
Tem sempre um
Je/to de,fazer

melhor

Prefeitura espera R$ 5mi Estadual de Parapente
de a"ecadação com IPTU começa· no M�"o Azul

Sem chances para conquistar
oprimeiro tumodoCampeonato
Catarinense, o' Jaraguä joga
amanhã, às 20h30min, no

estádio JoioMarcatto, contra o
MarcílioDias. Página 8

Malwee. Gostosa como um abraço.

A previsão de arrecadação
em relação ao lPIU é de lU, 3-
milhões. Só com pagamento à
vista de cemês o valor da arreca

dação do imposto chega a quase
R$ 2 milhões. Páalna 7

Os pilotos de parapente de

Jaraguá do Sul, estão otimiStas
para a estréia no Estadual, que
começa neste final de semana,

noMorro Azul, em Timbõ. ,

PáginaS
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·PTB deve indicar dois candidatos hoje

ADivisão

�;::�!�J�aguádO 'PT e PDT devem 'acertar

li !�
HlgieMbuetúàe�

Divisão

orientapais
e alunos

Sul, está fazendo 1DD

levantamento de q'Q8ll
tas crianças, das redes
municipal e estadual de
ensino, sofrem de pro
blemás de higiene bu
cal. Palestras para pais
e alunos estão
orientando no

Ú'atamento adequado.
:Págin�6

A possível estratégia do PTB para a reunião de hoje
à tarde, é indicar dois pré-candidatos a prefeito pela,
,sigla. AlfredoGuenther, ,vice prefeito, e Afonso '

Píazera, secretário de Obras, são os dois nomes que
deverão ser formalizados aos líderes petebístano

'

encontro com o prefeito. Guenther persegue a

coligação com o PPB. Se não der certo, os petebistas
apoiariam Afonso Piazera numa eventual' ,

candidaturacom o PMDB.

Página3

primeira coligação amanhã
o Pr e o PDT reúnem-se amanhã (28);

\

onde
tratarão a quase certa coligação entre os dois partidos.
O Pr, no entanto, impõe condições para que essa

coligação aconteça. Leia, na página 3, quais serão
essas condições que o PT está impoado e que poderão
atrapalhar nas negociações.

IlCflfPEfOPREff"III ....._"" .•.
._..1. <� I--IÚIICA
BREVE EM ·JARAGUÁ � ••,....p•• PWrI",.po

,
,

ALTERNATIVA

Parceria beneficiará
obras depavimentação

Uma parceria entre a prefeitura de Jaraguä do
Sul e a empresa Engepasa facilitará a

viabilização de obras de pavimentação nas ruas

domunicípio. Essa foi a altemativaencontrada .

pelo poderpúbliço, visto queareceíta dessemês
, já está totalmente comprometida;'A secretaria de

Obras se compromete a levantar os custos de
cada pavimentação. Página S
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CORREIO DOPOVO ·2

EDITORIAL

>·Comércio saiperdendo
I ,

Seantes, os comerciantes�ta�am "p, prios eomercíaates.: de aumentar a carga,
da vi�à" com o prazo estipulado para o horária ou atémesmo trabalhar nos finais
término das obras do calçadão daavenída de semana, nãovaleu em nada. Porém, o
Marechal, Deodoro da Fonseca, .agora, atraso do repasse dos equipamentos da

então, nem' se fala. � A O-b-�-as-do-c-a-lç'-a-dã-....o Celesc à prefeitura oontri-

garantia do secretário de buiu para que a obra nãé

Planejamento, Otavíano não tem datapara terminasse na pröxíma se-

Pamplona, de que as obras terminar. Comerciantes. mana. Agora, resta aos co-

.não terminarão dentro do mercíantes, promoverem
.

prazo previsto - 4 de abril, vão à loucura liquidações até o fluxo de

prevê outra criseno setor comerciária, que consumidores que transitavam peja aveni
detém a maior parte das lojas na pröpria 'da volte ao normal. Entretanto, o consu-

.

' avenida. Pamplona aderiu o atraso às midor fica cada vezmais 'perturbado' com
chuvas, que foram quase que diárias neste tanta confusão, e não esperará mais: vai à
mês. No entanto, vale ressaltar que, -e� O\itras praças para comprar, entím, quem
diàs com tempo bom, a sugestão dos pr6- sai perdendo é o comércio de JS.

Ano 2...000 - o novo século'
11\JoséCastilhoPinto·

,
.

A .

Dentro de 3 anos e atg1mB
meses estaremos no ano 2.000 e

dessa. forma entrandG em um

novo�u1o, UlQa ECa qQe pro
mete..ser de grandes transfonn.
çõeS� oente hum8ll0, com a

iDform'tica,ese. computadores

::c:!� ,'''POlolldtl
param

, >

...

dinária da inf�nnatiZação, que efeito as
. desavenças, a

sem dúvida é um dos grandes criminalidade são comuns nos

eventos da b,istória humana. Ba' países de maior progresso
melhormaneira·dc prepará-lo é tecnológico, mas temos a

ministrando-Ihe um 'ensino impressão que isso acontece

eficiente, uma cultura esmerada ,porqUe esse desenvolvimento foi
que, além de conheciDlen�os quaSe que só material e se fosse

tecnol6gicosprofundos,confira- acompanhado, na mesma
. lhe um espírito elevado para . poporção, doespúito elevado de
evitar que venha ser apenas uma que falamos . acima, esses

, 9Utramáquina capaz de coman- conflitos existiriam mas' ein

dar com acerto' a maqúinária escala bem menor.

avançada dessa evolução.'· Evemdaíaconvicçãodeqúe
excepcional para a humamdade. o prepara tecnológico deve se

É comum afumar-se que <> .. fazer acompanhar da evolução
progresso é inimigo dahannoni� espiritual, pois, preparando o

e gerador da violência e o ódi�, homem material e

e que exemplos disso temo-los espirituàlmente poderá ele
nos povosmais industrializados, 'melhor desincumbir-se das
riCQS e desenvolvidos domundo,

. importantes tarefas que teJ:á pela
onde as discordias, ·a frente no ano. 2.000, o novo

desooestidade e 0$crimes de toctl século.
sorte são 'wba constante. C<m

-"""
•...,J"""o-rntd--""is-ta------

econo

mistas, .

sociõlo-

ti .,.

Ill1mo_JHlIO
ti III1t1I.(J(JfJ

gos, es

q:itores e jornalistas de renOine
CQPlO 1; Galbrait, A. Tofler, J.
1aques e tambémBill Gates com
o seu livro "AEstradadoFuturo"
editado em 1995.
É nécC?ssário, pois, ir·

prepa,rando o homem desde já
.

para enfrentar com sucesso os

desafios dessa �poea extraoi'-

�
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,Jaraguá d�Sul, 27 demarço de 1'" .

Reminiscências

Rio do Serro e tua história (7J"
A nível nacional a "Ação Integralista

Brasileira" era o partido qUe se igualava
com 08partidos brasilêÍ1'08 tradicíonlÍ8, e
Octdlio Várgu, como chefe da Nas:io e o

dr. Nen:u Ramos, o governador de Santa
. Catarina, observavam e88C8 partidos e 08

comunistas, naziBtaB e
.

{II8á.BtaB, ue. de

ideologiu eatrangeiraB gan�àm adeptos
en�udaaBmaiBJ?O�eOldoiB61timOlÍ
conaeguiam impn:B8Íonar a n�onalidade

bra�ileira regional, porque pregava

ideologiaBnucolÔIlÍ88imigrat6Jiai1daIWia
e da Alemanha. �tdlio Várgu,_polftico .

