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.Polícia evita fuga
de presos., que iam·
sair por um ·buraco

Nova tentativa de fuga
de presos foi evitada 'por
policiais da delegacia de

Jaraguá dd Sul. Marginais'
serão transferidos para

.

Blumenau.
Pági,nalt

Vasel' defende 'a'
,

- prorrogação dos.
, ,

mandatos agora

Duas dezenas' de
projetos na câmara

ACâmaradç Vcrcadorcs ana
lisa 40 projetos dc origem tio
Executivo, entre eles um que au
terizacontratação dc funcionäri-

Saúde ganha agilidade
com a infonnotimçiio

os sem concurso.

Desde ontem a estrutura dc
atendimento IWS postos munici
pais dc saúde começou a mudar
com a implantação dc um sístc

,

ma dc ínformatização.
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Cento e quarenta produtores
de arroz dc Jaraguá do Sul estão
recebendo 105 toneladas dc se

mentes dc arn lZ pell l sistema Ln l-

cu-troca.

Página 6

ÁGUA

Samae investe R$1,J milhão em
Em 20 meses.o S�ae

de Jaraguã do Suljá investiu
.
cerca de R$, 1,3 milhão em

obras e equipamentos volta-:
dos a garantia de abasteci

.

mento dos consumidores
'com qualidade . .A princípal
obra, em fase de conclusão é
aETA 3, cuja capacidade de
tratamento de água, pelo sis-

, tema de floração (um dos
únicos do país) serä de 125
'litros por segundo, exigindo'
recutsos da ordem de R$
480 mil. Hoje, o Samae tem
,321 mil metros de rede dis
tribuidora, dos quais 6� mil
construídos. nesta adminis

.tração.

VIA MóvtÍ�'1
. �

Móveis Exclusivos �
• .................................•••;P'
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Página 9 Obrapri"cipal � aETA 3 com capacidadepara 125 litros por segu"do

• >

oprefeitoDurval VaseI'dis
se ontem ser favorável à pror
rogação dos atu�s mandatos,
embora ressalte o aspecto do'
casufsmo. Porém, em relação a

. propostadereeleiçãq, Vasel não
demonstra, agora, interesse ex-
plícito. Página 3

.
Cria"ças têm todo acompa"hamentO. néCessárlo

AMPÄRO

Centro· Social dá apoio para
,t

' ,: t •
. .

evitar,mazs cnanças nas ruas
o Centro Social Waldir

Edson Theilacker, no bairro

Jaraguá 84, já abriga 20 cri-
.

anças, commais de seis anos

de idade, proporcionando a

elas aprendizado em artesa

nato, recreação e ajuda nas

tarefas e�colares. O projeto
da secretaria municipal de

Bem Estar Social visa dar

ocupaçãoàs crianças, depois
das aulas, evitando que
perambulem pelas ruas.

Página 4
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EDITORIAL
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OPINIÃO

Hábitos da miséria
Certos esnobes ocupantes de reluzentes

carros de últimageração, orelhas enfiadas em
celulares, voz empostadae alta, os comentá
rios para o vizinho ouvir sobre à última aqui
sição de roupas, daquelaviagem por Londres
e Paris, não se aperceberam, ainda, de deta-

_

lhes trágicos de Jaraguá do Sul. Narizempi
nado, mal notam amigração aumentando,.
os bolsões de miséria crescendo e a

margioalidade aumentando. Estão essas pes
soas ausentes da realidade. Enganam-se ao

pensar que o fortepoder aquisitivo da região,
a estabilidade social, a renda per capita, o
baixo índice de desemprego (se comparadoa
outras regiões menos favorecidas ou proble
máticas, como Criciúma, Lages e

Florianópolis) garantirão o sossego nosso de
. cadadia. Éregracomumque,conquantoseja-.
rico um município, o crescimento de sua

pobreza seja inversamente proporcional ao

crescimento dariqueza Quanto mais ricos,
mais pobres. E quanto.mais ricos e pobres,
maiores conflitos sociais. Se os poderosos
possuissem umainteligênciaverdadeira, cui
dariam com urgência da vida dos que, ao seu
redor, sofrem carências fundamentais à dig
nidade humana Noutros tempos não muito
distantes, esmolares viviam longe de Jaraguá
do Sul. Hoje, de vez em quando, aparecem;
andrajosos, pelas calçadas centrais. Antiga-

..

mentenãoseviacriançasfazendobiscatesem
portas de supermercados.

Se vê, pelo semblante, 'muitos não são

catarinenses, são migrantes. Nada contra. O
drama está na migração desembestada, sem
emprego, sem moradia, sem oportunidades
visíveis. Ou se termina com ela, ou ela, mais
diarnenos dia.acaba com aJaraguá sossega
da, fértil, ativa, pujante e socialmente equili-
brada.

.

Produção artesanal regulamentada
Os produtores artesanais de

alimentos terãoumaregulamen
tação de sua atividade e deve
rão obedecer normas relativas

.

à produção' artesanal de ali
mentos. Esta é a proposta do

'projeto
de Lei Normas
á pr e

sentado;
.que dis-,
põe so

bre a

produ-
,

ção artesanal de alimentos no

estado de Santa Catarina e sua

comercialização.
O produtor artesanal cata

rinensedeveserca�tadojun-

gorDO/11m
qUD/idDde
dosprtK!u/os

SI< Eni Volto/ini

to a vigilância sanitária de seu

município; teracompanhamen
to de técnico habilitado, ser

membro de associação de agri-'
cultores, possuir Alvará deLi
cença para funcio....amento e

Alvará Sanitário.

Paraqueoprodutorartesanal
possa vender seus produtos nos
supermercados, mercearias e

verdureiras, deve produzi-los
em locallimpo e inspecionado
pela Vigilância Sanitária, ter
rótulo e embalagem própria e

'individual com identificação, in
gredientes, data de fabricação,
validade e peso. No caso de

produtos de origem animal,
como carnes,embutidos decar-

nes e defumados, dependem-de
autorização do Serviço de .Ins
pe�ãoAnimal eregistro junto a
Vigilância Sanitária. "Acredi
tamos que estamos contribuin
do para o reordenamento das .

'normas de produção artesanal
dealimentosemSantaCatarina,
doqual sobrevivemmilhares de
famílias, principalmente daárea
rural", destaca. Esta normali

zação é para quem produz mel,
nata, ovos, conservas, geléias,
doces diversos,' queijos, man
teiga, ricota, sucos naturais, li
cores, biscoitos, pães caseiros,
bolos, carnes, embutidos decar
nes e defumados.
* Deputado estadual
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Confira a 'História
/

"A Histôria de nossa

gente não pode ficar s6
na saudade".
O Passado s6 é impor"
tante se o seu tempo foi

. bem empregado
Barão de Itapocu

Há 94 anos'
-Em 1901, concluida a visita a Campo Alegre, a comitiva seguia Cm

direção dc São Bento e, no lugar Thompson o governador dr. Felippe Schmiel
era recebido pelos drs, BarrosBettencourt.juiz dedireito da comarca, Manoel

. Tavares, superintendente municipal, dr. Wolff, membros da municipalidada
EmOxford era cumprimentado pelas escolas, permanecendo algum tempóiiil
residência do sr. Schlemm e chegava às 17 hs. em S. Bentocomextraordinàà
recepção, sendo hospedado no.palacete do dr, WoItI

-NQ dia 9 dernaio, seguia pela estrada em direção de Hansa, em companhia
do sr. F. Doerke, diretor da Companhia.Hanseática, acompanhado até grande
distância por muitos carros conduzindo autoridades e amigos, para por esta
estrada retornar à Joinville, chegando àHansaPelas 17 hs., tendo sido alvode
manifestações de apreço, hospedando-se na casa da direção da Colônia,
recebido com gentilezas pelo diretor e o engenheiro.

.

.

Há 70 anos
.'
-Em 1925, o Restautante e Cate, de Gustavo Rück era assumido pelo sr. ôtto
Langrock.que era inaugurado no domingo, com churrasco-a partir das 9 horas
e à tarde, café com doces.

.

'

-Falecia a estimada sra. Julie Liesenberg. em Rio Molha, aos 64 anos e os

filhos manifestavam gratidão pela participação nos ftmerais.
-Sob a direção do rev.Pe. Remado Foxius, realizava-se às 9:30 hs. Solene

missa e terminadas as cerimônias realizou imponente procissão eucarística.
Ao lado da residência do sr. Francisco Fischerestavamontado o primeiroeltsr
e os demais nas frentes da residência paroquial e Colégio São Luiz. Muito
concorrida a procissão de Corpus Christi.

.

Há 60 anos
-Em 1935, realizava-se sessão do júri em Jaraguá sob a presidência dodr.

Machado Rios. A acusação estava a cargo do promotor dr. José Carlos
Candiago, e a defesa era feita pelo dr. Leonel Cesta. OCpnselhe de Segurança
era constituído deEmílioBolduan, João Tossini,WaldemarDoubrawa, Jacob
Emmendoerfer e Leopoldo Fiédler. O 10 acusado - réu Gustavo Van ByllaJ:d.
que em 1934, emHansa -assassineu com l-t facadas O sócioAlbertoWohlert.
era absolvido. 020 acusado - eraPedro Chaves, que cortou ametade da orelha
de sua cara metade, que era acusada de adultério, foi condenado a 5 anos de
prisão. Dizia a imprensa: "Assim, esta sessão do júri deu-nos espetáculos sem

comentários: quem matou com 14 facadas foi absolvido equem cortou a orelha
de \Una adúltera recebeu 5'anos de cadeia. Frutos-da época?".

Há 10 anos
-Em 1985, o deputado Otair Becker (PDS), solicitava à Mesa da Assem

bléia o envio de mensagem telegráfica ao Ministro dos Transportes para
execução das obras no segmento Corupá-São Bento do SuI.,_associàndo-seao
pedido os deputados Octacílio Pedro RamOS, Roland Dornbusch, Geovab
Amarante, Nagib ZattareCoelhoNeto. Najustificaçãomencionavam que era

"o DNER que assumia a responsabilidade de conservação dos trechos 'São
FranciscodoSul-JaraguádoSul-Corupá, SãoBento do Sul-Mafra-ClIlloinhaS'
e que "permitirá desenvolvimentoda.economia local já significativamas coJII

amplo potencial, consolidará o corredor de transporte para o norte de São
'Francisco do Sul, alternativamais para a exportação de cereais produzidos eJJI

ricas regiões dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul".
Corupá, a antiga Colônia da Coinpanhia Hanseática, 3° distrito do

município de Joinvílle e ex-2° distrito domunicípio de Jaraguá, comemorava
em 07-07-1985 o seu 88° ano de fundação, administradopor.AlbanoMelcherl.
pref Oto Emesto Weber, vice e Herrmann Sue-senbach, preso da CâInata.

-
-

A comunidade cresce
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Retranc·a
(C.M.)

------------------------��--,--------------�

Desobediência
o prefeito Durval Vasel tem revelado a preocupação com a

queda na receita do município, exemplo do que ocorre com

praticamente todos os municípios brasileiros. E, para isso,
mandou parar algumas obras e executar outras em ritmo

mais lento. Em termos de contenção de gastos, a '

determinação inclui todas as secretarias. Porém, na prática,'
às vésperas dás eleições municipais e com uma infinidade de
secretários dtspostos a disputar uma vaga na Câmara (pelo,
menos seís), a ordem não tem sido acatada na íntegra.

Ninguém quer perder espaço e as finanças que se danem.

Na cela
,

,
Consulta 1

o Supremo Tribuna) Eleitoral
deve definir nos próximos dias
que modelo de urna eletrônica
será utilizado nas eleições do ano
que vem. O TSE já tem propostas
de Santa Catarina (pioneira no

Brasil), Rio Grande do Sul e Mi
nas Gerais para substituir o voto
manua; usado até agora. Pelo
menos 60 mil seções em todo o

Pais deverão ser informatizadas.

Revoada
Milhares de prefeitos rumando
paraBrasília em defesadaemen- Sem valores
da que propõe a prorrogação de O secretário de Indústria,

, mandatos dos atuais ocupantes de ' Comércio e Turismo, Gilmar
'cargos executivos. Agora, pelo Moretti, apresentou os resultados
,menos,slomaispurosnasusten-' da9& Feira da Malha. Todosos
taçlo do casuísmo. Em passado números são percentuais estima
r�ente, os então prefeitosRenato dos porque, segundo ele, pela auVianna (Blumenau), Luiz Henri- sêncía de um caixa central não se
que daSilveira (Joinville) e Paulo pode terparâmetros em relação ao'

_ Duart (Lages) juraram que volume de vendas, tanto nas
.. ren�ciariam no dia seguinte. estalides do parque de exposições
�elo aprorrogação. E não renun- comonos cerca de 300 postos que
claram. se juntaram à Feira.

i ,

Nemaí
Aparentemente, oprefeitoDurval
Vasel não está nem um pouco
preocupado com a saída do
vereador ValdirBordín do PTB,
queelepróprionãomediu esforços
para eleger como presidente da
Câmara. O fato, para o prefeito, é
normal e pode ser compensado
com a entrada no partido de

lideranças mais expressívas.

