�.
Rua Josef Fontana Esquina com João Mareatto n213

ti (0473) 72-2602 • Jaraguá do ser- SC
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FUTEBOL

"Moleque" tem amistoso em Guaramirim se�ia Jog�s
G

.

h'· t fj. Escolaresnomes denuuo
. aspar oJe con Ta o upy de�:=::;u°,::c�:� =�a;':..:����:

segunda vez consecutiva a fase nícípaís, estaduaisepartículares
microrregional dos Jogos de 10 municípios da região, que
Escolares deSantaCatarina, que estarão envolvidos na competi-

.

acontecem de 18 a 21 de maio. ção.
Segundo o Assessor de Esportes Basquetebol (MIF),Handebol
da prefeitura, Altair José de (M/F), Tênis de Mesa (MIF),
Aguiar,avoltadomicrorregional Voleibol (MIF) e Futsal (M),
dos escolares, acontece em fun- serão as modalidadesdispu
ção de "exaustivos apelos da tadas em Guaramirim. Os dois

.

Fesporte" , disse Altair. primeiros colocados em cada
Serão disputadas cinco mo- categoria classificam-se para a

dalidades, algumas RaS' naipes fase regional da competição.

laGO, amarcação,muito cobrada
pelo treinador,mostraque aequi
pe deve fecharmais omeio caIh
po evitando o avanço das equi
pes adversárias.

Desfalque
O volante Valter Testa, ainda

se recupera da fratura que so- CANOAGEM
freu na clavícula esquerda, num

l á loc 'a ádosjogos da primeira fase.do . ·B ...nsz· ei...o e ve' oC,·"a evamen- campeonato catarinense e não , U , 'I

te durante as duas últimas.sema- 'Paulo Silva, dando a,volta
deve jogar nas primeiras par-

nas e já com os novos reforços" ctiodmaseçdoau pors6��mem.aofsasef;Sl.Ecoles jeá acontece em D.OrtO.A· le�g''''e' contratados, busca conquistar acontece no domingo contra o IJ.!' C I 'I , 'I

uma das duas vagas para a fase Fígueâense, no estádio João segue com a fisioterapia para
final do certame. Mais um ata-· Mareaue. recuperar

".

os movimentos. JaraguádoSul-Doiscanoístas
cante deve chegar ao João

'

No coletivo de segunda-feira normais do braço. jaraguaenses partídpam do Cam-
Marcatto ainda nesta semana, ' à tarde, o time .participa de um ,Por outro lado, Paulo Silva peonato Brasileiro' de Velocidade
para; integrar o grupo que estãa coletivo jogando contra a equipe está confirmadíssímoparaojogo nacategonaK-l,modalidadeolfm
dísposição do técnico Abel de de juniores e mostrou boa COR- contra o Figueirense. Ele que pica, que acontece neste fmal de
Souza. sistência na sua defesa que tem ficou na geladeira como técnico semana em Porto Alegre, capital
Adiretoria tentaacontratação RO zagueiro Adernasum de seus Picolé (queo recomendou para a gaúcha. Eles vão participar das

doatacanteNonato,quevemdo principais jogadores; Alto e direção do clube), teve a sua provasde1.000,500e20ümetros
Sport de Recife (PE), mas até pegador.Eleorientaomeiocam- oportunidadecomAbel-depois e vêm se preparando para esta.

, ontem pela manhã não era certa po da equipe, mostrando grande de quase ser dispensado -, e aca- competição há 3 meses.
a sua transferência. vísãodejogooquedevernelhorar bau ganhando a posição. Em Argemire Hamburg e José da

O jogo de hoje à noite servirá o ritmo dá equipe e reduzir os nove jogos comandados por Pi- Costa, atletas da Malhas Darpe/
-

para o treinador acertar os últi- 'erros neste setor. colé, PauloSilva foi relacionado FundaçãoMunicipal de Esportes,
mos detalhes' para D jogo de Uma das falhas da equipe, para ficar no banco de reservas e também filiados ao Clube de
abertura da segunda fase que ainda podem ser observadas em" apenas duas vezes. Canoagem Kentucky, de Jaraguá

J araguá do Sul - O
Grêmio Esportivo Juventus faz

Roje à noíte um amistoso contra
a equípe do Tupy, de Gaspar,
como preparação antes do início
da segunda fase doCampeonato
Catari-
nense Serti últimD
des t e

ano. O teste tllltes
Juven-

d" reillítitJt u s

treinou r/O tlstar/valexáusti-

MICRORREGIONAL

um dos principais fundamentos
do futebol. O passe. O· técníco
Abel de Souza, deve trabalhar
mais este fundamento. Por outro

do Sul, competírão com canoístas
de 8 estados e integram a delega
çãocatariI1ense, tendocomo fatores
favoráveis vários tftuios estaduais
e nacionais.
A categoria K-l, compreende

barcos de 5,20 metros de

comprimento, comcasco em "V",
direcionado através de lerne de

popa A categoria tem reconae
cimento olímpico desde o ano de
1936. Os dois atletasjaraguaenses
estão motivados e confiantes em

um bom desempenho nesta com
petição.

A COMERCIALORGANIZAÇÃO CONil"ÁBIL E SERViÇOS S/C LTDA.

III_� Escritório Informatizado, para prestcr servlços técnicos profissionais de contobllldcde. orientação
fiscal e pessoal, perícias contábeis, cudltorlo externa, consultoria admlnlstrótlva, elcborcçöo e

assessoria em projetosde Investimento Industrial e cornerclol �viqbllldade econômica e financeira,
administradora e corretora de seguros.em geral,.e Imposto de Renda.

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 122 • FONE 72-0504· JARAGUÁ DO SUL· SC'

DOCUMENTAÇAO FOTOC PIAS
4UTENTICADASDOSDOCUMEN·
TOS· DE LICENCIAMENTO,
DISQUE DOCUMENTOS ..(0473) 71-5724/97-8100 197-9718
Rua VenâncIO da Silva Porto;

309 • Nova 8rasOIa
Jaraguá do Sul - SC

UMA EMPRESA
, INFORMATIZADA

.

B�
,

"
Kohlbach
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