�âbiln:alringiaualiyidadeãdaBideologiaB
eatrangeiraB e dava guarida apan:n� ao

partido naáonaliBtabrasileiro lideradopelo
pensador Plínio Salgado, al6 quando �lo
fOlllle indesejável contra a segurança do

idemo do EBtado Novo que omantcria no

poderdmante aealDBlroB.

O tempo demonstrou que o p,artido
JptegraliatacomBUamíHdatentavam úJmar

o poder, por uma ou pot outra forma o a

pámeft domonltrl9io foi a e1oipio, em
)ÍDmeiro dcmarpo de 1936, que foraadiada

pelogowmo,nlo obstante iIao o lavraclor
Leopoldo Augusto Ocrent, da "Aplo
IntegraliataBrasileira", venciallOmunidpio
de Jaragu6, por laria 'lIUIJiem de votos,

. derrotandoo industrial Amoldo Leonardo

Sclunitt, .elegendo simultaneamente a
. maioriadosven:ad<R8 F.nÍmanuel.Ehlcra,
FranciscoMeea, RicanloGrnenwaldt (que
seria o presidente da Cimara de

'\bn:adon:8), CarlOl Gu�nther Jónior,
IgnA.cio Salomon, Emílio da Silva, só se

deF,ndo do outro partido Waldemar

Orúbba eArturMueller.

Iiram tamb6m cIéitOB osJnf2Jesde Paz:

l° distrito - JARAGUÁ - Erich BIOsteld,
.
Freymundo Fn:ygang c:. CanosMay; 2°
distrito - HANSA - Ri�o Fey, Hipólito
POnestb: e EdnllJdo Britto.

No munídpio de Joinville, do qual
Jaraguise emanà.paraem 1934,08 inte-

�

A comunidade cresce
e se tranSforma pel�)
trabalho. De cada um

edetodos.

gtaIiBtas-fa:liamoJm:f�toAristides Largura
e nove ven:� de mn total de qUi_.
Em muitOl m�nidpios 08. integralistas
faziam grande nÓlnerO den:paeiltanaem
favor da A..J.B. (Aplo In�egrali8ta
Brasileira) .

A� uma��emc�paraa
milfà.a de Jaragn' � que dizia: "A prlmeira'
voz de alarme r Jaragui fórte e viril /

�antolHlC JÚotutoiEm defesadoBraaiI.•.

Acudindo sem demora / Sem IÍqlier
titubear/Jaragu'Cerrafileiras/Disposto
paralutar.

Reunidos sob o Sigma / Olhos fiÍmc:s
.

dQ fanal/Tamb6m n6s somÖB obn:iros /

Da gJ8Ildeza Nacional.
E quando traipoeira / Uma balá nos

colherICom 8O!IÍ8O saben:mOl/Pela Pá_1ria
mom:r.

.

Havia e eatribilho: Garbosamarcha a

milfdalAmilfà.a de Jaragui".
.

EraaQdado IntcgmliBta doJamp que

.�donlle.dcmai8,teMocomo
forte aliado ()munidpio do Joinvi1le. Em

matma dé impn:naa, poaaufa.u próprio
jornal; com o Ululo ·JARAGUÁ", do qual

, em,diretor o sr. Ricardo Gruenwaldt,
apaixonado parlid6rio' que tegia o íe

gilllaliVo jaragu.n. e. defendia o partidO
integralistae omunidpÍo, contraOl atàq_ .

que. 'aelealançavam,
Plfnio Salgado por aqui passava, •

�oso dé suaFnte e os desfiles al6 que
nãofOlamproibidoB, seBlKlCdiam,e�l!cndo·
as raase se concentraitdo depois de longas
mardlas nasinstalações daanti�Sociedade
Ginútica ·OcrinllDa" ,nooutro lado do rio

Itapocu, em terras dos herdeiros de

CiJemiewiCZ; hoje ocupada pela ind6stria
Marclútcx MalhuConfecÇge.s Limitada.
Falava-se.abertamente num "levante e o
'.

.

capitão Marillho, efetuâva em Hansa a

Pnsio deJ,* Pasquelini, Leopoldo Sachs
e Otto Ewald, seildo rde:tadas postenor
mente. Fritz vonlaraguá.-03I9'

,

,•. .,...111.11industrial .

.
.

ALTA TECNOLOCIA
.

EM IIArtlWU'Rl.
PARAALIIENT'OS

Fone(047) 371-Z277
Jaragu' daSul- SC
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ACERTADO' CHAPAMAJORITÁRIA

PTlmpõe condiçõespara PT�deveindicaTGu�nt�e�
coli ar com os

..

edetistas e�zera como candidatosg .' P. . . .' .J....guádoSiJl-OP1;1ldeve 'ola sendo formahzada hoje.
.

indicar nâ reunião de hoje-dois Diante disso, o PfB indicaria o

J
. '. .

nomes cano p-é-candidatos a secretário MonsoPiazera Ne�,
.

�

•

.

araguá do Sul c·A pri- os doís partidos adiaram a data prefeito pela sigla. O vice- escaladoparasentarilQbancodo
meiracolígeçêonoceaãriopolí- do enco..tro, que poderá selar, prefeito; Alfredo Guen,ther, e o time, CÓlnO reserva Se não der
tico domUnicípio tem tudo para définitivamente, a primeira' secretário de Obras, Afonso certo a reaproximação com o

ser formalizada am,�ã, onde coligação entre partidos na Piazera Neto, deverão ser for-. PPB i o }>TB, mudaria de
líderes do PT e do PDT se en- chapamajoritária; ,

.

malizados às Iideranças do estratégia, indicando Piazera
centram àS 19h30mln, na sede do partido na reuniãomarcada para como primeiro candi�ato,'

.
Sindicato dos MetalÚl'gkos. A .PMDB e P�DB as 17h3Omin, na prefeitura. ' pârtirido, então, para uma coli-chanc e!

.

,

O presidente do partido, Lio gação COlÍl o PMDB. Comeu-
p o r ém , ,_//S/OS, OPT só acei�umacolígaçãó Tironi e o próprio Alfredo táriôs debastidores apontam essa
dos dois ' com '0 PMDB ou com o PSDB. Guenther não abrirem: o jogo coligação com' o PMDB a
partidos siot.//tim '. Que.... garantiu &01'. o próprio

.'

'da úl' alte ti d.... L'

para a iml_jrtinsa sobre quem sera segun e tima
.

ma va o
saí r em, toll,O/ill tom candidato a prefeito do Partido ocandidato escolhido logomais PTB. Opröprío seçretárioMon-j u,n tos dós Trabalhadores, Jair

,no encontro. A estratégia do soPíezerajãpertenceuãsfileíres-

para as 'MD'. 'SD' Mussínato. Perguntado sobre' PTB, porém, é clara. Guenther, do PMDB. Uma coligaçâc comeleições UDla possívelconversaquehouve {l'incipal candidato a p-efeito
'

esse partido, traria' o deputado'desse ano poderá ser ameaçada com o PMDB, MuSsinato disse pelo, partido, disse aos' Ivo Konell COOlO fl candidatopelas exigências que o PT fará que as conversações ocerreram J'omalistas,na col,�tivade ontem, principal, seguido do s,ecretár,ioJairMussi"tItoaoPDT,nàreuniãodeamanhã. apenas de ordempessoalcomo que.: caso não consiga Afonso Piazera Neto, como
A;primeira exigência do PT 'partidos comoPPB, PFL,JY,rB e deputado Ivo Konell, principal reàproxímer o PTB do PPB, candidato a vice-prefeito.é referente à cabeça de ehapa� PL busquem aliança com PDT nome do P:MDS para disputar a desistirá da candidatura,mesmo (Charles S.emeitcöski)O partido não abrir-á mão de depois de defiíÍid<)·a coligação· va,ga do atual prefeito Durval ,.