EM PAUTA

Câmara analisa dezenas de

projetos· vindos··do Executivo

pela dramática situação fínän-:

ceira das prefeituras hoje, daria
aos atuais prefeitos condições vi
áveis para que executem seus

projetos de governo mais

JaragUá do Sul - Nada aproveitamento do espaço físí- reconhecídäimportânciana área
menosque 20projetos oriundos co lá existente. Outro que visa dasaúde prestadas pela�FCC.
do Executivo estão tramitando modificar e disciplinar as dís- Outro gue propõe subvenção
naCâmarade Vereadores, para posições contidas na legislação deR$ 5 mil para aCongregação
análise das comissões internas que rege o Issem, adequando-o dosPadresdoSagradoCoração
e posteríor debate em plenärío. à realidade atual. de Jesus, para custeio dos estu-
Entre eles, objetiva a reor- Um novo projeto do Bxecu- dos dos semínarístas carentes

gatlÍZl:Çi) tívo, dispõe sobre o estatuto da dornunícípío de.laraguãdoSul.
da Co- D.'.tI Fundação Educacional Regi- Outros R$ 5 mil reais para a

missão onal Jaraguaense-FERJ, apös Associação de Recuperação
Munící- (lvII " minucioso estudo, e que objeti- ,pela Educação', Saúde e

O empresário Kentaro Hayashi 'A procuradoria-do munícípíode
paI de I.,Á vaacompanhararealídadecom Trabalho(AREST), na Fazen-

que presta serviços (obras para -Chapecóentrouemcontatocoma
Defesa

�"'" -asmudançasqueseapresentam da Senhor Jesus, em Lavrasváriasprefeituras) estácumprindo assessoría jurídica da prefeitura
pena de 45 dias nó presídio de Jaraguá do Sul. Para saber C i v i .1- ffJotivodo ao, longo do tempo. Tramita (MG). Trata-sedeentidade sem
regional de Blumenau. Em cela como procederparaobtermanda- (0:ttxtJ;� ainda no Legislativo, projeto fins lucrativos para auxílio na

especial com direito a várias do de segurança contia o INSS, importante para disciplinar a que visa regularizar de "forma ' recuperação de jovens toxícô-
regalias, entre elas tratardenego-\desobngandoaprefeíturadeexigír estrutura básica da defesa cívil defini tíva", '_as _ contratações manos e alcoólatras, � dando
cios fora da cadeia. Motivo: pen- comprovante de matrícula e'

no município. Com tal proce- temporárias de excepcional tratamento de dependentes
são alimentícia devida äsua ,

cé�idão,negativa do INSS para
'

'dimento, a comissão estará in- 'interesse público, para o aten- carentes de Jaraguá do Sul.
primeira mulher, Sgrid Hayashi. con�er alvarä de licença e Ö

clusano programaNacional de . dímento às situações emer-' Um outro, projeto de lei
Em guarda ,habite�., Defesa Civil dos governos' genciais 'dos órgãos da' suplementae.anuladotações do-

ParecequeoprefeitodeBlumenau, 'federal e estadual. A Comdec, admínístraçãodíreta, autärquí- orçamento do Fundo Muníci-
Renato Vianna(PMDB)'resolveu ' nsulta 2

� paraserreestruturadalevouem ca.e fundacional. pal de Saúde (FMS), no vaíor
precaver-se contra o vice, Vilson Vale lembrar�e o mandado b·

$ $S (s � conta a experiência da Contratações deR 148mil. Jáoutros R 25ouza P DB)· ambos hámais de tido por Jaraguá'Q.o Sulfoiinédi
uma ano trocam desaforos püblí- no país e deverá ge ar, daquí para congênere de Blumenau, cída- As contratações de pessoas, mil serão destinados ao Corpo
coso Viannajá empregou em seu frente" centenas e ilhares de de brasileira com enorme objeto do projeto de ler, 'Serão de Bombeiros Voluntários de
statf, três coronéis, um capitão, outros. Até então a refeitura experiência no setor, pelas en- efetuadas pelo regime daCLT, Jaraguá objetivando suprir até

"três tenentes, dois ex-oficiais (to- prestava este serviço, só e sem chentes já vividas. por tempo determínado e otérminodocorrenteexercício,
dos do exército) e mais alguns ter responsabílídade legalpele , Outro documento propõe a' estrítaménte necessário para o vàlor a ser repassado a
cabos sargentos e soldados esemarrecadarnenhumcenta .

,concessão admínístratíva das consecução de tarefas, obser- corporação.
.oriundos da PM.

'

Pelo contrário, arcando com to-
fi d-. salas comerciais localizadas úo vados os prazos máximos. No E, ínalmente, a doação e'

Moderno des os custos. '

segundo pavimento da rodo- tocante a subvenções, uma, no equipamentos de informática
vfána. A concessão, que será' valor de Râ'zümtí para aRede (micro-computadores e

precedida de licitação, visa Feminina de Combate ao impressora), para a 3a Compa
oportunizar a exploração, da Câncer, visando amanutenção nhia do 8° Batalhão de Polícia

atívídade comercial, com o das ações preventí vas de Militar.

Vasel defende prorrogação de mandato
a população da cidade sentirá

saudades suas e o carregará nos

braços ao final de seu mandato,
Vasel é evasivo quando opina'
sobre o assunto: "Não tenho

importantes, embora observe,
,
posicionamento ainda", resume o

tambérn,queadefesadetalpleito prefeito, ponderando que,
possa significar, em alguns ca- primeiro, 6preciso saberque será,
sos.manobrascasuístícas.Pörém, alterado na reforma política que

passa a ser discutida com maís
ênfase pelo Congresso Nacional
neste segundo semestre: "Tam
bémépreciso considerarqueexis
temoutros nomes e não apenas o

AFAVOR

Jaraguá do Sul - O prefeito
Durval Vasel repetiu-ontem seu

ponto de vísta favorável a

prorrogação dos mandatos dos
atuaisprefeitos que, aosmilhares,
de todo o país, concentram-se em

,

Brasílianadefesadeumaemenda
do deputado _

&:mando Abílio

'(PMDBIPB), transferíndo aseleí-
ções municipais de 96 para 98, 'O

que implica naprorrogação, tam
bém, dosmandatosdos vereadores
e coincide com a eleição dos no-
vos governadores.

Vasel diz que a prorrogação,

a opinião do prefeito de Jaraguá
do Sul não é tão deíínída quando
o assunto é apropostade reeleição'
para os cargos executivos.

Mesmo que já tenha afirmado
- e continue fazendo que isso - que meu", conclui. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

,

tira crianças das Secretariaprovidencia a
.

.

.s.: ...../...l confecçãodascarteirinhas
ruas o erecenu'()· anrenU,juaa.O, 'JaraguádoSul-Jáestãoscn- do qnc atualmcntc Jaraguá do Sulr doconfeecionadasascarteirinhas paga a conta dos atendimentos

de saúde. num total de 20 mil. que que deveriam scr feitos em outros
tando ajudá-lo em suas dificul- serão utilizadas pela secretaria municípios. O secretário infor
dades". diz a diretora Stela Ma- municipal de Saúde para cadas- mou. também. que no dia l° de
ria Raulino, que também dirige trar todos os usuários do Serviço setembro a pasta da Saúde rccc

uma creche que funciona nomcs- Único de Saúde (SUS). O secreta- berá prédio próprio. localizado na

1110 prédio, rio lrineu Pasold disse que o uso rua JorgqCzerniewicz, onde Iun
Segundo ela.todo o trabalho é da carteirinha facilitará o acom- cionará 'anexo o serviço de pron

basicamente de cunho prevenu- panhamento e o controle das do- to-atendimento. O ato de inaugu
vo e conta cora total apoio da enças.além de permitir um histó- raçãodoprédiocstámarcadopara
comunidade, O centro social' é rico atualizado do paciente, raci- às 17 horas daquele dia e faz pane
resultado de um trabalho feito onalizandooatendimentoque será doprojetodedescentralização das

direcionado por zonas. Hoje, se: ações da saúde: Semi-construido.
gundo'o secretário, 30%dosaten- o prédio foi comprado pela prefei
dimentos feitos pelo SUS de tura no início deste ano de um

Jaraguá do Sul referem-se a paci- grupo demédicosquepretendiam
entes de outros municípios. instalar' ali uma clínica, Com a

Tal situação. a partir de agora, ativação do, ,ronto-atendimento. ,

começa a ser revertida. "Cada- o setor de pronto-socorro do Hos
município deverá assumir o aten- pilai São José vai desafogar em
dimento básico nas áreas de clíni- parte, proporcionando com isso

bairro, "sempre respeitando a
cas geral. pediatria e obstetrícia" melhorar os serviços prestados à

realidade de cada um", concluiu. I'
. .

I
-

expuca o secretário. acreseeman- , popu açao.

Jaraguá do Sul - Ativado no crianças de rua, diz a secretária
dia 3 último. pele secretaria mu- adjunta Servandra Beber.

nicipal dc Bem Estar Social. o Djaison Oliveira, II anos. é
Centro Social Waldir Edson , um dos alunos, quejá frequentou
T h e i -' o Centro Municipal de Apoio à

Criança e ao Adeleeente

(Cemaca) e diz que ir ao centro

social é melhor "que ficar em
'

casa ou por aí". Ele também aju
'da o pai em atividades na lavou
ra: enquanto a n1Se trabalha em

um supermercado da cidade. Já
sabe fazer estopa e ajuda os

colegas nas aulas/de artesanato.

As crianças do centro também
têm todo o apoio no setorescolar,
"Ajudamos nas lições de casa,
detectamos as principais dificul
dades e procuramos acompanhar
cada um individualmente, ten-

ASSISTÊNCIA

'Centro

l a cker ,

Rrtesanato,nobairro

Jaraguá
84. ofc- re(reafÓOe

oulosporarece au

las de ar-
os (riallfDStesanato,

- reforço
escolar e recreação para 20 cri- ,

anças, com mais de seis anos de
idade que, após o periodenormal
de aulas, não têm onde ficar. O
objetivo da secretaria é o de evi
tar que estas crianças acabem

por engrossar o contingente de

dentro da própria comunidade do
Jaraguá 84, pela agente comuni
tária Risangela Meier. Diz a

orientadora pedagógica da Se
bes, Tariia Krause, que estes

projetos criam condições de se

elaborar planos de ações que
atendam as necessidades de cada

Elivulgacão/CP

Menores têm com o que se ocupar no centro

EDUCAÇÃO

Matos cumpre compromissos na região'
Jaraguá do Sul - O secretário

estadual da Educação, deputado
JoãoMatos, vai estar amanhã em
Jaraguá do Sul (e também nos

municípios de Schroeder e

Guaramirim), onde, na Associa
ção Cometcial e Industrial, partí-.
cipa de reunião commembros do
ConselhoMunicipal deEducação
instituído em outubro de 93 com

finalidades consultivas, norma
,

tivas e fiscalizadoras. O objetivo
principal ,é a concretização das
ações democrátiêas na área edu
cacional, identificando e anali
sando os problemas �a educação

!
i

�

.
em âmbito municipal.

Reunião
Da reuniãode amanhãfaz par

te ":fi painel - "O Município e a

Educação", que terá como

palestrantes o Pe. Kuno Paulo
Rhoden. Ricardo José Oliveira
(ambos do Conselho Estadual) e
Pe. Jorge Luiz Lother (do Conse

IhoMunicipal). Segundoportaria
publicada no Diário Oficial do
Estado, em 14 de junho passado,
o CME está autorizado para fun
cionar nas quatro séries iniciais
do ensino fundamental e nas qua
tro séries finais, em creches e pré-

escolares, em cursos supletivos de
1 a à' 8" séries, além de poder
decidir sobre a alteração no regi
mento e na grade curricular.
Em Schroeder, JoãoMatos vai

à escola Miguel Couto,onde
entregamobiliárioescolar (proje
to Três Em Um); reunindo-se,
depois, com diretores, secretários
de UEs e secretários municipais,
além de visitar as instalações do
"Naes, Antes, às 14 horas, vai a
Guaramirim inaugurar obras de
reformas na escola Professor
Lauro Zimmermann, feitas com

recursos do governo do Estado.

SAÚDE

PRESSÃO

Itoupava-Açuem loinville
para acelerar a separação

Schroeder - Representantes
da comunidade de Itoupava
Açu voltam nesta semana a

manter contatos com a'prefei-
, tura de Joinville, a cujomunicí
pio a localidade pertence.para
saberem sobre os motivos que
estão impedindo .a finalização
do processo de anexação a

Schroeder. Na' semana passa
.da, durante audiência com o

prefeito Wittich Freitag, e al

guns de seus secretários, o pre
feito de Schroeder, Hilmar
Hertel; ficou sabendo que no
vos estudos estão sendo reali
'zados sobre o pedido de
desmembramento, maaifesta
do já em junho do ano passado.

Depois disso, segundoo pre
sidente da Associação de Mo
radores de Itoupava-Açu,
Hilário Bagatoli, o único posto
de saúde da localidade foi fe
chado e, além disso, a única

ligação viária com Joinville,
pela,estrada do Macaquinho,
está interrompida desde feve-

reiro deste ano, Este abandono
por parte da prefeitura de
Joinville em relação as necessi
dades básicas ruis famílias resi-

. dentes em Itoupava-Açu foi que
gerou todo o processo que' re
sultará na anexação a Schro

eder, cuja administraçãomuni
cipal concordou desde o início.

Documentado
-

Porém não basta apenas a
.

concordância dos moradores,
É preciso 'que as câmaras de
vereadores dos doismunicípios
emitam uma declaração, atra
vés de decretos legislativos, o
mesmoocorrendo com as pre-
feituras. Depois disso toda a.
dooumentação.juntarnente com
o laudo territorial já emitido

pela secretaria estadual de De
senvolvimento Econômico, Ci
entífico e Tecnológico, irá-para
a Assembléia Legislativa que
homologará a decisão já toma

da pela população e embasada

pelas autoridades constituídas
dos .dois municípios.
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Informatização chega
.

,

.

postos de saúde municipais
A informatização dos postos de
saúdemunicipais começa com as

unidades da Barra do Rio Cerro

e Vila Lalau, estendendo, poste
riormente, aos demais, num total

StllYÍfD de 11, incluindo a unidade da rua
Z' Reinoldo Rau e o posto do PAM.

agilizo Segundo o secretário Pasold,

ottllldimen/(J o sistema vai permitir que, atra
.

vés de um computador central
instalado na secretaria (que logo
deverá mudar-se para prédio
própriona ruaJorgeCzerniewicz,

, toda a rede tenha, instantanea
mente, todos os dados existentes
sobre a saúde pública nomunicí
pio. Parao secretário, amoderni-

. AVANÇO

J araguá do S�I - A partir
de ontem. 8. a estrutura de funci

onamento das unidades sanitári
as da rede municipal de saúde

. começou
a passar

por uma

transfor

mação
total. A

partir de .

ontem a

secretaria municipal de Saúde
acionou um sistema de

infonnatização que, segundo o

secretário Irineu Pasold, dará a

agilidade necessária neste setor.

MSptJS/DS

OBRAS

aos
Galpão vai abrigar
alimentos destinados
a merenda escolar

Jaraguá do Sul - Um galpão
com �5()mctros quadradosccqui
pado com mim câmarci fria para
estofar alimentos destinados a

zação dos serviços atende a uma merenda escolar das escolas mu

determinação expressa do pre- . uicipaisdeveräcstarconcluído no

feito Durval Vasel que tem a próximo mês de setembro. com
investimento em torno de R$ 150

saúde. ao lado daeducação, como
mil. A rede municipal de ensino

.ações prioritárias de seu gover- de Jaraguá do Sul tem. hoje. apro-
no.

ximadamente 17 mil alunos (in-
Informática c1uindo as escolas estaduais

A informatização chega logo municipalizadas) e os alimentos
depois do credenciamento do servidos na merenda obedecem
município como gestor semi-ple- critérios estabelecidos pelo Nú
no dos recursos federais destina- cleo de Controle de Qualidade.
dos à saúde � no Brasil só 38 integrado por pessoas que atuam
cidades ·foram credenciadas e, diretamentecomaadministração
em Santa Catarina, apenas três municipal. principalmentenaedu-

cação.até agora. A informatização do

postodaBarradoRioCerroacon- Chocolate vitaminado' em pó

tece às 13:30 horas do dia 8. açúcar , farinha de trigo, leite em

pó integrai, feijão, óleo de soja,

Queda doJCMS
é assunto para a

reunião da Amvali
São João do Itaperiu - Prefei

tos e secretários dos municípios
que integram a Associaçãodcmu
nicípios do Vale do Itapocu rcú

nem-se na próxima scxta-fcira.H,
em assembléia geral ordinária da

Amvali, em São João do Itapcriu.
A politica econômica do estado e

municípios em relação ao ICMS,
o movimento econômico. trans
missão. recepçãoc relatórios rcfc
rentes ao ano base de 94 serão

ternas abordados pelo gererite de

Cadastro Tributário da secretaria
estadual da Fazenda. Lauro José

Cardoso.
O plano diretor para os muni

cípios cómmenos de 20 mil habi
tantes. para que possam ter um

desenvolvimento de forma orde

nada, também será objeto de dis
cussões com explanação do ge
rente dePlano Diretor da secreta-

sardinha, biscoitos, verduras, car- riadedesemvolvimento Urbanoe
nesdefrangoebovina.ovos.entre . Meio Ambiente .. Paulo Roberto
outros produtos, fazem parte do Rocha. O secretário municipal de
cardápioda merenda. Paraomes- Saúde de Jaraguá do Sul, Irineu
mo local, segundo o prefeito Pasold, também participará da
Durval Vasel. serão retocadas as Assembléia da Amvali para falar
secretariasmunicipais deObras e sobre o consórcio municipal de
Serviços Públicos e da Agricultu- saúde que visa um trabalho de

Escolaéampliada e rua tubulada
Jaraguá do Sul - o prédio'

da escola estadual (municipa
lizada)Max Schubert, em Três
Rios do Norte, recebe obras
finais de ampliação em mais
168 metros quadrados, possi
bilítando a instalação de novas
salas de aula, em número de

. três, paraatender ademanda de
alunos registrada naquela loca':'
lidade. Os trabalhos finais re-'
sumem-se em acabamentos e

pintura, oquedeve serconcluido
nos próximos dias quando a

nova ala da escola será entre- rantePiazera.com anovatubu-

gue àquela comunidade. lação que também beneficiará

Tubos ruas próximas à empresa Arte
Na rua João Planinschek a Laje.

secretaria municipal de Obras

procede a colocação de 350 tu
bos de 1,5 metro de diâmetro
para, segundoo secretárioAfon
so Piazera Neto, permitir um
escoamentoadequadodas águas
pluviais. Naquela rua, com

frequência, aconteciam alaga-\

mentos quando de chuvas mais

fortes, o que não ocorrerá,ga-

Escoill Georg Wolf, reconstruida em alvenaria, no Rib Cacilda

omputec
__tora ern jaraguädo Sul

r/i� HEWLETT
a:� PACKARD

ra e meio Ambiente, no próximo
ano.

«Mtcrocomputadores
«Seruidores de rede

parceiriaentre osmunicípios nes
ta áreas.

Toda linha:
.

«Impressoras
.•Deskjets «Laserfets
«Scanners .Plotters

Fone: (0473) 71-8447
Promoção de Inauguração

- Noteßook 486 DX2 50, tela de cristallíquido colorida, winchester
--

de 170MB, 4MB de memória, 3 anos de garantia. R$ 3.600,00

COH1 H1teC+
Centro de
Soluções Avançadas
Centro Autorizado
de Serviços

Revendedor Autorizado

r;,D'I HEWLETT®
�� PACKARD
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TRÂNSITO

Sistema viário/em uma no'va Secretaria distribui 10
toneladas de sementes

etapa dentro de trinta dias
JaraguádoSul- o siste

ma viário" da cidade, ganha
dentro de 30 días mais uma

etapa. Segundo o prefeito
Durval
Vasel a Mlltltillftll
empresa /11(/"1161
Borrachas
Wolf Ltda, PMJIIID do
do �rupo ttllftld60
D u a s

I
Rodas Industrial, provídencía

.

a construção de novas paredes
em recuo de 4,5 metros, para
permitirquearuasejaalargada
e permita, com isso, maior

segurança ao tráfego de veícu-
.

. "
.

los, dentrodanavapropostado
sistema viário e do futuro cal

çadAo naMarechal Deodoro.
AsruasExpedicionárioJoAo

Zapella e Francisc� Fischer,
que serâo alargadas mediante

desapropríações, vão receber,
segundo o engenheiro Afonso
Piazera Neto, secretário de

Obras eServiçosPúblicos, uma
nova e resistente camada

asfá1ticaparasuportaro tráfego

Jaraguá do Sul- A secretaria tos é destinado em grande
municipal de Agricultura eMeio ao reforço da merenda esee

.. Ambiente distribuirá nesta se-
.

para alunos da redemunicipalsecretária estadual de
mana 105 'toneladas de sementes ensino, incluindo creches.

Segurança, Läcía Stefanovic,
. selecionadasdearroz. Assemen- outtolado,biScoitosamante·

"nAo nos remeteu nenhum valor, tes foram. adquiridas pela com o nome de Jaraguá do S
até· o momento". O valor que prefeituraeserloentreguesal40 começamaaparecernome

seria repassado é da ordem de produtores do município que es- A secretaria de Indl1strit,
$ 8 tão cadastrados no programa Comércio eTurismo, em pR 2 mil.

com a fábrica Arco-Íris, CI
Com relação ao aterro As obras

_

do presídio, na troca-troca, implantado com .0

objetivo de incrementar a colaborandonaproduçãode
sanitário que a prefeitura mu- regíãodo Garibaldi, estão com produção,melhorando aqualída- decoradas, com aestampadeUIIII
nicipal pretendia implantar no cerca de 73% já implantadas. de. Os agricultores. vão pagar as casa em estilo enxaimel. Ba
Rio Cerro II,�ão surgiram no- ASfalto' sementes com a produção da número limitado, estas embala-
vidades. Segundo o prefeito Umnümerosigníâcatívofoí pröxíma safra, na proporção de gens serão, inicialmente, di.

Vasel, adefiniçãoestánasmãos apresentado pelo prefeito duas sacas do produto para uma tribuidas com brinde inSli·

do secretário estadual da Durval Vasel àimprensa nes- de sementes. . tucional, não sendo ainda

Troca Troca .

comercializadasempostos deVtll-Seduma, Adernar Duwe, que ta semana. Durante o seu
-

Segundo o secretário Ingo das. Segundo o s6cio-diretorda
determinou àFatmaestudos da governo 'já foram pavimenta-

. RobI, 50% das sementes utiliza- empresa, Emílio da Silva Neto,.
área que seria utilizada. dos 201 mil metros quadrados, das pelos produtores de Jaraguá idéia é lançar um tipo de
"Estamos aguardando parecer ou seja, 20 quilômetros de do Sul são fornecidas pela lembrança homenageando a ei·
do secretário para que possa- recapeamento asfáltico sobre prefeitura dentro do sistema de dade e divulgando-a nacional·

mos determinar o ínicio das
.

ruas que tinham pavímentação troca-troca. Posteriormente, o mente, já que os biscoitos sIo

obras", afirmou o prefeito. de paralelepípedos e também arroarecolhídocomospagamee-. distribuidos em todo o Brasil.

Presídio . asfaltamentoproprlamentedito
OprefeitoDurval Vasel, em em outras regiões, como por PARECER

recente reunião de seu exemplo, ruas principais de "" 'b I t dcolegiado, informou que não bairros populosos. Segundo o 1n una, aprova con as e
obstante ter anunciado que al- secretário de Obras, Afonso
guns dias após sua visita a Piazera Neto, já se encontram 14 )�'tu t'

.

Jaraguä seriam liberados pavimentadoscercade45%das preJel ras ca onnense
recursos para as obras do ruas constantes da malha

presídio, a verdade é que a urbana do município.

de veículos. Segundo ele, as
sim que as .paredes daquela
empresa estejam afastadas do

leito da rua, se iniciará o

processo de pavimentação.
.

Aterro

Empresa recua muros para alargar a rua

PARCERIA

Florianópolis - O.Tribunal de
Contas do estado recomendou a

aprovação das Contasl94 de 14.

prefeituras catarinenses, nas ses
sõeséoPlenodestasemana.Foram
os primeiros Pareceres Prévios
sobre as Contas Anuais/94 das

admínísirações municipais emi
tidos pelo TCE este ano. Todos
recomendamaaprovaçlodascon
tas do exercícío passado, mas

sugerem que as câmaras de ve

readores, quando do julgamento,
atentem para as restrições apon
tadas pela Diretoria Geral de
Controle dos Municípios.

O Pleno recomendou a

aprovação das Cóntas/94 das

prefeituras de Araquari, Aurora,
Benedito Novo, Camboríä, Erva!
Velho,FaxinaI dosGuedes, Ilhota,
Joaçaba, PinheiroPreto, Piratuba,
Rio dos Cedros, Salto Veloso,
Tangará e Tímbö.
AConstituiçãodoEstado esta

belecequea fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, opera
cional. e patrimonial da

�

ad-
.
,

.
,

mínistração püblíca mupicipel,
quanto à legalidade, legitimidt
de,economicidadee aplicaçiodll
subvenções e renüncía de recelll
é exercida pelas câmarasmunid-

. pais com o auxílio do Tribunal di
Contas do'Estado. A análise do

TCE considera os registrOI
contábeis dos balancetes mensal!
edobalanço anual enviados pelJI

.

prefeituras, além dos resul'-'
das auditorias "in loco", que
atingiram cerca de 100municfpt
os no ano passado. Além diJlO,
também podem ser consideradtl
os resultados deauditorias esped'
ais solicitadas pelas câmaras di

vereadores ou decorrentes de de

nl1ncias apresentads ae tribunsJ.
Para realizar este trabalbO a

Diretoria de Controle dos Muni'
cípíos considera vários aspectDS.
entre infrações de ordem consd'
tucional, que ferem diretamente
dispositivos da ConstituiçlO
Federal; de ordem legal, reJa·
cíonadasaatosem desacordo�
a Legislação .
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Marceneiro aposentado .

Procura-se para montar
.

mini marcenaria para arte
sanato em sociedade. Tra
tar com Udo, na Rua 13 de

naío, ISS apto. 2.

Aulas em micro 486. De
senvolvimentodeplanilhas
eletrônicas em Quattro
PRO,horárionoturno. Fone
71-5764 cl Jussara.

c,

Classificados de

Bxcursão para Nova

Trento» Madre
Paulina • Festa de

Azambujaem
. Brusque • 20108

saúllls • Trê« Rios do
Sul· Centra- Rua

Joinville. Tratarpelo
fone 71-943.1

CERTIfICADO

M4T.��._ lell! I 61'1111 101.1�'ltç80 de
ouloraar o preacnle corUllc.do ,

MJM • C'.cnlro de E.I.éUce
Botellolllo .

por hlyor,ldo.conll!Sl'IIdo(n) em p.in.elro
�r nu f'Mrlloon cio OpInilo PQbb
l'CIIIIt.dI .1OIlI ddade.

r, /1 flr /j Centr.o de

fd/flQ/\dIft Estét,ica

Pedras: Silo TomI, ardosia,
miracema, madeira rajada, pres·

.

ta brllhosa, bol4cha, patt pave,
pedras muro e revestimento em

geral
Rua Silveir. Junior Bln'l
Fone 73-0027
pr6xlmo do ginásio de Esportes
Guaramirlm - SC

agradecemos
aopinião
pública"

tudo...
·Vende-seFreezer380 litros.