jndicar o candidato a prefeito com o PT. "VamQl colocar isso Vasel. "Houve uma.conversa

(JajrMussinato) na hipótese de para o PDT, pois não queremos entre eu e. o Kone ll, mas

coligação com o POT. Ocandi., 'que 'coronéis! como Jorge enquanto não detmirinos se nos
dato do Partido Democrático Bornhausen eEsperidiãoAmim

.

aliamos ou não com o PDT,
Trabalhista, Pedro Fagundes, sejam nossos aliàdos", disse Jair amanhã, prefiro deixar as

terá que ser o candidato a vice- Mussinato. conversas com oPMD,B, e. o

· 'prefeíte;' Outra exigência-que o A reunião de amanh� já era PSDB para depois" , destacou o
Partido dos TrabalhadOl'e$ está pera ter acontecido na terça-feíra candidato dó PT de Jaraguá do
Jazendo é não permitir que passada .Motivos internos com" . Sul.

.

Jaragúá do Sul, 27 de�al'ço. de: i"6

I

POLtrlCA

se

PP,B )

Presidente doPFLadmite aproximação
'Guaramirim .. o presidente aproximando. Com iss<), as. e.$tariam fazendo para aproximar

do PFL de Guaramirim, o ve- conversas com o PPB àumen- PFL e PPB na-região, Lauro
reador Lauro Frölich, admitiu tam", confessou Lauro Frölich ..

' Frölích disse que essa condição
'que as conversas entreo seu," A reunião que :o PFL do � seráfun�entalparaapCoximar
partido e' o partido do prefeito mun.icípio faránoPfÓÜDO dia 12 os dois partidos na cidade.
VlCtorKle�e,oPPB,estão�cres- de alrH, serä definitiva para Entreoscandidatos�prefeito'
cendo. acener o futuro político da sigla pelo PFL, a sigla dispõe do ex-
:Na matéria da última edição em relaçãç aoPPB. Ö deputado presidente do partido Francisco

do CORREIO DO POVO, o federal Paulo Bauer e os Shorck, do próprio Lauro Frö
presidente do PPB, Ernesto deputados' estaduais Geraldo -Iich, do ex-prefeito Salim
Meirinho', disse que há uma Wernínghaus e José Adelor Dequêch (considerado o nome-

.

conversa em bastidores com' Vieira, todos doPFL. estão sendo mais forte 'para disputar a

lideranças dos dois partidos, esperados pelas lideranças candidatUra);do diretor daCasa0
,

discutindo uma provável pefelista deGuaramirim. 0(l'Ú)-
. Mário César Peixer e.

Coligação no município. As cipal assunto serã coligações.
.

atuahneilte, de Ivaldo Kuczkos-
conversas foram confirmadas . Indagado sObre o "lobby" que . lei, que traba1h� JlQ escritório d'e

pelopresidente 40 PFL. 'Victor Bauer (ex-prefeito), dó Ccntabilidade Menegotti, em.
"Vejo que as coisas estão se PPB, e o seu filho, Paulo 'Bauer,· Jaraguá do S�I..." ,

• • --.I __i ;_____J�� __J -,--.I __J'".;...,.J __J __J __J --li __J -,--.I -..,.J� ---l ---l __J __J __J __J _;_j � __J __J __J __J ---l __J __J.
· iCP CLASSIFICADOS -

FONE:371-1919 J
":--.1 --J __J __;. __J __J .

...:....I __J� --li _J --1-,--.1.� _J _J _J __J _J __J __J _J __J _J'� __"J __J __J -J __J __J __J.

, I

CORRElOOOrovo- 3

r�::&lÄ.,.,.:.�. I

Afonso PÜlz;eTtl .

Nomes saem em consenso
'entre' os pré-candidates
A indicação doscandidatos (ou candidato) aprefeito
pelo PTB já foram definidas numa reunião ocorrida

. ontem, onde os três pré-candidatos (contando o ex-
vereador AdernarWinter) definiram em consenso quem'
seriam os lÍomes\es�lhid�. Essa alternatíva, onde-os
próprios candidatos. a candidatos escolhem os pré

candidatos; foi criéld� por li(t�ranças do partido, 00100
,

forma de democratizar a ação do Parti!io. Essa
.

.

altemativa 'será também estendida entre os .45
'

,

. candidatos a candidatos a vereador..

f
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,CORREIOOOPOVO - 4 GERAL
.:

Jaraguá do Sul, 27 de março de 199' l'

EDUCAÇÃO,

- Secretan«pede !lpoiopara Aumentapartkipação
,

-

"

ten. " ,"'" " 'd-'" .' h' no retorno' do ·ICMS,
a manu ençao e crec es J�doSW-Apartici- . Rep�çãO

'" ' .'

pação domunicípio quanto ao' Hoje o ICMS representa 58% ,

J' retorno de ICMS aumentou da receita .total do m1Dlicípio.
�aguá do Sul _ Tentar 13,18%tiesseano,comparádoao JaraguádoSu1éaindaoterceiro

aumentar o número de emPresas ano passado. Agora, Jaraguá do, m:recooador quanto ao retomo de
conveniadas com o-setor de ,

Sul participa,com,4,03% do ICMS. Joinville continua sendo

creches.Essa éaalternàtiva que retonio total de ICMS doestado o primeiro, e Blumenau, o.

a secretária deEducação .do de'SantaCatarina,contra3,56% segundo,

município, Rosemeire Vásel, do ano passado. Os dados foram.
encoo:trouparadarcontinuidade tevelados pela secretaria de
ao aten-

'

Finanças de Jaraguã do Sul. '

dilnento ,,./tI.lIl. /
Segundoo secretário-adjunto da

a-L 7O()
,

,secretaria deFmanças,Adej�e
crianças do AtlJs Ritz, o aumento dessa represen-
e abrir ,tIMII., /IIOJs tatividade deve-se ao"cresci-
v à, gas mento econômico de, nossa

p ,a t a 'potlltíptllitJ ' cidade' e pelo acompanhamento
mais 600 e .esclarecimmento q1,le a

secretaria vem fazendo aos'.
contribuintes no preenchimento
dás Dief (s) (Declaração de

Informação Econômico Fiscal),
,

documento esseecíal para prover
o retorno dQ ICMS.

cri-anças, que esperam na fil�
a�ente.

. ConS1rução

A,J?revis.ão de consnuír mais
quatro novas creches áinda nessê

. ano, levou a .secretäria Ro

semeir� Vasel a buscar uma
participação mais prõxima do
setor privado com o poder
público. No eneontro da se

cre�a COIß.-OS etnpesários, 'na
sede da ASsociaç(o Comerclaí.e
,Industrial de Jaraguá do- Sul

(Acijs), ná 'semana passada,
f�tam divulgados dados
referentes' 80S custes do setor,
bem como as .alternativas que o

poder público está fazendo no
, sentido de diminuir o CU$to,per
capita� A reunião serviü, prin
çipalmente, comouma forma de

,

pressionar o setor privado a

participar mais diretamente da

, contribuição com parcerias. ,

Convênios

Atualmente são apenas �,8
,

' empresas que cobrem 16,90%

dos� totais que a prefeitura Dados, no entanto, fornecidôs
possui.-do setor de creche, que pela �ssori� ,de. imprensa da

chega à R$ 182 mil {XX: mês.
j

pref�itura, revelam que 157,
Cada in4dstriapartioipa com 40 'empresas que não são couve

UFIRs por criança, Um dado niadas 1)0 esquema de páräcipa
ínfimo, se canparar que '89% ção na manutenção das creches
das vagas São ocupadas por ocupam vagas nas creches.
filhos de funcionários' de Mesmo que essas vagas .não
indústrias. É preciso' se deter, sejam tão expressivas, a

também, que um número secretaria tenta: via Ácijs,
pe,queno de empresas, em 'aumentar o número �e
JaragUá do Sul, já ocupam uma conveniados com o po�er
fatia considerável dessas vagas. público.