,Tratar 71 ..6214. .

.

"Acimade

Vende-se um celular PT
950. Aceita carrodemaior
valor. Tratar 71-1119.

Yende-se Celular PT 550

MotorC)lajá instalado. Tra-
. lar fone 97-9753 ou 71-
1574.

.. VEM Ai O XIV RodEio CRioulo
dE 18 A 20 dE A OSTO

I
IMPORTAÇAO&EXP()RTAÇÃO .IVilll

. TÁ DIFíCIL?
CRISE, iNADIMPL�NCIA DE CLIENTES, LIMITE DE CRÉDITO...

A SArDA PARA A CRISE PODE ESTAR NA EXPORTAÇÃO DE SEU
PRODUTO (PAGAMENTO GARANTIDO COM CARTA DE CRÉDITO)
OU NA IMPORTAÇÃO [JEMATÉRIA-PRIMAA PREÇOSMAIS COM- .

PETITIVOS E COM MELHORES TAXAS E PRAZOS DE FINANCIA
MENTO QUE O MERCADO INTERNO.
CONSULTE-NOS! POSSUrMOS VASTO BANCO DE DADOS COM
OPORTUNIDADES COMERCIAIS DE tocos OS MERCADOS DO
MUNDO (MERCOSUL, NAFTA, U.E., ASEAN, ETC) E ESTRUTURA ,

TÉCNICA ECOMERCIAL COMPLETA P/ASSESSORARSUA EXPOR
TAÇÃO/IMPORTAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO.ALUGUEL DE TRAJES PARA FESTAS E CASAM'ENTOS

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

F.ONE: '72-3349
RUA JORGE LACERDA, 433 FONE/FAX

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC 71· 2 3 8 7

INILEMOR MÓVEIS·

.

,'�
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'COMERCIAL .DE .PEÇAS
"\\l\\\, .

' \.\)\\i�1.m\' laQ\\�Q\
.,.

'ft"Ult" . \it�Q\\ i\.m\tQ\
,\\n"�\,, . """'�"

i\.it\\()\.\\'k . i""i

. r LUGAR EM CONSERTOS DE.
.

ELETRODOMÉSTICOS'

i\\t\\i\\
. \-"'{\\-

-

CERTIACAX) _

IIWST�••'.'. '.

.

---II lella grala AU.fàçio de
outor.ar o prc.enle ccrUficado 6
Q� COMEQCIAL
CoMertos l!letrod0mé8ticos

por havcujdocoßl88l'8do(a) Cll prillcitq
. lugar na pe4IqUiIa de Qpniiio Púbb
"""izade ßCIla àdade.

Jaregu6 do aul.Z de Junho de,_

.

PEÇAS E AC��SÓRIOS ORIGINAIS PARA T!,DOS ELETRO
DOMESTICOS E FERRAMENTAS ELETRICAS

GARANTIA DE FÁBRICA
Av. Ma�echal Deodoro da Fonseca, 1369 FONE/FAX 71.2200Jaragua do Sul - SC

Lay-outs
-. Arte-tinal

Diqltalização .e Retoques
de Imagens'

Fotolitos a Laser

KfVB
COMUNICAÇÃO LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4

Fone/Fax (0473) 72-1066
89251-701 - Jaraguá do Sul- Sc

D Q )

.

DIIot_
.........

Rua Guilherme Weege, 136 - Fone' (0473) 71-0302
, Jaraguá do Sul - SC

ADVOGADOS
.

fader Pau{o Marin
JO$éLuiz ia Suva

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CíVEIS EM GERAL

CERTifiCADO

MASTEA�,.� lellt o Bl'oLB .olill(oç&o.ôe
OUlOI'8l1r o preeente ceruücedo. 6

Disapcl .

_ Lojo dc ElclrodomésÜco&
por IlIlVel' .'00COllNaroaolB) em primeiro
luallr 1111 pe!lquillo de Opinião DúbIice.

. reWizoda JIQIla cidode.
LOJA DE

. ELETRODOMÉSTICOS
DESTAQUE DO ANO

JIII'agu6 do .ul,�, de Junho de 199::\.,

RUA REINOlDO RAU, 170
FONE 72-1272

JARAGUÁ DO SUL � SC .

. , .. ,
.. _;...� .. _-_ .. __. ..__..:..,--_.--{o.- �. . �__.__

.. �.-:"' .. :-....__ ._� '.,_"_.rJ.'; _._._ .... _'__ :'�••• '_ •.• _� •
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Jllraguá do Sul. 9 de agosto de 1995 C LASSIFICADOS DE OFERTAS CORREIO 1)0 rovo- 3

=*S_tat:
.�

Fone/Fax (0473) 76.0650

Tel. CeI. pl todos os gostos e necessidades, TODA LINHA MOTOROLA· GE· ERICSSON
.e FUJITSU • Dupla garantia de 1 ano

.

Acessórios· Capas, Baterias, Plug'ih veicular, antenas, condicionadores, transf, eliminador
debat;-;;-Assistência TécnicaMotorola· Diversos planos de consórcio (entrega programada) o

de celular e fax. ATeltron nãoé só celular, temos também: FAX EQUITEL, CENTRAIS PABX, �
TELEFONESCONV., TELEFONESS/FIO, ES rABILIZADORESDEVOLTAGEM, FILTROS 8
DE LINHA e outros. Consertos de aparelhos conv. e Instalações telefônicas.

.

TELTRON CELULAR

ACRrLICO
NEON

FACHADA
BACKLI�

LETRASINOX

•
.

(0473) 71-0803

i1r�lll'1I�(rfm
c:::;� I L...I -I c:::I r
IMPO.RT & -EXPORT

ACASA
DO CELULAR

Exclu.lva linha de Antena.pl
ce/ul.rpo�tlle ruralm6",,

Frequ'nc/a : de 824 - 894
- MHZGanho: 13 dbl a 16 dbl

TESTE DE
. POTINCIA DE

•

I
SINAL

,�-,

CELULAR PT 550 Motorola
, 1 + 19 vezes de R$ 23,00
CELULAR PT 950 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 36,00-
(entrega p,rogramada)

&lImmadorde
bateria para

telefone
celular

T.,. Móvel3Watt. potlncla KS 200

(Int.rlor) veicular PT
550

o

I
o .

.

FUJITSU'
Credenciada pela TELESÓCautorizada peI� Equltll by Motorola, PHIUPS, NUTRON elNTELBRAS

. !
RUA CEL. PROC PIO GOMES, 280 - Fone/Fax (0473) 71-0803 !
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Local onde você é bem recebido
Lanches e Comida em Kg.
Ao gostó do seu paladar

Iy••�. nn.. 'ini., � 59 . 0." IWtdt • f.: 72-2489

PAN IFICADORAECOOFEITARIA
,."

PA08V1NHO

,

.�P:rIECNOOpFÄlr;t
PÃES - DOCES EM GERAL - FRIOS

LANCHONETE - GÊNEROS ALIMENTíCIOS

o AROMA E O SABOR DONS BONS TEMPOS VOLTARAM

Abertodiariamente das 06:00 às 21 :ooÍ1s,
_

inclusive domlnços e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

,

(P,rõxlmo Weg I)

Fone: 72-1243

RUA BERNARDO DORNBUSCH, 2208
VILA ULAU • JARAGUÁ DO SUL • sc

ACEITAMOS ENCOMENDAS PARA FESTAS

FONE

97-5245

RODíZIO DE PIZZA NAS 4aS FEIRAS

Rua Barão do Rio Branco, 195 - Centro

Jaraguä do Sul- SC- Fone: 72-2681

- 13 SABORES DE PIZZAS
MAlS: LAZANHA, CANELONNI, RAVIOLLI, CAPELETTI, TALHARIM E ESPAGUET I -

L_�__� �__ �

, imnmllm1l:pm:I:�::[Dl� I ::���:� "�;�I ! "=
BUFFET NO ALMOÇO

10 PRATOS QUENTES ·12 SALADAS - 02 TIPOS DE SOBREMESA
A CARNEVOCÊ ESCOLHE ,

:::�ltflW>'�':ji]}',:n.:!:::'íI::íiJlf:iif�:YS'��:*,,·�
,» ,,*,,:;-�

" ••>.:",.,' m--

llUll�,-.-ki_�l,-..S;�lL 1:="'1' ,��" ,,��__ ,,1:1'
, RIA .IIIICK, .... FlIDISI" - AlIJDI DIIESC . �IA• Sll· SC

DISQUE PIZZA 71-7154
Rua Epitácio Pessoa, 26� - Centro '

Jaraguá do Sul e Rio do Sul-

o MELHOR RODíZIO E A MELHOR COMIDA EM KiLO É NA
CHURRASCARIA MÜLLER, VALE A PENA CONFERIR!!!

CHtmnAaCAmAMULl!n .

ACEITAMOS RESERVAS PARA FESTAS DE:
- Batizados - Casamentos - 1· 'Comunhão

Rua: Barão do Rio Branco,77 : Centro - Jara'guá do Sul - SC ",

.(" .

�:
(. ..

'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classif1cados de
�"

OIAI,
.

··VACINAÇÃO·MÚlTIPLA.
CLfNICA LAVORO
Dr. Márcio Ramos de Oliveira - CRM 4583

Exames Clinicos
Medicina do Trabalho -

,

Avaliação Ambiental
Mapeamento äe Risco

'

FONE: (0473)

72-2393
resi den c,ial

Consultório: Rua João Butschardt, 84 -

Galeria Paulo Donini - Sala 6 - Guaramirim

'_

,

R. Paulo Butschardt, 84 • Galeria Paulo Donini
Sala 05 • Fone (0473) 73-0393 • Guaramirim • se

,

-

� nua nCIJlUIUU "au, ...... I
- vCIILIU -

",a,a�uCl uu ��UI,,'V Consultas com

FONE (O ) 2218
/",-

hora marcada : 473 71· �

.

línica Sao Camilo
Dr. Marcos F.�nando F. Subtil

::::::_11_1:1:__._:;i:__.:ffi.I.;I::::í�
Medioin.' do Trabelho - Fr.tu.... - Urginolu

'

Doen,.. d. Colun., ....a.. do ..port. - Clrurg'" do Joelho
Ex•."..: ad."lalon.la, d•."lalon.1a e perlódloos
Hor6rloa .t.ndl."ento: 8:30 .11:30 .14:00. 18:3Oha.

_�Q _..

�

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n" 23· Jaraguâ do Sul- se

Fone: 72-3690 '

JOU All CAI SEE

RE'S, A SlmfAIT

FOR MOMMY 10 ME

•
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Ola 13 de agosto prepare uma surpresa .. R$1'O,0..O.especial para seu pai. Mande uma mensagem
.' através das páginas do Correio do Povo.
São,4 tanianhos de .an'únciojpàra você

. escolher a melhor forma de ------------------.

expressar seu sentlmento. Neste '.

Dia dos Pais faça uma grande .'

homenagem à este grande ,

homem e mostre que você é um
bom filho do pai: '

R$30,OO '.

R$15,00
'.

.'
.

Mande uma
;:�

mensagem para
seu pai através

do Correio.

R$ 30,00

.1.

I---------------------------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Relógio Cnndor
.Ana/Dig.

Av. R.43,00

Corrente
ouro ISk

c/pingente
.Av. R.

INFORME PUBLICITÁRIO .

CORREIODO rovo-7

, ,_ � ......_- - ,--�.

.

iel6gio ·Cosmos
Nightglo Ou
mostrador)
AV.R.

-59,80
3x

RS 23,10

íversos modelos

para o

PAIZÃO

Anelk

Av. R. 95,00
3 x RS 37,00

Relópo
Technos

:Skydlver
ÀV.R.

98,00

3x
RS 46,00

i/e-

Jóias em ouro J8K, ofertas válidas até 30/81CJ5 Oll

enquanto durarem os estoques. Relógios c/ 11m alio

de garantia. Juros' de 8% ao mês. As fofos lU/O

correspondem com 0. tamanho original

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cla�c;;ificados de
,

Vende-se consorcie de Gol
1000 - 50 meses - 9 presta
ções pagas. Tratar fone: 72-
3797. Valor R$ 1.500,00

ginais. Contato fone 71-
9822

. ,

�cy PRÜSSE Automóveis
Vende-se Voyage CL/88 Vende-se um GoI CL 1.8 -

verde metálico, som, alar- vidrosverdescomopcionais
me , ar quente, GL - cor preta. Tratar 79-

desembaçador.R$6.500,00. . 1119.
Tratar 72-2922.

COMPRA - VENDA
TROCA E FINANCIA

ATÉ 6 X • FINANCIAMENTO PRÓPRIO
Vende-se Fiat 147/80. Va- Vende-seFuscal79corbege
10rR$ 2.000,00. R. Erwino _ (fafá) relíquia. Tratar 71-
Menegotti,215 1953

Rua Emílio Prusse, 35 - Fone 10473) 73-0590
Guararnirirn - sc

Na Menegotti veiculos você poderá adquirir a sua
.

cota do consórcio nacional volkswagen dós veículos
kombi, saveiro e gol 1.6 •

.AUTO NOVO VEíCULOS
.
Chevllt.SL. 86 v.nnelho _._ _ _ _._ _ R$4.800.oo

�;:.-.r�:::.:·:.::::::::::::·.:::::�6::::::::::::�.:.�::::::::��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:::::.::.:.:::::::::�:::::::::::::::::::::::=::=::
��.:;��:::::::::::·:::.�:::::i��:::::::·::r:.-:!;:::::::::::::::::::::::::::::::.::':.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::
DeIRe, GuIll J16 00Il cIo _ _ _ _ _ _ R$6.000,00
UnoS 85. b18nco _ ; : _ .. : R$4.2oo.oo

����:::::::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::.:.:::::::.:':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=�:=:::
Del R., oul'O 84 cl .r cln_ R$ 4.500.00
Pa t LS 83 bl'llnco ; · R$4.000.00
XL 12$. , 84. Verineß,lo · : _., R$1.800.00

Rualrineu Villel��eiga� 10�•.Centro· Guaramlrlm , ,.
-

. .

__ IGOLI.61 I KOMBI I ISAVFlROI

"

R. JOINVILLE. 2050 - FONE/FAX (0473) 71-1574 - 97-9753

LIGUE AGORA ,

OU VENHA VISITAR-NOS!

ESPECIALIZADA EM CAMINHÕES NOVOS E USADOS

Mercedes Benz �2318 - 92 - azul· [).Carroceria
MerCédes Benz -1513 - 77 - azul- O-Trucklreduzido/Chassi
MerCédes Benz -1113 - 81 - amar•• 1).Toco/Carroceria
MerCédes Benz -161B • 91 - bege·1).Truck
Ônibus Turismo 1519 - 8Q_ - verde - [).Leito

Volkswagen 11.140 - 90 � azul-I).Toco/Carroceria
Mercedés Benz 2013 - 85 - azul- D-Baú .

Mercedes Benz 1113 • 82 .. bordô .1).TrucklCarroceria
Merceáes Benz 608 - 86 - branco - O • Carfaria .

Mercedes Benz 1513 - 77 - azul- D· Toco/Carroceria
Mercedes Benz 1113 - 73 - azUl- O • TrcklCarroceria
Financiamento próprio pelo Banco Aimoré. em 24m_.

caminhõeS a partir do ano 73 à OK (95)

�a Adélia Fischer, 164 - Centro

FONE: (0473)·72-3950· FAX' (0473) - 71·4665

Filial: BR-280 Km 55 nº 333
Fone(0473) 73i>143
Guaramirim - SC

Filial: Rua lrineu Vilela Veiga, 103
Fone (0473) 73.0138

.

Guaramirim - SC

Matriz: Av. Getúlio Vargas, 754 • FonelFax (0473) 72·2577 � Jaraguá do Sul- se

R.
Pick-up Flat Preto 89

i�����������
0-20 Braslnca .And.luz (compl.t.). 91
M.rcedes SEL. Verde Impecav.I 85

��L J(.�.::::.�.::::::::.:::::::::.::.:::::.:.::::::.�.�.���:::::::::::::::::;::::::�

Dlplom.ta 4.1-S , bordo(rarld.d.) 92
Monza SLE 4p. completo ,pr.ta : 93

i����L��
SOMOS ESPECIALIZADOS EM CONSIGNAÇAO

Rua Joinville n" 3573 - Fone (0473) 71-9822
JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cla&�ificados de

,

. , Vende-se lima casa pröx.
Vende-se sítío em Jaguaçü, Res. Amizade. Tratar 71-
com 80 morgos, R$ 6214.

15.000,00 parcelados, acei- Vende-seterrenoemItajuba
racarro no negócio. Tratar com 325m2• Valor R$
72-3797. 3.000,00. Tratar 72-0128.

Vende-se Casa de alvenaria
cl 230m2, na Vila Lenzi. R$
25.000,00. Aceita carro no

negócio. Tratar 72-3797.

VENDE-SE
Casa de alvenaria cl 230m2,
naVila Lenzi.R$ 25.000,00.
Aceitacarrononegócio. Tra
tar 72-3797.

VENDE-SE
Sítio em-Jaguaçü, com 80

morgos. R$ 15.000,00 par
celados, aceita carro no ne

gócio. Tratar 72-3797,

Loja no Sall Schopping
Center - sala cl 26m2• Tra
tar (0474) 98-0424 cl

Edelceu

DlVlSÁODECONCRETO
(IUBa:;EARlEFATOSI:Ecot-DElO)

____ RuaJoinville, 1016-Fone72-1101
,

DIVlSÃODEPL.ÁSl1COS(1UBOSDEPVC-EU:1ROJUMiAS
ESGOTO-lUBOSDEPOUE1I..ENOIMANGU�PRETA�

Rua BernardoDombuséh, 858 - Fone 72-3025
Rua Cei. Procópio Gomes, 89

______ Fone71-0066 _

ÉREAL.
'lfIU:·l .r>, ,'�

@W[WW [;g�[l��w [l'lf@Wo

INVESTIR EM
IMÓV€IS
CONTINUA

SENDO O MELHOR
NEGÓCIO

KITBOX EVOLUTION
A EVOLUÇÃO EM BOX COM VIDRO

TEMPERADO OU ACRrCiLO
DESIGN EUROPEU • TRIlHO NÃO ACUMUlA ÁGUA NEM SUJEIRA

PERSIANAS VERTlCAIS - NACIONAL- APENAS R$ 27,60rn2
PERSIANAS'VERTICAIS -IMPORTADA - APENAS RS 90,OOrn2

R. Germano Friedmann, 90 (em frente a Nutrimental)
GUARAMIRIM - SC - FONE 97--9352

ANUNmENOS
CLASSIFICADOS DO
CORREIO DO POVO

71-1919
II

Assoe. Imobiliárias Jaraguâ do Sul

(€=}
Comércio deMateriais de Construção e Transportes

, MATERIAIS EL�TRICOS - HIDRÁULICOS
TUDO PARA vocà CONSTRUIR DESDE A FUNDAÇÃO AT� O ACAB�ENTO'

J� SANTOS

I/If
..........

Imobiliária

Menegotti CRECI550-J

ÓTIMA CASA EM NEREU RAMOS
CONTENDO ÁREA DE 180M2, 04 QUARTOS, 2 SALAS, COPA,
COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, 02 BANHE/ROSE GARAGEM

COM CHURRASQUEIRA. BOA LOCAUZAÇÃO, POR
.

APENAS R$ 60.000,00

CASA EMALVENARIA COM 110,OOM2
LOCAUZADO NA RUA PRINCESA ISABEL CONTENDO 03 QUAR

TOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERViÇO,

IMÓVEL COMERCIAL .

CONTENDO 01 CASA COM'65 M2 E o 1 SALA COM 110M2E 01
SALA COM 50M2 LOCAUZADO NA RUA JOSÉ THEODORO

RIBEIRO N!! 440 -ILHA DA FIGUEIRA. ÓTIMO PREÇO, NEGOCIA
SE PARCELAMENTO,

AU_ MAL DEODORO DA FONSECA. ass
ED_ MENEGOTII - 10 ANDAR - SALA 107/108

FONE: (0473) 71-0031 - JARAGUÁ DO SUL - SC

'
.

.

_ .. : ".

�- 71-7931
,_AnIfrioC. FtmIra 1t7

Ó
CRECl1741.J

1M VEIS'

COMPRA ,VEfIIE ,LOD .�1RA ,1NCOfIIORA

CASAS
'Sobrado c/31Om"(Rua35 -,Prõx, Apae- Piscina/Sauna/Gar. 3vagaslSemi-Mobil.)

- R$190.000,OO 'Parcelado!
Aceita imóvel'

'Sobrado c/300m" (Rua C1nradoHiegel- Pröx, Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00 'Aceita imóvel menor
valor /carro'
• Casa alv. c/200m" (RuaVijorino-Slringari - Próx.Weg 1- com piscina) - R$ 70.000.00 - "Troca porapartamenlo'
'Casaalv. c/96m"(Rua EqUador-59 - Cenlro- Pröx, Holelltajara) - R$60.000,OO·Aceilacasaaté R$30.000,OO'
• Casa alv. c/140m" (Rua Horácio Pradi, 161 - Pröx, Condomínio Azaléias) - R$ 30.000,00 'Aceita carrolimóvel

I
- Valor'

'Casa alv. c/110m" (Rua qristina Bauer, 91- Schroeder - Pröx, S8Ião Borchardt) - R$ 25.000,00 'Aceita carro/
Parcelar"

. I
'Casa alv. c/100m" (Rua:Júlio Tissi - Esquina Comercial- Nereu Ramos) - R$ 33.000,00 'Aceila Parcelar/
Terreno em Jguá'
• Casa alv. c/190m" - Terreno'c/6.562m" (Rua Princesa lsabel- 547 - Schroeder) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'

,

APARTAMENTOS
, Res. Amizade (2 qtos + garagem - bloco 2 - 3· andar) - R$ 18.000,00 + 265,00 p/mês CEF - 'Aceita carro
até R$ 9.000,00'
, Ed. Argus (cobertura Duplex em a1trssimo padrão - Toda mobiliada + bibliotecalbarzinhollareira, etc) - R$
160.000,00
• Ed. Carvalho c/184m" (1 suite + 3 qtos - Móveis embutidoS) - R$ 70.000,00 + Financ. 'Troca p/ apto BaI.
Camboriú'
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/ 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto.
Entrega jUnho196

TERRENOS
• Terreno c/601m" (Condominio Azaléias - Jaraguá-Esquerdo) - R$ 30.000,00 ou 'Aceita carro/Parcelar'
• Terreno c/480mZ (Rua Luiz Salier - Prox, Mercado Breithaupt da Barra) - R$ 15.000,00 ou 'Parcelado em 12x'
• Terreno c/392m" (Jardim Centenário - Ao ladp daWeg II) - R$ 12.000,00 'Negociáveis)
• Terreno c/416m" (Loteamento Liodoro Rodrigues, Vila Rau - Próx. FERJ) - R$ 7.000.00 ou R$ 3.000 + 10'x
500,00 pl poupança
• Terreno c/565m" (Rua José Picolli -.Estrada Nova - Próx. ao Mercado Brasão) - R$1'.000,OO 'Aceita Carro/
Parcelar"
• Terreno c/695m" (Rua dos Imigrantes -- Acesso da Faculdade 'FERJ') - R$ 15.000,00 'Aceila Parcelar/Carro'
• Terreno c/12.725m" (Schroeder- I.S00m da Av. Castelo Branco) - R$ 20.000.00 ou 'Parcelado'
• Terrenos c/750 e 1.000m" em Schroeder (Rua Valentin Zoz - Próx, Colégio Miguel Couto) - R$ 5.000,00 ou

"Entrada + Parcelas"
'

• Terrenos.Residencial Henrique Behling (pröx, Salão Amizade) - A partir de R$ 10.000,00 ou 'Parcelado"
'Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Figueiraj - A partir de R$ 6.000,00 ou entrada R$ 2.000,00 + saldo
parcelado
• Terrenos próx. FORUM (Rua 172 - Arthur Gumz 'Lado Direito') - R$ 35.000,00 ou 'Parcelado'

Não perca esta oportunidade - Residencial "Harri Marquardt' Pröx, Malhas Maiwee (200mts após),
• EsioenxainellGenninico f'IlIzode emega PreçosIixaOOs alé t3dea,lSlode 1995 (emreais)
• 2 apatmefdos por lIIdar

'2qoa1OS+ 1 suite 8b:os Tqo Piso A"'(I2x) Àp!lIZo(I00x)
• Paleio eIetrá1i:oil'lay"oond I' En.l1.750+ 12x979 En. 7.000 + 100 x 280
• 9 BIxos de�os 1,2e3 10meses 2' Em. 12250 + 12 x 1.020 Em. 7.600+ 100 x304
'lkn! duraSCJllia p/bb:o 4.5e 6 13meses 3' Em. 12500+ 12 x 1.041 ERr. 8200 + l00x328
'Arealdal�i ·112m' 7.8eS 16meses keia-se COOl) palJ1ll1elllo: C<IrOhlmileIefone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO -10 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaragu6 do Sul, 9 de agosto de 1995

,

APTOS PRONTOS
Ed. Hor"nc" • 'RuaJ- Em_ndoer.r
• Apto '"123m!. 3quarlOl, 1b........eolln.../Co... "\'IIneler".pr.pm.novo
R' ....'00.00 • T por_.
• Aplo '" 6.... • 1 Ia. eozInha.Ia\'llneierla. "wc e prapm • R' 32.00.00.
APTOS BM CONSTRUÇÃO
Edil. PaIUnIa • R. J.'" Bm_doer.r
• Apto el 111m' • �ndar. l quart... cf prapm • R$ 19.100,00 'nlrda•• ldo

.._"do.� jan'" em cub. entrepe"'_ :Jan/.,.
Apto.cf"ln'.l·.ndar.l quarlo.domal!dep."'prapm. RS 16.000.00Inlr.da.
.Ido pa!'Ollado.� Janl91. ent...p c"'_ J_n/.,.
Edlr. A11lor • Rua M.rlna llrutuoe.
• Aploc/115m'. I· .ndar. 1 quartoe • de_l! dopo cl prelem, R$'5..1.000.00.
• Aplo. '" 124m'.• Z· .ndar.Z quart.. ede_l! dep. clpr.pm • RS lUOO.OO •

entrada mal! 1 x R$ 10.000 (lotai R$ 49.500.00) Entrep c"'ve••vI96.
Edlr. Anlllrio • Rua Eleonora S. Pr.dl
• Aploe '" 124m'.1quart...l bwc...../co... cozln"', lava .• pragem R$29.500
entrada mal! l.x R$10.ooo.00 (lotai R$ 49.500.00) entrep de c"'ves nov195

EilIr. M.ral.nl, Rua 25 de Julho
• Apl" cl 112m' • 1quart.. e dem." dep. clpr.pm R$ 19.700,00 entr.da m.l!
..Ido parcelado emcub.té Ju1l97. entrep Ju1l97.
('.ASAS

.