'

Contr ibuicao

Pàrticlpação nas despesas ,Valor

'JARAGüA DOSVL

Pnleitura

Convênio/empresas (18)
ContribtJição com os pais

'

Fundo Estadual d�Assistência Sodal

,

: R$ 92.290t_00
R$ 30.820,00

. R$ 43.163,80 ,

R$ 16:068,00

Partidpação, em %, no'

"inc�to de retomo do
" ICMS' dos três prfmd�

lDinidplos coloçados ,

Município, ,1995 1996

Joinville 10,83 11,15

Blumena,. 7,44 7,,51
Jaraguá do Sul 3,56 4,03

Projetobeneficiará bairros
vagas. Com isso, a previsão até
dezembro.desse ano é de que o

município 'atinja o 'número de
2.400 crianças em creches.
Atuallnente o' custo mensal de

-

cada criança na creche é de R$ ,

107,26. Hoje são 15 creches

espalhadas,pelomunícípío..

•

Os bairros Ilha da Figueira,
Três Rios do Norte, Vila Rau e

- Santa Luzia serão beneficiados
com o novó projeto de

ampliação de mais quatro.
creches no município. .Cada
creche atenderia 150 novas'

crian�as, totalizando 600 nov�

Equivalência em %

50.61

16.9Q
23.68
8.81

&Umasppartldpun
. do çpDvênio-'

Kohlbach Bretzke Alímentos
Bréithàupt Brel]Zke Em!>alagens
Dalmar Confecções Sueli
Zanotti ' Monfort'

Duas Rodas Samuel Têxtil
San Remo AgaTransportes- "

Lullmar lWbalagens Marisol
'

"Malwee ,
Ceval

CSM 'Weg

repare ,ua'pás.cOá no 8rel'ha.", � concorra-. BREITHAUPT

,
.,�

j""-

:

.

�

"
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melhor
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chocolates
estAna

I(IIARAla:
!4.v. lUIaI. Daõcbo, 141 .•,,'.
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ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA
IDOSOS LAR DAS FLORES

COCIMFsob�. 83.784.413/0001�31
Rua l.lUz Kienen, fundos

Jaraguá doSul- SantaCatarina

[. Editai ele CODvocação .

AAssociaçlo Assisténcial paraJdosos4r das Flores, convida osmembros do seu COluelboCurador, para
a reunilo a realizar-se no dia 27 demarço de 1996, com início às 11h, na sede social daEntidade, àRuà l11iz Kienen,
fundos, nesta cidade e estado, com a seguinte ORDEM DODIA:. .

;;.

1. Exame, <liscusslo e wtaçlo das conl� dos Adnlinistradores e dàs Demonstrações Financeiras do Balanço
. Geral encerrsdc em31.1;2.95;.

'

2. Análise do Relatório de Ativídades do ano de 1995;
3. Outros assuntos de interesse da Assocíação.

Jaraguádo Sul(SC), 14 demarço de 1996.
GBRO EDGAR BAUMBR .

II
Presidente do Conselho Curador

II n - EcIital deCoavocação

. Associaçlo Assistencial para idosos Lar das Flores, convida todos os seus Associados para a Assembléia
Geral Ordinária, na fonnado artigo 13° e seus pa-rágrafos do seu Bstamto Social, a ser realizado no dia 27 de
março de 1996, com: início, em primeira convocação'as 17;30min,e em segunda e11ltimacon-vocaçlo, ,triritaminutos .!!,
apös a primeira , na sede social, à Rua Luiz Kienen, fundos, nesta cidade e estadö, a fim de deliberarem sobre a II

seguinte ORDEM DO DIA:
.

.

1. Exame, discussão e votaçlo do Relat6rio daAdministraçlo, Demonstrações F'manceiras e demais documentos
relativos ao exercfcio social encerrado em 31.12.95;

2. Bleiçlo do COnselho Curador, gestlo 1996/98;
3. BleiçAo do Conselho Fiscal, para o período de um ano;
4. Outros assuntos de interesse geral .

J�_(�J1I<Qi�DlJ499()
�BlilSS '

P.RtnddilntddCCßDJdib�r

110 I\l!IJ�, OO� ���l!IJ�OO� vocI ENCONTIM A
MAISStiRPREENDEtITE PASCOA DE TODASI

;

.

O QUEHÁ DEMELHOR EM PREÇOS E Q"ALIDAD,.
OVOS E COELHINHOS DE CHOCOLATES ESPERAM

HR VOCÊ NESTA PÃSCtM ND
,��1�fj���;���j�'BI!�����;;j�f;;���I���I1::;:;:;:g..nJ.fi�III1.:;:;:;:;
';:;:;:;111_1:;:;:11::::::::

,

Rua Reinoldo Rau, 818 • Centro
. Fone.: (047) 372:.2987 .co�l.
371-6464 .

rll.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREloDOPOvo-2
'

Itnobiliária�""

Menegotti

CENTRO- Terrenocl VlLALENZI - VILALENZI-

Excelente 6.991,OOm2 si lotes financiados em 10 Terrenocom Terrenocl Terreno cl
-

733,50m2-Cobertura no benfeitorias meses - Próx. ao Fórum 561,OOm2c1 1600m2, edlf.
Edifiçado cl

Ed.ARGUS
e ao Breithaupt benfeitorias. clcasaem

prédio comercialalVenaria

ILHADA .ti
CENTRO- CENTRO - Excelente' lote' Will", MIIIquanII •

Apto.c/02
FIGUEIRA

Terreno cl Terreno
quartos + dep.

Terrenocl . 'Terreno cl cl 740,OOm2 � Próx. Ed. 3.000,OOrn' � pQI. Comerciai de comerciai no
soo.oo-« 455m2 edificado Cat..,. Sc:I1IriII, ,FALLempregada Canialho - R$ 60.000,00 Iranl8 plWiller .esquina cledif. cl casa cl casa MaIqIBdI em 30,00 SHOPPING

. em alvenaria mista Rllllros
.

438,60rna
CENTERR$ 90.000,00

JARAGUA- CZERNEWICZ CEt(I"RO - Excelente·
SR-210/Trevo

ESQUERDO- '

Loteamento NMeu Ramo. •

Condomfniodas - Terrenocl cobertura.no Edit. Riviera Papp" -

TernJnOo'
2OOO,00rnZ 50,00

, Azaléias - 73lJ,OOrrfI- cl 246,oom2 próx. ao
\

Terrenocl metroe para BR280Terreno cl edif. cl casa 600,oorJ12 - 'e40,OOmetroapara '

1.061 ,82m2
em alvenaria. Beira-Rio CI�be deCampo R$ 16.500,00

Alá JIJio Tiaai RS
36.000,00

'

VlElRI.S-Apto. VILANOVA -
ILHADA

VILAFIGUEIRA CENTRO - Cobertura nó SÃOLUIZ-cl 220,oorna - Barbada casa " '

B�
3 quartos,

. em alvenaria cl Terrenocl Ed. Residencial Dunker' Casa em

.