• C'_(ma...o)Alv.II..... FI...lracf650m·'....collltrufda.e/pl!dna.quadr.
.porlo. "raIr•• dependl_ plem,..,pdo•• R$ 265.000.00. .

• C'_ .lv.ll" da F..... lra • l'Om�'....eonatrulda. laulte. 1quartoe...crlt6r1o.
.....e.pa.c...n....3 bwc, "v••churrallqual!'ll.pralempllcar,... R$45.000,o0
'" R$275.00 de nn. CU plmil•.
• ,(:u. alv. Vila "RlI. "m' ,_ conatrufda. Torrano 4lOm'· R$ 3'.000.00
· eu••Iy. l'!I_.randubaI<'Anlro • 230m' 'reM conatrulda • Ter. ,.Om'.'Umo
_ba_t. R' 100.000;00
TBRRENOS
• Tomno n. centro uquln...OOm'.' R' 26.000.00
• Terreno LoL J...ppa • Lat25 do Julho· 2.011m' ......0 nobre pl COllllrU�O
roaldonclll. villta para o centro da cld.do • RS 3:L400.00 (pare.)
• TerNno. R.An.MullerEn.· cf proJaIo. runda�•• I· pIR. proRloepl" .ploO.
valor lotai. R$ 25.000.00 (parc.)
• T.rreno,Sla. Luita porto da I ....J•• "'.Om'. RS 3'.000.00
• Torrono • R. Alrr.do Max Funk ••30m' • 1_lallo ••teo· RS 20.000.00
• Torreno.m J."'''''' EIIqutrdo. R.Waldomlro Ilchmldt. ?OOm'. RS Z5.000.00
". 'r.rren� Ilha da Flpolr•• R. TraWMIo. 3"',5m" RS 10.000,00
• Torreno • .,.rru • Lot. Ponta do J.oqu•• a 300m d. pr.l•• RS 6.150.00 .

UALPÄO no cenlr••m alv. 450m' • RS ao.ooo.OO (pare)
I.OJA • C�.,lIlba • O. 00....,11'10' ""m'IoJ•••orNno "0m'.' RS 110.000,00
(plroola).

c>

.CIIÁCARA • em ApdOl do Sul· com �81!11 em .Iv. e r.Mho· 120 .lquoIHA. RS
80.000.00 ou tr......"" por�_ em Jarapol do SuL

L()(�AÇÀO
• Alup_ apto. c/llSm' • l.quart... e de_h dep., prap'" • R. Gullhor_

lI.rlnl! • FÁ. Erl<•• próx. B.r do Caplle • RS SSO.OO·
,

_

• Alupm_....IIoJ•• R. GuilhermeHerln!!. Ed. Erlca.proxO.rdo<_plle· 70m'
• RS 5�0.1l0 e 35m' • RS 350,00
• Alupm........ comLlreoldenc'" • R. Joi. J. Air..... R$ 250.00

R. EPITACIO PESSOA, 421 . SALA 103· FONE 71·8814

A
INTERIMÓVRIS• .' cREcI'ô914-J

Quer alugar?
Imóveis residenciais:
- Kifinetes com 40m2• Rua
Francisco Hrushka. Jaraguá
Esquerdo. .

- Casa de alvenaria com 3
quartos. Aua Ervino Menegotti.
(Próximo a Metalúrgica João
Wiest)
.. Casa de alvenaria com 3
quartos. Rua Friedrich.
Sonnenhold. (Próximo aArweg).
- Casamista com 3 quartos. Rua
Guilherme Hering. (Próximo ao

Restaurante Capilé).
- Apartamento com 3 quartos.
Rua Alfredo. Carlos May.
(Próximo ao Ceprom)
Imóveis comerciais.
- Sala com 60m2 (térreo). Rua
João Januário Ayroso. (Jaraguá
do Sul) .

- Sala com 50m2• Rua Lateral
João Marcatto (Centro)

Nós temos

CASAS:
• Casa de alv. oI 90m2• Vila Lenzi·.C$ 4O.0ó0.OO (Parcela)
• casa de alv. oI 150m2• Pr6x. ,Arroz Urbano � C$ 32.000.00
(Parcela)
• Casa de alv. e/50m2• Joio Pessoa· C$12.000.00(pareela)
• casa de aIv. cl 90m2• Pr6x. MaIw.. • C$ 30.000.00 (Pwcela)
• Casade alv. e/90m2-lIhada Figuelrà· C$25.000,OO(ParoeIa)
• Casa de alv. cl 60m2 -Ilha da Figueira· 30.000,00 (Parcela)
• Casa de alvo cl 40m2• COHAJAS • 15.000,00 (Parcela)
• casa de .madelra cl terreno de-esquina 1.200m2 • Jgué
Esquerdo 30.000.00 (Aceita Chácara)
• Casa de alv. cl 50m2'. Ilha da Figueira· 13.500.00 (Parcela)
• Casa mista el 90m2• Vila Lenzl -14.000.00 (Parcela)

.
.

• Casa mista cl 90m2• Ilha da Figueira· 16.000,00 (Parcela)
• Chácara cl 1.500m2 • Casa de aIv. cl 110m2, parabólica. ar
condioionado. bananal. frutas e verduras· 15.000.00' (Aceita
carro)
• Sobrado oI 144m2• Pr6x. Hoteillha da Figueira· 60.000.00
.(Parc.)
• Casa de alvo oI 200m2• Rua Reinaldo Rau - ,Ótimo ponto
comerciai· R$ 130.000,00

TERRENOS:
• Terr.no cl 427m2 - Pr6x. Arroz.Urbano· 8:500,00 (Parcela)
• Terreno cl 405m2• Pr6x. Juventus - 12.000,00
• Terreno cl 450m2• Pr6x. Faculdade, cl fundamento pronto pl
2 pisos· 12.000,00 (Parcela)

.

• Terreno cl 450m2 - Joio Pessoa - 4.500.00 (Parcela)
'. Terreno c/450m2• Lot. Verssallte.", • 5.000 A.sumlr FInane.
• Terreno cl 580m2• Barra Velha - Próx. Praia· 20.000.00
(parcela)
• Terreno cl 2.000m2 emSehroede} • 7.000,OOjParcela)

-

i.
• Terreno cl 25.000m2 • Ilha da Figueira Pr6x; HoteI80.000.0ej;
(Parcela) ,

LOCAÇÃO:
• Sala Corni. cl 100m2 Rua Jolnville 380.00 ·mês
• Sala Corni .• Rua Jolnville • 380,00 mês
• Sala Corni.• Rua Jolnville • 180.00.mês
• Sala CornI. • Ana Paula II • 250,00 mês
.• Sala Corni. ou Residência .. Jaraguá Esquerdo· 250.00 mês

• Apto .. PrÓx. Rei dos Botões· 2 quartos· 410,00 mês
.

• Ponto Corni. oI casa em ·Barra do Sul· 15.000.00 (Paroéla)
Av. Mareohal Deodoro ela Fon.eoa, 1708 - .al.2

Cent,o - Jaraguí do Sul - SC

[@ MARMORARIA DEVIGILI
Tudo em mármore e ,r.nlto, .ole�r••, pl.a,

t.mpo. de b.lca•• em•••.
Túmulo., .c.b.m.nto. em ,er.1

.

BR-280 Km 60 (Antig" instalações da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - Fone: 73-0162

"Fábrica de. Calhas
Industriais

e ResidenciaisSCBIOCBI,.
11C)NI�· «)�,7:1)
1JI8J'.) _()'.)'��l,� .. ,��t)

Rua Athanásio Rosa, 1645· Guaramirim • Santa Catarina

MAU CHEIRO••• . SANEBOX veda o mau cheiro, impede a .safda de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações. SANEBOX
é a solução para o saneamento urbano. Enconlram-se disponfveis em vários

tamanhos os produtos SANEBOX com pronta entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E RE-PRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.

Rl:JA JOINVILLE, 1.532 • FONE/FAX 72·1185 • JARAGUÄ DO SUl!. • SC
.�..é COISA DO PASSADO

'\
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IFICADOS DE I. VEIS coaastoeo eovo.H"

"<>:'L�.�.

'""_CASA PRONTA COH
3,00 , 3,00

,'CASAS OE'MADEIRA
Sala

!

..,_-:-�-:-:-'-�... i
s

8i.,;1
....

--Q-u-art-o--.�....I
Vaianda 01

A-900m2
�:

.... , , , , , , � �..J

Cozinha

PRÉ-FABRICADAS
PINUS - PEROBA .. CANELA

"TAMBÉM TEMOS CASAS EM ALVENARIA"

'O
>
·0

Q..

8
o

I
,

RUA WALTER MARQUARDT, 2820· FONE (0473) 72·1499· JARAGUA DO SUL· se

Casaem Loteamento . CENTRQ - Bairro
casaem Qasaem

alvenarta cl doJuca '- Czerniewicz - Casa em
alvenaria, cl

Casaem alvenaria cl
lotes cl alvenaria cl 165,OOm2 aJvenar�c/

3 quartos. 3'quartos 272,OOm2 126,OOm2
337,OOm2.

RIO DA LUZ-..; Sítio
RUA BERNARDO

.

RIO - Casa - Casa em
DORNBUSCH -

Terreno cf 5421"11".
cl 45.000,OOm2 - alvenaria cl casa em alvenaria.

.Próx, aCeval piscina, cl PREÇO: 500/0 en-

trada saldo em ate

235;46m2 10meses.

Loteamento CENTRO- Ed. Schiochet em alvenaria cl

Versalhes - Terre- - Apto cl 1 sufte, 2qtos e Casa em
343,OOm2,

no el 450,OOm2 fundos da·

mista edificado cl casa dep. empre. JARAGUA
FABRIL

Terreno cl
3.400,OOm2

VILA NOVA ';-Casa
em alvenaria cl

-181,OOmi

CENTRO
Terreno com

1.395m2- Rua 29
de Outubro
próx. a Javel

- Terreno cl
9.000,OOm2
edificado cl

Casa em
alvenaria cf

325,OOm2

�;' 'i':::;:":: ..' � . �.

--�-_._.�----_.�----�.�-';.\�-�' .�:_-�----------.-_.. ------'-�--...._.__------��
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EE ._.!fENDE �RI
�

"

APARTAMENTO ,,§4 SOBRADOAGUAVERDE
R. João Picolli n2 166 _ 22 I

SC 301 - nO 939

andar
"

2 saJas - 4 quartos, 2 BWC, cl
4 quartos, sala, copa cozinha. =:� de serviço ..,

. ... - _"_

CASA DEALVENARIA
loteamento Jwefflus - 1 sala - copa -

cozinha - suite - 2 quartos - 2 BWC -

áreade serviço - garagem.

CASA ALvENARIA
R. Marina Frutuoso n2476
cl 287,oom2 terreno 399,00m2

� �<f' ,,",,,,,,,,,

7J2] • .. ® �
",

CASADE ALVENARIA
R.684- Maria A. da SilVa
�enhas cl 125,OOmZ - Terreno
de2Q6mZ - Sala, BWC, copa, cozinha
áreade serviço 3 qua,rtos e garagem

CASADEALVENARIA
R. luiz SaUer rfl63 cl 140rnZ -

Terreno 3()()mZ - Sala, BWC, 2 I

quartos, suite, cozinha, copa área de
servico, BWC e

CASA ALVENARIA
R. HenqiqueMarquardt n2 57
cl 500m2

SOBRADO
R. Max Eugênio SiI'\'l8M 223 centro
téreo - Sala estar jantar BWC cl
sauna cozinha dispensa, sala jogos
Sobrado 3 quartos sala BWC terraço

TERRENO
R. Padre Pedro Francken
cl área de 746,OOrJl2

-

..........."ASA ALVENARIA
R.Adélia Fischer, 248
.............1112m2 e terreno 450m2

TERRENO
R. Eleonora Satler Pradi
cl área de 396,oom2-

-e:

I

CASA ALVENARIA
R. 470 Próx. Weg 11,2 qtos.,
sala, coz., BWC, área
seniiço e garagem

TERRENO
R. Pastor Alberto Schneider
(Barra do Rio Cêrro) área
11.427m2

' ,

CASA DE ALVENARIA
R.Cahäldo ToinaZelli ao lado
madereira Schroeder

TERRENO
Ao lado da Metalúrgica
Betoni Bairro Czemiewicz

TERRENO�--'!�'---'
R. José Theodoro Ribeiro
esquina cl R. säo. FêO.
Rgueira 480m2

ERR'ENO
Estrada Quati 13km de
Guaramirim cl área de
250.000rJl2 100 morgas
20.000 arrozelras

CASAMISTA
R. MarianoWitkoniski, 321
Waldemar Rau
60m2 rr;o RS 12.000,00 .

ERRENO
oteamento 'Giardini lenzi
erreno 420m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ninguém Pode Preencher
..

.

,
'

Sua Camisa.

, /

. ",

Carlos Blanck, 221 ...
.

Franchising - 71-3166
.
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CORREIO DO POH) - 8 .laraguá do Sul. 9 deagesto de 199$

ECOS Fatos que a história não conta

Filh d t 'fi' 't
.'. Por falar em Brasil..

1-' I . OS a erra es eJam No ",�ulla;n Memoriam" ouro lavrado c também l l quík
.

'

(B 1M). 11 34do nosso querido dr. dc diamantes ...

dia dafundação deJaraguá
J araguá do Sul- A 9a Feira

daMalha serviu para reaproximar
os seus filhos que, hoje povoam
este vasto Brasil.

Para citar um caso específico,
tomamos os filhos do finado
Leopoldo Reiner pelo fato de
estar in-
tim a-

loml7iomenteli-

gado ao •

"C o r-
revive

reio do historio
Pnv.o "

,

do (PITudoco-

meçou
com Venâncio da Silva Porto que
adquiriu máquinas gráficas de
Joinville, que teriam sido do mé
dico baiano Abdon Baptista, que
renovava o seu parque de máqui
nas, grande empreendedor que
foi em Santa Catarina.

Conta a crônica que o próprio
historiador Emílio rui Silva aju
dou a descarregar o equipamen
to, máquinas que emI923 passa
ram para Arthur Müller, depois
para Arthur Müller & Cia. - Na
década de 30 a gráfica passapara
a razão social de Reiner & Witt,

TRABALHO COMUNITÁRIO

o Grupo
Tijucas - A Comunidade "Rai

nha da Paz", de Tijucas, conta com
um coeso grupo de trabalho de se

nhoras, que se dedicam, uma vez

por semana, para ajudar os mais
carentes e necessitados,

Cientes de que a união faz a.

força, em março de 199 I fundaram
um grupo de trabalho que denómi-'
naram de "Irmã Demétria'', tendo à
frente as Irmãs Emelia Tondin e

Lourdes TeIles. A direção foi confi
ada à eficienteenfermeira aposenta
da Irmã Thomázia Verbinneu que,
apesar de seus 90 anos, ainda hoje
mais doque nunca se desdobra para
atingir as beneméritas campanhas
de ajudaaosmaisnecessitados, ten
do como auxiliar a professora apo
sentada, Sra. AltairRodrigues como
tesoureira.

A foto rnais do que as palavras
mostra 'as distintas, senhoras, em

sua maioria professoras aposenta
das, de idade já avançada, mas que
não temem dispor de horas sema-

Ivone; Rosi, Rute e Fausto

enquanto o jornal é editado por
Honorato Tomelin.

Arthur retorna a editar o "CP"
e a então já Gráfica Avenida
Ltda. com Reiner e Neitzel, im
primia o "mais antigo"até quan
do a empresa passou para um no

vo estágio que não, incluía im

pressão de jornal.
Leopeído Reiner foi fator de

cisivo na vida do veterano jornal
e muito se deve a ele pela sua

sobrevivência.
Na semana da fundação de

Jaraguá do Sul. seus filhos aqui
estiveram, revendo onde seu pai .

foi "rei" e ficaram impressiona
dos com O progresso da terra e do

jornal. Na redação do "CP" fize- '

ram questão de posar para esse

acontecimento, que temos o pra
zerde divulgar aos nossos leito
res: a sra. IvoneReinerde Sá, sra.
Rosi R. Monteiro. Sr. Fausto lM.
Reiner e sua esposa, sra. Rute.

Gratos pela visita e voltem
sempre. (E.V.S)

Carlos Moacyr Faria Souto. cx
prefeito dc ltaocara, de renome
internacional pelos seus magis
trais- "despachos administrati
vos" . titular da Academia ltaoca
rcnsc de Letras e agora naArcádia
Niteroicnsc, advogado dos mais
hri lhantes e neto do Presidente da
Província dc Santa Catarina, to
pamos com um arugo dc sualavra

'

que merece transcrição para co

nhecimento de nossos leitores:
'

"O que era a Capitania de
Minas Gerais lá pelo século
XVII?"

"Villa-Rica, o empório «Jas
riquezas,Aonde de.João, quinto
!lo nome,Tem a faustosa côrte o
seu celleiro" . (Oliv.Martins - O
Brasil e as colonias portugue
zas, pg.84)

Todas as preocupações e cui
dados da Côrte convergiam por
essa época para o Brasil meridio
nal, para onde acabava de ser

transferida a séde do Governo
colonial. e eram as jazidas que
ofuscavam os olhares ávidos dos
forasteiros.

A verdade é que os insaciáveis
habitantes da "ocidental praia
luzitana", recusando os mais in

significantes meios de progresso
material ou intelectual exigiam a

maior soma de sacrifí-cios em

virtude dos quais "pôdeD. João V
dar largas à sua' ostentação
fradesca, e o Marquês de Pombal
reconstruir não só Lisboa. mas
todo'o reino".

Ouro e 'diamantes ... eram os

vocábulos que incessantemente
vibravam nos lábios metalizados
da burgueza fidalguia e dos

. Ministrosdo trono.Esseescoadou
ro de riquezas, segundo consta no
"Pluto Brasiliensis"(p. 280-82
publ. 1820)foi nopêriodode 120
anos de:

De 1700 a 1713 imposto do

quinto 13 arrobas
.De 1714 a 1725 imposto de

contribuição .312 arrobas
De 1725 a 1735 casas de fun

dição , 500 arrobas
De 1735 a 1751 imposto de

. captação 2.049 arrobas
De 175la 1820 casas de fundi

ção .4:257 arroba: total
de 7.131 arrobas'
Como esse imposto correspon

diaaquínta partedoouro extraído,
temos que o totaI da produção em
120 anos. acima, foi de 35.655
arrobas de OUfO o que equivale a

28ms>, quinhentase trintaequatro
toneladas deste metal. Só duas
frotas que saíram do Brasil
levaram 220 arrobas dé ouro em

pó e folhetas, 437 em barra, 48 de

, O ano dc 1750 foi o dc maior
prosperidade dasminas e cerca
RO.OOO individuos nelas trabalhá
vam. Além das quantidades q
iam para o reino de Portugal, ou�
tras eram "descaminhadas";
extraviadas para Argentina e

Açores. Os eclesiásticos, graçasa
imunidade, também praticavame
"descaminho" .

O Brasil era considerado,
fase colonizadora, como "coute
homisio"(i. éninguém poderiases
nele perseguido em virtude de
"crimes e delitosanteriores") pois
para aqui eram enviados os

degradados privados de todos os

direitos (eram os liberados das
"calcetas" e dos seus miseros
"ergastulos"),

O ouro era encontrado quase
sem esforço, inicialmente. Acha
va-se envolto com ó cascalbo no

leito dos riachos em pepitas e

tolheras.
.

Ao mesmo tempo eram toma

das medidas para tolher o desen
volvimento do Brasil. A,

importação de sal tinha que ser

feita, não obstante a existênciádo
sal deCaboFrio, cuja exploração
foi proibida pela carta régia de 18
de janeiro de 1691. Em 6 de julho
de 1747, D. João "por graça de
Deus", Rei de Portugal, proibiao
usode imprensa.mandou queimar
a típografia de Isidoro da Ponse
ca., "que podia propagar idé�as
contrárias ao interesse do Esta-

. .do".
Determinou, também, a

apreensãodo livro "Culturaeops
lência do Brasil por suas drogas
etc.", de lA.Andreoni,com receio
que atraisseaColoniaAmericana.
Nodia31 dejulhode 1751 proibiu
se aexistênciadeourives, e foram
ínutílizados, por ordem do Capi·
tão-General Gomes Freire de
Andrade, todos os instrumentoS
dos 158 ourives então existenteS. .

que foram 'obrigados a "sentar'·
praça na primeira linha".

Pelo alvará de 5 de janeiro de

1785, assinado por Martinho dç.
Mello e Castro foi proibida a

manufatura e funcionamento de
todas as fábricas de ouro, praia.
seda e linho, excetuando-se es

,

tecidos grosseiros de algodão. Nôj
dia 8 de julho 1785 foi suprimid(
atipografiacriadaem PernambUCO
e sequestrados todosos seus beßS.

Sempre foi de toda conveniêll- ,

cia para Portugal que o Brasil se
,

mantivesse no mais ferrentio
obscurantismo" para que suas

riquezas não despertassem acobj·
"

ça de aventureiros estrangeiros·.
Pois é! (E.V.S)

"'Irmã Demétria'

nais para se dedicar a minorar o agasalhos: Maria José da Silva So
sofrimento dos menos afortunados, ares,CacildaRodrigues Steil, Ivone
especialmente nesta época do ano Melin Reinert, Zulma Gomes Men
em que o inverno rigoroso costuma donça, Isolete Reis, Lacy Brito,
castigar os lares pobres, Jocelina Andriano, Odilia Brito,

Como homenagem' àquelas ÁureaLeal,NairFerreira, Terezinha
senhoras que com a sensibilidade Karner. Rosa Garbari, Amelia
cristã ajudam os seus semelhantes, Temes, Arlete Carvalho, Irmã
damos a seguir os Seus nomes, para Schwaab e Irmã Olivia Ruver. Bo

quando pouco .incentivar as mes- nito trabalho que vale a pena ser

mas a perseverar nesse trabalho de
.

divulgado para gerar seguidoras, E
transformarospedaçosdepanosem que Deus as abençõel (E.V.S.)·
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, Jaraguá do Sul, 9 de agosto de 1995
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J�raguá do Sul - O S�l..�tá
rioda Indústria; Comércio eTuris

mo, Gilmar Moretti, mostrouon-

e

a

e

tem um re-.

sumo dos :títItItkI
resultados

v.,,_�: ob,tidos
romanona: •

edição da ..,.
Feira da ,_;tIveMalba. Se-

gundo ele, o principal objetivo que
em o de vender uma imagem
lnsíitudonalizada dá cidade foi al-
cançado e que-mesmo com a crise
atual em relação ao consumo, os

resultados também foram conside
radosbons.Poramcercade lOOmil,

visitantes, numvolume de negöcí
esestímadoemR$ 1milhão, inclu-

- GERAL J

CORREIO HO I)OYO - 9

indo nesta conta o faturamento de

hotéis, restaurantes,postos decom
bustíveis, prestadores de serviços e
outros segmentos do comércio que
não especificamente o de malhas.

Postose churrascarias, segundo
Moretti, obtiveram em alguns ca
sos movimento superior a 30% do

normal. Uma pesquisa feita pela
prefeíturajunto ao parquemunici
pal deeventos, revelou que43,37%
dos visitantes eram catarinenses,
aparecendo o Paraná.com ,28{24%
eSão Paulo com 16,56%, superan
do o Rio Grande do Sul de onde,
normalmente, vemotereeiromaior
contingente e visitantes à feira. Se
gundo Morettl., isso deu-se 'pela

. mídiaaplicadanö Paraná, pelapri-
meíravez,um tevês,�ios,jornais

e outdoors.

Sobre as vendas, tanto nos

estandesdoparque como nnsmais
de 300postos queaderiram à idéia

de uma, feira na cidade inteira,
não há váíores ein dinheiro, po
rém os organizadores baseiam-se
na formalização de re�ervas 'de
espaços para o próximo ano para
concluírqueas vendas foram boas.

"Não há como estimar o volume

de vendas porque não existe um

caixa central" explica o secretá
rio. Mas citadeclaraçõesdeOsmar
Vailatti, proprietário e adminis
trador do Portal de Jaraguá que,
com 80lojas,participou doevento
registrando um crescimento de

vendas cerca de 30% superior ao
período anterior ao evento.
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Moretti diz que resultados ,da Samae investe R$ 1,2 milhão
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� Jamguá do Sul - () presidente leitura iníormatízada (R$ 13 mil),
do Samac, Nelson Klitzke, mos- compradernacro-medídorcsdcsu-
trou ontem números relativas' as .

nados -para o serviço de macro-.
obras' executadas por aquela medição, que é o primeiro passo

'

autarqúiaapàrtirdejuuhode 19lJ3. para um programa dc perdas (R$
"Até eutâonãosefez absolutamen- 20mil),refOlmadasETAs I c2(R$
te nada, porquenão havia água que 250 mil) e ó mini-sistema doMo-
permitisse sequer ampliar a rede" lha, com a construção de filtros e

disse ele. Os investimentos, nestes reservatório (R$ 35 mil).
20meses, sornam R$ 1,244milhão Hoje, a rede de distrihuiçào de

aplicadonocomplexo.detratamento água tratada tem 321 mil metros,
da água, extensão de redes, dosquais65milforamconstruídos
construções, aquisição de equipa- � apartirdejunhodevß. Além disso,
mentes e compra de veícúlös, se- .

outros investimentos importantes
gundo relatório divulgado ontem. foram feitos: duplicaçãodacapaci-

Umadasmaisunportantesobras dadede reservaçàodoR-2,noMorro
em execução já em fase de conclu- dosMaristas, de I milhão paradois
são, é CI construção daETA-3, com milhõesde litros; reformas nomini-
capacidade para tratar 125 litros sistema de Águas Claras, agora
por segundo pelo sistema de com capacidade de reservação de
Ilotação, o segundo existente no 300 mil litros; reforma no mini-

país. Como próximosmvestímen- sistemaKrause, com reservação de
tosoSamaejäprogramouacompra 500millitros e duplicação do R-3,
de equipamentos €Ie iuformátíca próximo à AABB, para dois mi-
com novosmicros e coletores para Ihões de litros.