Terrerio cl
demais 03 qtos. 4.192,50rna (em construção) alvenaria cl 355,46m2 640,()()m2Apenas' edificadoclcasa

dep$i1dênclas RS 30.000,00 em alvenaria 140,OOrna

AnOII rllOHl'ClS
,

• AjIIo <I,'TIm' 1 "" e _. dop•• III..- plllio " "",lira elolr. _•• RS, 32.000.00 • M. IIorllbca
• Apto. d 7S... • 1 qto••_. dop, • III..- perll•• "",,,,,....... RS 1"'40,00 ele ",...eIe_ ...... Cl. Elo.... RS 2�00 ......
• ,EUMqI". ,

,

. '

• AjII•• ".. Cai". d 13..... Ro A..... c. �. lI.ocIoI.,,,,,III.). '" 1 d. + 2 qtoe • cIIID. doptnd*Iclll; + "" _pe,. 2
pr..." • RS 3S.0OO.00 .rtrad. + RS 790.00 (Phanc • .8racleac.). Troca·. por '111•• _ Jar....
AnOIIIIMOON9ftUÇÃO. .

�AMr.II.ItI_.'_.. .

.

- AjIIe, cl 1_'· Z' melor, d 2 qto. e clllDtis elep.......... plllao e po_ �.._. RS 4'.000.00 ....... _u ""�
• Apto. d I1Sa1' ele 1Ion... Z' ilidir • '" 2 'IllitOS • clllDtis cIep, ......... cor'" e plllaria ......1eI • RS �.OOO.OO • erlrep du _...

.arp."'. '

� ,._. II. I-"_'__'., .

• Apto '" 111 ... • Z' mel.· 2 qtoe e_. deli, pr.... pClllo e polllra elol,�ca. RS 25.000.00 + ..Ido p.. ",1aele ... CUB erlrep
eile...

·

e. J""'7
• Apto. 77rrJ • l' mel•• 1 qto e .... cIep, ......... "",110 e plllaria .1Itn1el • RS 17.500.00 + atido "" CUB • _... dftlJ'J7.
�"""_ooI·lS I.jId_.

.

.

• .Aptos d 112... , '2 � e ele..... dop. '" pC!llI. " pClllII. �'�nIca" RS 22.000.00 inlrad. + _1'10 em,__ lo, RS '

710.00An... c'''lPIo p�o CUBo Elàep ele cIa JoJlIo.,7. .,

BI" "..,.,. ,_..

• Apto ri 214"'. �_ + 2 qtoe. aacacIe,'cIulra.j. _1IlI1I, cIep••_Jade 2 ............ ele -. piI<ft. BIIiada RS 2'.1$0.00
+ .......t p.c;oIli ele ",ncIoDfd•• "'bop ...".

.

'

Bif.__... AM,._.wl•... Aoo__�.,
: Apto d 300,.,•• oe d.tpCllt... apadlIDdoe It 301; 302, 404. .

Bllradc 32,7S aab (RS 12.731,0) + SI Pl!'i:oIu ele 3,6S CIIb& (RS UI5,OO)
C.�I.: Pr.... C.nat. • pIanoJ. LtdL e........ ele ••ncIo_.,
CASAS
· Cu. ele rir...... 3 pIYIIDorfoI, e! 450... ele *.. _Ido, cl 600.... Ro T..... F. ele Gola, cl__ • RS RS 160.000.00
• C... �_,a d 200 ltIIa O'" <MocIH l'nIII. 33, J l-BI9lercle • RS 60.000.00
· Cu. III........,•. 230 _.• 7SO... -.. RS 100,000.00
• ClIa ..... Ro Jolf _ (SIo LuIz�. 3 qtoe. • eIe_ dop. '" llO....... _IdO. troe- .,...... -'.
• ClIa l10Yl • '" 122m' ...._. '" 3 qtoe • cio_ cIep. perto do ........... RS 65.000.00 lPot",lwe)
• ClIa_ '" 136 4 qtoee de_ cIep•• Ro 8!Mrd.Krt&4l. B••.VercIe. RS 3S.000.oo .

• ClIa �•• 160rrJ "'_. T 420... • Ro 1IIniIp. BortoIP RS SO.ooo.oo.
• ClIa -. '" 110 '. VIla ' T '" 522m' ....... ele__ • RS 40.000.00.
· Cu ri ISO"', • T 7.soo ltIIa _ "MJep .

, .

-C ele <ii"'"' '" 210 Iria '" toda _......... .,....... dolo p� ......... '" 30,000... • RIa' Bsnardo Ao s_. perto
ele V_ . Ih ele Rpn • RS 110,000.00,
--
• ,..,. d :18� no ..... cp ..._ d 160m ele _ pl DR 413,_ ...... ele-. d lSOm' + .... cl! ..... d 200m'
• RS 170.000.0.0 . •.

•

• T....,o Z7 .ooom'. 01_..... ,Apu CIua&, _otro UbU10 • RS 4$.000,.00
, • T J....,.-&<prdo • Ro WaId_ S_ d 700rrJ • RS 20.000.00

• T Ro Alheio III. AIdt • d' '30'" • RS 20.000.00
'

• T __ da '-"ja SIo J.-,
'

... .ao • RS lS.000.oo
• T •• Lot. doa Açuu • _ c,ndeial • 348tD' • BarraV'" . RS,3.700.oo
• T Lot. 0IIqI... 371m' • RS 21.000.00
• T S.ooorrJ , SO,., !leVo da III" ..e!

soij;_.e
100 • ele lm\IO& • RS 42.soo.oo

.

.

• T ltIIa__ '" 4lO... , lS01D da 1II_1fdt " RS 3.000.00_ +' 12 RS S83,33
,

• T '" 10._. cl ..,.. de_ "',J'" T. '"' (pfdot. _.) RS 45.000.00 ..

,
• T ri 2.250 • Ro _W_ (jIIon> ..... cI.RJo J....' ... RIndoe) • RS 40.000.00
GAllÃOINDURUAL \. ,

.

<IIIPIo InIlWrIII. .........._.... cobertn P.... al..... ele 400.00,.,. e • _... "'.. 6$4.00.... ltIIa Joio RwmI!r. em t_ , ••ja
. SIO Luiz GclnIllL �'" RS :39.'00.00

.
. ,

� ...
• LAjai • Ro Elo_' S. l'I'adI Bd.� '" 35... r RS 350.00 ri 42,24ai' • RS 400.00 • c/1$3,�rrJ • RS Soo.OO
• LAja e! SOai' Ro� D<mbuodI. S90 '. RS 4So.oo
• LAja '"�'5'" ri ...�...... --.... Ro_ S., JndL SiI._ • RS 500.00
• Qtlplo co. 150m'. oito, '" QpçIo �......_ ._.. 10"""," F. ele -. 1884 • RS "0.00
• 0tláIa ....... .... ri 250"'; !tua Lowenço ""'*.•JIIi.!D<Ib4Iada • RS 1.100.00 .

'R. EPITÁCIO PESSO 421· SALA 103· FONE: 371·8814

TERRB«lS
Local:TrlsRiosdoSul (Pr6x. RecreativadaCEF)
Área; 5.790m2 - Valor: R$ 46.�,oo (negociável)

LOqll:RuafÍobertoZlemann(Am Izadê)
Área: 1.302,90m2. - Valor: R$ 40.000,00

Local:RuaWenceslauPomlanowsld (Amizade)
Área:450m2

Local:Rua758 (ÁguaVerde)
Área: 3OO,oom2

Local:RuaJoãoDoubrawa (Czernlewicz)
Área: 653,oom2

Local:RuaOllvioBrugnago(VllaNova) ,

..
Área: 1.880,oom2

.

Local: RliaPadreA.Elchelmeyern·67 (Nereu R�un08)
• Área: 180,oom2 ".

Local:RuaPrimavera nll 1oo(AnaPaula III)
'. Área: 36,oom2 .

. GALPÃOPARAPtI;RCADO.
Localidadé nobairroEstradaNovacom área de200,oom2• Ótimo ponto comer

ciai.ValorR$51.000,00 (negociável)

_
srrro

Com 62.500m2contendocasamista. Vale apenaconferir.
.

Valor: Apenas R$18.oo0,00 (11vista) .

AU. MAL DEODORO DA Fflt4SECA, 85S
(O. MENEGOTTI . 1" ANDAR· SAIA 107/108

FONE: (047) 371-0031 ·JARAGUÁ DO SUL· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREloDOPOvo.3 CLASSifiCADOS
'

JaraguádoSuI, 27 demarço de!'"

,'. '

'

JUIZODE DIREITODA COMARCA DE POMERODE - SC
. EDITAL DE PRAÇA

•

ODOUTOR VITORAWO 'BRIDI, JUIZDEDIREtrODÀ COMARCADEPOMERODE, ESTADO
.

.

,

, DE SANI'A CATARINA NA FORMA DA LEI, ETC...
.

!

I" Praça: 15.04.96,'·às 16:00 horas, pelo valor igualou superior ao da avaliàção. 2a Praçat . -."

29.04.96, às i6:00 horas, a quem mais oferecer, desde que não irrisórió. Local: Edifício do
'�

Fórum, à Rua XVde Novembro, 525. Processo: Carta Precatória n° 958/96,-extraída da ação de

Execução n° 3686000020-"'7. Exequentet Massa Auto Falida de Indústria Têxtil Jarita S/A.
,

Executado: Pedrini Artefatos Têxteis Catarinense Ltda. Bem: Um Imóvel situado à· Rua ,XV de
,

Novembro, contendo a área de 51.278,51m2, matriculado sob n° 1.204, livro 02, Registro Geral.
Valor: R$153.835,53 (Cento e cinquena e trêsmil, oitocentos e trinta e cinco reais e três centavos).
Não consta ônus. Não há recurso. Ficam os devedores intimados pelo presente edital caso não

sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça..Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Pomerode, em 08 de matço de 1996. Eu Elisiârio R de Jesus Filho - Escrivão, que o mandei

-

; .
.

,

datilografar e subscrevi.

AAUTONOVO, VEI'CULOS.

,
-

Pointer CL 1.8 14 Clnz. met. R$ 11.60b,00
,

+ 3}( 660,00
Veton. LX 10 cinza met•.............R$ 7.800,00
Florlno Pick-up 13 branea
Goi CL 1.8 88 branco(cI rodaj R$ 6.600,00

,

Fiorlno Furgão'
,

10 braftc....... !.:.....; R$ 6.000,00
Uno Ml/le 11 cinza met•............R$ 6.600,00
E.cort GL 86 dourado ; R$ 6.400,00
P t LS 83br.nco R$ 3.000,00

PROMOçAo DE MOT,?S
XLX 360

,

87br.nCII R$ 2.800,00
XLX 260 86 (1 carbutador) ,

pr.ta. R$2.400,00

R. JOINVILLE. 2050

FONE/FAX (047)
371-1574 / 973-9753

(

ANUNCIE
II

EM JORNAL
'I� A MíDIA QUE

MAIS TEM
CRESCIDO, NOS

, ÚLliIMOS. ANOS.
371-1919
,372-3363

lo

Vitoraldo Bridi
JUIZ'DEDIREITO

verde' 85
95'
95

'

branco 93

praIa 86

bege 84

branco 83

84
84

azul �runa 84

prata 88

,86

I OKm

, 90

93
'as II

.75
a2ll1 81

82111 80
82111 82

Mercedes 500
Ral TIPO oompleto + ar Iin anoio
Ral Tipo oomplel,o - sr

GoI1000
GoI1.6LS

GoI1.6BlÇ
GoI1.6BX

,

Monza GLS oompleto + sr

Monza SLE vidro. eietr.

Tempa GR
Ulo Mie ELX oompleto - sr

, Del Rey L
Del Rey Guia oomplelo
Cors� MPFI oon60rolado

, verona GLX ,1.8 oompleto
Ipanema SL Ykt"o elllIrioo
Prêmio CS vidro elélrioo
MB 1113 TRUK Turb.A
Coroelll

Chl1,!,ele
Aal

II

II

RU<l Joinville n° 3573
Fone 1047) 371-9822

JARAGUÁ DO SUl- SCI'

o II

POSTO MARECHAL "LTDA.
�Liquigás···COMBUSTíVEIS FILTRADOS

·SUPER TROCA DE ÓLEO
- ·LAVAÇÃO COMPLETA
·LAVA RÁPIDO'"
·LAVAÇÃOÁGUA QUENTE

'.

·LANCHONETE
-

FONE/FAX (047)
372-0705 * 372-1888 * 371-0905

Avenida' Marechal Deodoroeda Fon.eca, 961 - CEP 89251-701 - JI..�aguá do Sul - SC
- .

-

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTO
RuaJoão Picolli, 473 - Ed Karine
-Apto. ?O4 - 211 .andr cl2 quartos
edemais dep. - R$ 32.000,00

VENDE
- - �

APARTAMENTO
,

ª'* ARPAARdéTI·AF�EhNTq daR. Belle> do Rio Branco.780. EdH. "

ua Ia ,ISC er - 3 an r

Sehlochet· 6" andar· cl 01 suite+ 02 3 quartos demals dep'
don'rllt6rios + demais dep.

'

R$ 35 000 00
.

R$ 48.000,00 + Finanä,amemo
., ,

....

U!'I • .�; III!

(
AI "".. ADIA G

CASA ALVENARIA.
R. MareohaI Cuwlo Br�o, 3022 -

Sohroeder. Ár..: eooma - eonlll
240,00m�04 darm., 3 BWC. cIernaI.
dep. R$ lV.OOO,OO

'
"

Ir
---

CASA ALVENARIA
RuaLuiz Satler n2 63 - Barra-
01surte - 02 quartos e'demais
dependências - R$ 55.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. José Menegotti, n" 277 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 3O.x
R$2.000,OO

�H3 q. �= ,�
CASA

I
'CRAESA t R dolf F' SchRua Augusto Milke, 120 _

.

• mes o u o ritz. on,
Terreno: 3.094,oomZ - Consto 271,00 340 - Terreno 840,00!112. Const.
- 02 surtes + 02 dorm. e demais dep. 22S,OO",z - 01 surte + 02 Dorm.
R$ 320.000,00

.

e demais dep. R$ 95.000,00

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi nll 160 -.11M da
Figueira - 03 quartos, .demais
dependências, com pisclna
R$120.000,00

CASA
R. dos Escoteiros, 193
03 donns. e de,mais dep.
R$ 50�OOO,00

�--c=
.

�'Elr
... ��
..�LE,

TERRENO
CI Prédio - Rua Joinville
nll 4.386 - Terreno - 1.314,00",z
Prédio:' 600,00m2
R$ 250.000,00

'TERRENO
RuaEleonora Satler Pi'adi CI
áreade 396,OOmz

'

R$26.000,00

IMÓVELCOMERCIAL-
RU!l Anaelo Rlbini ao 1__<2-do 418 -

.