Guaramirim - Admínistrado
pela prefeitura, 0 Hospital Santo
Antonio volta a enfrentar um perío
do de difícil situação financeira. Os
repassesmensais de recursos pübli
COsvemdiminuindo gradativamente
desde o início do àno e nos primei- '

rps quatro meses apenas R$ 20 IIÚI
foramdestinados pela prefeitura ao

boSpitãl. Em maio este valor caiu'
para RS 14 mil, díminuindo maís
emjulho último quando o hospítal
obtevedosepfres domunicípio ape
nas RS 10 1IÚ1i"

-

SegundoÖ administradordo hos-

pítal, Sidney Silvio Finardi.até
àq'uele mês as despesas superaram
a receita em R$ 8,8 IIÚI mas,

mesmo assim, a dívida do Santo
Antonio pôde ser reduzida de R$
112 mil para R$ 85 IIÚI no mês
passado. Remédios, alimentos,
equipamentos e transporte geram
para o hospítal uma dívidamensal'
de R$ 20 1IÚ1, além da (olha de
salários que, hoje, consome R$ 16
IIÚI. O problema é que o hospítal,
além, do que ,é repassado pela
prefeitura, só pode contar C0m ou

tros R$ 161IÚ1, emmédia, repassa-

dos por conta do atendimento feito
atravésdo SistemaÚnico de Saúde
(SUS).

Segundo Finardi, que também é
vereadordoPMDB, os valoresoriua
dos da prefeitura são estipulados
através de leis aprovadas pela
Câmara de Vereadores. Disse que
sob protesto, concordou para que o

hospítal .não .acabasse sofrendo
. consequências aindapiores. Porém,
afirmou, já pensa em colocar seu

cargo no Santo Antonio à disposi
ção do prefeito Victor Klein que.é
quem nomeia o provedor.

. ./
.

Jaraguá do Sul - O cantor
Dante Ramon Ledesma é a atra

ção .do projeto "Música na Pra

ça", sábado, 12, a partir das 20
horas. O showvnuma homena
gem aoDia dosPais, traz aopalco
da praçaÂngelo Piazera, confor
mea crítica especializada, uma
das maiores expressões da músi
ca do Rio Grande do Sul e da
América Latina.

Carismático, Ledesma, com

textospoéticos que costuma in
troduzirem seusespetäculós, traz '

a temática de tendência social;
evidenciando valores como a loi
berdade e a igualdade dos direitos
humanos,' solidariedade, paz e

justiça.
Durante o show, em interva

, los, o paimais jovem e o paimais
.idoso que estiverem na praçá
receberão prêmios como parte da
programação elaborada pela
secretara municipal de Cultura,
Esporte e Lazer e Fundação Cul
tural, que desenvolverá o projeto
na praça até o final do ano.

,
r .
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Duas modelos estão disputando
o título de maior vendagem em

uma s6 edição da revista

Playboy. No ensaio de A!exya
Deschamps, em maio deste ano,
foram vendidos maís de 460 mil

exemplares da revista. enquanto
que em 12 dias nas bancas, o
ensaio fotográfico de Adriane

Qalisteu praticamente já .

alcançou 70% deste número. E,
segundo boatos, Galisteu teria
recebido RS 500 mil e uma
BMW zerínho, É mole?' AI"I"Daclt""",

CORREIO DO rovo-IO SOCIAL .

J_raguá do Sul, 9 deagosto de 199[·���������==========================����============�==========�==============�4=

\

Sem pala
vraspara
definir a
beleza de
Kamila

.

Sala;

Floriani,
qUI! com

pleta 15
anos no

próximo
dia 15,
quando
recepclo- .

n"rá

tPnlgos
emsua

residlncla.
Parabéns!

Am�nh' quem .

aniversaria é a
. garotinhaMaria
Paula Plnceglter,
fillaa de Osnl e

MtJ,cia Plncegher,
que completa
um aninho

MODA MASC. E FEM.
-

Quemcomemoroujunto comospaisLeopoldo e Tereza,!ojCharle1Jl
L.._..,..... ...........;,,;;.,;;.;;;;;;.;;;;;;.;.,.;.;;;;;;;;.;...;.;.,.;.;;;.;;;;;;.... "':""-'._.---------'" . Tomacelli quefez 9 anos no dia 4passado. Felicidadesl.

Genie.& Inlormalões
Galisteu: rosas,
fama e dinheiro

Adrlane Galllteu

VESTINDO VÕC�
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55
FÖNE: 72 ..0460

..
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Jaragúá do S�I, 9 de agosto de 1995 POlí<:IA CORREIODOPovo-ll

FLAGRANTE
.

Polícia evita novafuga na Policiais:apreende".'3�gr.
.

· ..', � S I
de coauna em dot» dlas

delegacIa deJaraguauO. U Ja,..doSul:Umabatida •.

policial. quinta-feira passada na

residência de Sandro Luiz de Je
sus. 22 anos, na rua Rodolfo

Puttjer. bairro Rio Molha, termi- ,

nou em 'prisão em flagrante. A
polícia apreendeu 35 gramas de
'cocaína que seriam comerciali-

zadas no bairro. por R$ 20,00 a'

grama. Apolícia ainda não sabe a
origem da droga. "Ele afirma no

depoimento que pegou somente a
cocaína para vender, masnão re
velou o nome do 'dístribuidor'",
comenta Odilon.

Regalia
No sábado (5), policiais civis

prenderam o estelionatário Celso .

Helmatos, 27 anos, em seuquarto,
nohotelCruzeiro comumagrama
de cocaína. Helmatos estava com
liberdade provisória, respon
dendo processos por estelionato e

,

J araguá do ,Sul - Uma ou

tra tentativa de fuga na delegacia
de Jaraguá do Sul é evitada pela
Polícia
Civil na DetSlltosmadru

gada de
• domingo

estõD sendo
Irons!e,;t!ospara se

gunda
feirapas
s a da.

'Resto semana,

Casoconseguissemabriroburaco '

na parede - que já estava com 60
em de circunferência -, os doze

presos da cela I (com capacidade
para abrigar cinco detentos)teri
am escapado. "Caso fosse tirado
mais um tijolo, todos fugiriam",
afirma o responsável peladelega
cia, Ivo Ronchi, destacando que
sóesteano, foraminúmerastenta-

tivas de fuga, "pela falta de segu
rança", acrescenta. Ronchi se diz
indignado com a audácia dos pr�-'
sos que' usaram um pedaço de
ferro para a abertura do buraco.
"O local dá para a garagem da

delegacia e ficaàpoucos centíme
tros de uma parede dupla", co
menta.

Três presosforam transferidos.

para o presídio regional de
Blumenau: Gilson Vicente, o

"Luiz Aidético" e Josias Rodri-

gues, o "BocaMole", condenados
por arrombamento e assalto; e

Volmar José, o "Polaco", que cum
pre pena de oito anos por estupro.
"Estamos tentando transferir mais
três detentos esta semana", avisa
Ronchi, lembrando que a cadeia
de Jaraguá tem atualmente 20

Bliraco foi aberto em pOIlC:as horas presos.

---_

-,

CERmooo

.,
.

c.ec:-.-. lern a srata satisfação de
'

outorgar o', presente certificado à'
Dcaiear Oficina de Lataria

a..pc..çi., c Pio""..

, por haversidoconsagfado(a) em primeiro
lugar na po!lqUi!la de Opinião Pública

,reaIrmda De!lla'�. .

Jaraguá do Sul, 14 de Junho de 1994

_ :4h-=-d;_._- -�'"

!lI.I.�Pm:·",:>
õlrc:-........

Ofiêina de Latoaria
DOIS'ANOS CONSECf,JTIVOS

,,'

DE LIDERANÇA EM

1!l LUGAR_

TRÁFJCO

NA' OPINIÃO PÚBLICA
,

'

,

COMO DESTAQUEDO ANO
, NO SETOR DE SERVIÇOS DE
,OFICINA, CHAPEAÇÃQ E

PINTURAS

, '

NÃO PRECISA SER AUTORIZADA,
TEM QUE SER ESPECIALIZADA

r v·',i
.� �q",.

Cocaínaseria vendida,noMolha

furto. Ambos os acusados podem
pegar de 3 à 11 anos de reclusão
caso forem condenados.

RUA MAJOR JÚLIO FERREIRA, 244 - VILA LALAU - JARAGUÁ DO SUL - SC - FONE/FAX: (0473) 71-5057

CERmcA>O

�.�.M'.' '

c.ec:-.-tl lern a S.r'ata satisfação de

outorgar o presente certificado à
Deaícar Oficina de Lataria

Çhopéoçio e Pinlllril

por haver sido cOß<!I8grado(a) empri'meiro
lugar Da pe!!qUiM de 'Opinião Pública
reolizoda nesta cidade.

Jaragu8 do sul,23 de Junho de l�.
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CORREIO DO PO\'() -12

P at<» B-ranco/PR - �s
irmãos Milton "Chumbínho" e

Elton Becker deram um show na

. abertura
.

do cam

peonato
Brasi
leiro de

8.,1I.,'S
IIdll/aßl ti

mo tn- ,am/Htlllaltl
.
8/asl/lll/tl

cross -

6 O c c.,
80cc e

25Occ-esegundaetapadas f25cc,
vencida por Chumbinho, que
mantevealiderançadoBrasileiro.
Elton foi o vencedor das 250cc,
largando na frente pela conquista
do título, somando 32 pontos, se
guido dos paulistas Cri�tiano
LopeseJorgeNegretti,amboscom
31 pontos. Elton_corre-porRio do
Sul (Motos Neno), sendo o uníco
representante' de Santa Catarina
na categoria;

.

ESPORTES

.'

Ellim B,ek,,.: o voadO,. eaIMln,nll no eamp,onato S,.asl,.Ü'o

Patrocínio
.

2S0cc., agora é patrocinado pela
() írmãoChum,binho, que tarn- Suzuki/Açllcar/ltamàrati/CTAl

bém- representava o Bstàdo em Decar, dacidadedeTangará,Mato
199�, quando foi campeão das Grosso.

MOLEQUE BOM DE BOLAMOTOCROSS

"Irmãos voadores"vencem Jaraguáficafora da
.• . ...

'

, fase final do torneio
malS uma etaoa no Parana Ja.a..' do Sul-Acquipedo outm(ltapellIaomdoisgols).Nir Járaguá do Sul está fora do cam- segunda fase. com jogos classir..

peonato Moleque Bom dc Bola. catórios, Jaraguá perdeu pa ,

Arq�lvolCP Osjaraguaenses não se classifica- Joinviílc por cinco a um, Naclã'�
ram para a fase final da competi- slücação geral. ltapcma fleoti clÍí
ção. que acontece ein Araranguá primeiro lugar. Joiuvillc em SOo·
entre os dias 11 e 15 de outubro. gundo e Brusquc na terceira colo-,
reunindo as três melhores equipes cação. Todos prosseguem na COIW
de cada região. A fase classi- petição,

.

ticat6ria da região Leste/Norte foi li DivisA0
,.

em Jàraguá. no final de semana No campeonato da III Oivi
passado. de Jaraguá do Sul. o primeiroj

Na primeira fase. os jara- da final entre Amizade e J
guaenses venceram duas partidas Pessoa terminou empalado
(Penha por quatro a zero e Timbó dois gols. O jogo decisivo acon .'
por cinco a zero) e empataram ce neste domingo (13),

,. Deua lógica no estaâ

Mesmo jogando um futebol
med10cre durante todo o cam-

.

peonato, o Criciúma é mais
uma ve� o campeão de Santa

.

Catarina. Bem que a Chape-
coense tentou impedir a lógica
que se repete há. alguns anos -

r k h
. em 1994 � Figueirense que-

.Jun e.·..s C
-.

'
eua' em sexto n.o m.unâ...

ial brouumasequênciadetrês,
lt anos de título para o Criciú-

ma -, mas a estrutura de um
clube bem administrado fez a

diferença na horada decisão.
Agora, teremos apenas 'um

" .represantante do estado em

competíçõesnacíonais. Tanto
na Copa do Brasil como no

* Peter.on Alexandre Iz'doro

Brasileirio série "A", o.Tigre
é Santa Catarina. Merecido.
Acompanhando um caminho
de conquistas de apenas um

.tíme do estado, as diretorias
de alguns clubes deveriam
seguir omesmo exemplo da
administração de uma equipe
grande. Não trazendo para si
toda a responsabilidade - com

prazer de dizer ao final de UiJI

mandato "eu fiz isso, mais
'

aquilo ... " -, e sim dividir as
responsabilidades de uma
diretoria atuante Como a do
Criciúma Esporte Clubq. _

IilJQrnaila

BICICROSS

Bogotá - O,piloto,da ettuipe
Algemix. de Jaraguá do Sul,
Gíóvane Junkes está entre os seis

. melhores do mundo na categoria
15 anos, Junkes conquistou a sex
tacolocação domingopassado. rio
mundial de pilotos, que aconteceu'
em Bogotá, Colômbia.

O piloto reconheceu que pode
riater chegado nas primeiras po-

.

sições, masdestacou o nível técni
cos dos pilotos europeu�. "Além

.

dapista sermuito acicientadaeum
calor de 38°, os europeuscorrem
muito bem", afirma Junkes, que é
o primeiro piloto jaraguaense a

ficar entre -os seis melhores do
inundö no Bicicross.'·'

Outros dois.pilotos de Jaraguá
do 'Sul que participaram da prova
não conseguiramboas colocações.
Robísom Telles chegou nà 108
posição na semíãna! dos dez
catarinenses que foram à Bogotá.
enquanto Riam Meírelles envol
veu-se num acidente e não teve'

condições de voltar à pista.
Meirelles ftaturou o braço..

De acordo com o técnico da
, equipe Algemíx, ValdirMoretti,
"sem patrocínio ficaria quase im- .

passivei competir lá", conclui. Glovane é o sexto melhor do mundo na categoria 15 anos

-'ii'.
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Rua Procópio Gomes de 'Ollvel'ra, 380
FONE/FAX: 7�-0743
Jaragu.-do Sul - sc
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