.rea: 4!()ml. Consl 231,O()ml· Prédio pl
salas· R$100.000,OO.

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus -

Jguá-Esquerdo - surte + 02 quartos
R� 55.000,00 ,

-:�"!.f..
'

....�..TERRENO'
Loteamento CamoSampiero
Jaraguá-Esquerdo - cl .560mZ
R$ 8.500,00 entrada + financiamen

CASA ALVENARIA
R.Adoko TribeSss, 409 - Terreno:
400,OOm2 - cOnsto 1 Oa-,oomz - 02
darm.,01 BWC, (cl HidrQm.) e
demaIS dep� - R$ 35.000,00

'

TERRENO
, Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 468,oomZ
R$ 1,4.800,00

TERRENO
R. Amazonas - Centro
Área: 385,70m2
R$ 40,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do �ul, 27 demarço de J,99' '

RUAS '. ,

Jaraguá d: Sul - Cool 'o

COOlp'anetim�to total da receita
do município desse mês (que
deve chegar na casa dos R$, 5
milhões), o poder público, via

. secretaria deObras; anunci.auma
alternativa para viabilizar-a

, pavimen-
taçãö.de
ruas do
municí

pio. Uma
coocessio

Impl.o
tom_m

.xpIOIt/lM �
,.

'

1WtI1*l�lIltJjunto. a

empresa
Engepasa, para , explorar ()

serviço de pavlmentação, foi a
'

solução encontrada pela'
prefeitura para dar continuidade

,
aos trabalhos no setor. "Com
isso, temos a int-enção'de
�vimentar 40 a 50 mil metres
quadrados por,mês", disse o'

secretário de Obras, Afonso
PiazeraNekf Oanúncio foi feito
nacoletiva dada à imprensa,
�tetn, no gabinete do prefeito.

. O secretário informou, que (,
.

custo, total das obras de

pavimentação .Continuará .a ser

financiàdo praticamente. da
mesnamaneira de antes. Aúnica
diferença, no entanto, seria o

direcionamento do pagamento
fcito pelosmoradores, que serão
feítös diret:anlente pela empresa
que farão serviço;

.

•

Custos

A prefeitura, anuncia o

&ecretário, entrará com' o

pagamento correspondentea
33% da. obra. O restante será
dividido pelos moradores,

• ,·optando, ainda, pelopagamento
parcelado em iz vezes. "Issosão

. .

CORREIO nOPOVO • 5

;, . �

Objelil'o ,pal'i",entar 50mil ",etros qútulradospOT ;"ê.s·

alternativas de governo" ;disse o ' atenção do' governo para esse

. prefeito em exercício, Alfredo.' tipo de concessão. Incapacitada
Guenther. de realizar o serviço de

,

pavimentação como é cobrado;
Estratégi� aprefeitura recorre.ä concessão

com uma empresa, visando
A dificuldade que o setor I atender uma parte significativa

público vem enfrentando nesses de moradores que pedem a'
,últimos meses, direcionou a 'pavimentação em suas ruas.

Parceria com Engepasa Secretaria fe dispõea
. fi'acilitará avimenta ã� fazer levantamentos.

,

,
' , p .

. . ç A secretariá de Obras se seeretaria, chega a R$ 15,62 o
� .

compromete-a fàzer olevanta- metro quadrado de.pavimén-
mento completo dos custos tação, compagamento à vista, ou:
necessãrios para dar viabilidade R$ 21 ;70 pelo o metro qua
a pavimentação. "Quem quiser dtado, com parcelamento em 12

saber o preço que cada morador vezes. Já para o reçapeamento
terá qúe pagar pará PJvimentar asfáltico, o custo à vista é fie R$
'a sua rua, deverá procurar a 7;11 o metro quadrado 0\1 RS
prefeitura", informou Piazera. 9,90 CODÍ parcelamento em 12

O, custo do metro quadf.ado vezes.

que' será cobrado pela'empresa Já há quatro regiões que liC

. 'Engepasa é praticamente o
,
mostram favoráveis a aderir .ao

mesmo que .a prefeitura iria p:ojeto. "Depoisdecãnunciadona
cobrar-.QUemgarante é opr6pria imprensa,'onwneroaumentará",
secretário 'de 'Obras. '0 preço, previu<> prefeito Alfredo Guen-

segundo ,anunciado i pela ther.
'

CUSTOS .'

v-

VALE-TRANSPORTE .

Projeto de lei poderá.
beneficiar servidoresi

)
.. :

. ,"

Jaraguá do SuI,,-Um proje- comunidade Chico de Paulo,
.to de lei enviado à Câmara, na . diz respeito à solicitação que a
segunda-feira, poderã .bene- prefeitura faz à, Câmara, de
ficiar o servidorpúblicocqm a viabilizar úÍll con\rênio com o '.
aquisição do vale ,transporte. Se Samae; objetivando �nsttuir
aprovado o projeto, o servidor duas galerias de tubulação
pagarásomente6%docusrodo naquele bairro. A construção
vale ti-ansj,Orte: A p:efeitura, � c:hias galerias facilitaria o

por sua vez, entraria CQIil o escoamento das águas DO

restante. Bsse projetö deve ser . ribeillão que passaporbaixo da
ap:ovado com bastante tran- Metalúrgica Menegotti, afas-
qlHlidade na semana q�e vem· tando o Wfàntasma" de alagá
pelo Legislative. O projeto mentos constantes. O ptojeto,

deverá ir à votação nessa reia qae à prefeitura fará um

CJuintJ-feira. empréstimo de R$ 600 mil

junto ao Samae, fazendo a
,

devolução em 4 vezes. O
CORREIO.DO POVO 'deu

Outro projeto de lei que, se destaque da reivindicaÇão dos

aprovado, também deverá' moradores sobre os alagamen
beneficiar 'boa parte da tos (edição mímero. 4.033) .

.Chico de Paulo

'IA eooJJ��_ciçi@· 00 'flA_oro R
. JJ�ià.(gllJJA 00 �llJJILJ� M���Wlo.ra

IÂ�l'� 1�'11l: l!!J.�.
, I

C@.CIIIIWOZAÇAô II,AMIAI AI
lf)�fl'll: I'-IHIVfil1 ,I M@fOIOI'Alra

'o/l�,� A�A��t�G
.

'

.

�.
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. ,

Pink _nd IJlue
Para crianças àpaitír de 05 anos.

, FREEDOAf '

,Para adolescentes, jovens 8 adultos
,Cambridge

",

,

�ara,adultos com conhecimneto, '

básico
CursOs,Preplltat6r1os pata os
exames de RE,1. e F.C.E.

\
,

. 0bI.: A l'InIcDMbIu��
,Pt6PJfO ptJftJ� de�

RuaLUizK'JelJSn, 61 .. C�nlro ..Fons/372..2899'
"

108ia, que terá por. incumbência
aéelerar e desenvolver os estu- '

dos da origem e form'açáo do

indivíduo, estudar seusantepes-.
sados, a origem das famílias,
estirpe, linhagem, a procedência
e a origem, entre outros impor
tantes pontos dos �tepassados .

.

Nosso difetor estevepresente na '

escolha da eomíssâo. Na ocasião
.

o dr. Aderbal João PhilIiPi, fez
entrega ao nosso diretor uma '

relação de nomes SCHMÖ- '

'CKEL, na Alemanha, como
seja: em Greven ,� Bem!ard
Scbmöckel, o nome de seu pro-

I

genitor falecido em Joinville, em
1943, Peter Scbm&kel, Ulrich
Scbmöckel,'L.' Scbmöckel, este'
em Rlieine e ein Schöppingen,
Christine ScbmöckeL (E.V�S.)

" �.

Para nós, seguro,não é só garantia de riscos

Seguro' é, Prestação de Serviços ,

SEGUROS GARCIA'
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva' n� 90,
l' àndar, sala,t· Fone/Fax:' 71.1788;'

,

Jaraguá do Sul • SC'
,

\

PREVEN?ÃO
"

'
"

'
' MOVIMENTO CULTURAL

\

Divisão.pretende .diminuir· Em busm de wna entidade di getrealogia ..
- ...'

problemas de higiene bucal
.
.,

"l '

F1orlanópoUs - A fotomostra
um grupo de 'inté'lectuais reuni
dos baBiblioteca ,do Estado,nas
pessoas,do sr. Gilberto Gerlach,
historiadore pesquisador e autor
de obras sobre São José, .sra..

J Anna Lopes Vieira" pesquisado-
araguá do Sul .', A por!Urina, e entrega-ã secretaria fundamental para que, o ra especializada em 8eJJe8logia,

Divisão de Odontologia da no final de cada an� letivo. programa obtenha bons o dr. Aderbal João Phillipi, pes-
secretaria municipal de Saúde A1ravés dos dados aJ?rt?s�tàdos resultados", explica Campos. quisador e autor do importante

I quer saber qual o número exato é possível, segundo a 'diretora, livro, lançado em 1995:- "São

de crianças'ein idade�larcom saber quais as crianças que Prevenção; Pedro de AlcAntara' - A primeira
problemas de saúde bucal, onde neé'essitam de tratamento colônia alemã de,Santa Catarina
elas estudam, a série que curativo urgente, qual a série que . ,O programa de p.omoção da ;

- e o jovem acadêmico André

mq.JeDnm frequenta e a escola que estuda. saúde bucal nas escolas db Voigt, tlorianopolitaoo, no curso
1_ de História na Universidade Fe-

e, a gra- ..vo/llo".",o' Para,melhor ateJ;ldÜDentO,do JaraguádoSulébaseadoem1rês deral de Santa Catarína,
.

vidade do : ;, .' ',.J. �

programade promoção de saúde práticas: e,ducação_ em sa'!ide, '

Na ocasião iniciaram uma

probl e- .,. S.,,"O· bucalnase.scolas.QbSCrvaNídia, procedimentos preventivos e relaçãoqueseconsti1uiráem,co-
ma. O ,.olllGdo a secretaria de Saüde está 'procedimen�os curativos. missioparaafundaçiodaAsso-
levanta- '

promovendo cursos de recicla- Palestras pára as crianças e pais ciaçlo Catarinense de Genea-
mento já /ltIS .seo/oi gem .e atualização aos' profes- são as princiPats estratégias na

está sen-
. sores. Na' primeira quinzena área preventiva. Escovação

do feitÕhá dois anos 'epl todas as deste mês, cerca de 70 �fis- diária, bochechos semanais CQDl
escolas das redes inunicipal e siODais da área de ensinopúblico

,

flú()1", alimentação balanceada e

estadual de ensino, atul$indo' pàrticiparam do curso "Noções . diminuiçãona ingestã� deaçúcar
aproximadam,ente20milalunos. BásicasdeSaúdeofat", quan- também fazem parte' dos

" S�g.:indo il, diretora da Divi- do receberam dicas para a apli- procedimentos�ventivoS:, '

são, Nídia de Campos, cada cação de flúoroos alunos. ,"O Na äreacurativa, a secretaria
escola faz seu .relatõrio, turma envolvimento dos professores é atende teclas as-crianças da rede

.
,

�
, ,Dnmicipal de ensino, além -de
fazer odonto-pediatria para

, crianças,abaixo dos seis anos,

,
inclusive atende aAp�.
A secretaria municipal

.

mantém gabinetesOdontológicos
em 'is postos de saúde: Santa

Luzia, Barra doRio Cerro, Santo
'&(.êvão, Vila Lalau miÜS. dois,
DO centro, localizados naJ9�
ReínoldoRap.

. '

..

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA,
Pesso'asjurídicas, pessoas físicas (autônomos, profissionais liberais, f i r m a s i n d i v i d u ai s ,

.,

p r o f i s si O n a i s I i g ados a a t i v id a des a g r o p e c u á r i a s e a g r o i n d u s t r ia is) . C o n S � It e o B E sc.
I

'

/
,BESC tEA S�I NG 'B E S C

'Todo bem que você q u er ,

Ö Banco ele Santa Catélrina ,
.

11 .' ,.
• .' j

.'
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IPTU

CORREIODOpovo - 7

Inadimplência ultrapassaos. 7mil contribuintes
J���-��O,�k������-�--��---------------------�-

setemil contribuintes ainda não 1.970.295,50. Já 2.464 contri

efeÚlar� nenhlDD pagamento buintes resolveram pagar 'em'
em relação ao�ê do 1PIU. Os parcelasde�téoito vezes. Ototal

dadosdessainadimplêÍ'lCiaf«am do IPTU arrecadado até ·0

fornecidos pela secretaria de momento, contabilizando tam

Obras, ontem, no gabinete do'
.

bém ,os pagamentos parcelados, ,

prefeito. 'é deR$ 2.049.144,61.
.

O,levan- "11OS. 14 mil
,

Quall p'agatamento ,

f�n�ido ltlllllJbllJIII.s Dados, da secretaria de

pela s�- �,oltlm ti ,Finanças reveJam: que 93% do
cretana "'-1 total de contribuintes do IP1U
mostrou IJIIII õ visto pagam o equivalente a 56% do
ainda que valor total à· ser arrecadado do

, dos 24.22,,0 carnês emitidos, ·'imposto. Esse grupo d,etém
13:9,08forampagosà vista,com 55,3'%' dos imóveis. Já os 7%
(> desconto de 25% concedido restantes detém 44,7% dos

pela prefeitura. Comópag�en-
.

imóveis e participam com 44%
to à vista desses 13.908 carnês, ,

do valór total do IPrU.

I
I ' ,

I,
I
I
ii

I
�- -'--. � __J

Inadimplentes
30%

Pàgando Parcelado
10% '

, 'Imunes
2%

ContribuinJes por situação
\

Pago, a vista
58%.

Quitàdo Parcelado
0%

•

Empresário doa equipamentos aPolícia CiVil
I

_.
' ..

preocupação com a questão de que transitam pelo município e

segurança em Jaraguá do Sul.' regiã() todos os dias, trazem à

Segundo MeneI, trata-se de lDD polícia, a necessidade de estar

problema que necessita: do ,preparada para as mais
envolvimento de todos os

, emergentes situações e em

segmentos da sociedade, "mes-' condições de poder responder à
moporque omarginal, emmuitos

.

altura em todos os sentidos,
casos, não escolhe a vítima e principalmente estando bem
ataca ao que lhe parece mais equipada. A delegada Jmema

.

fácil. Pode ser o trabalhador que' ,Wulf. rt'8p<l1lÁvel direta pela
t'8tá saindo ou ehegando em sua. apreensão da maior quantidade
residência, sua própria casa e

...

de cocaína em Jaraguá t "ul
,

. �'

também. o comércio, como com um ÚDicotraftcante f. n

estamos vendo nos, noticiários relato das diftculdades enc . ,,:..

locais". Gilberto Menel disse tradas para a realização da
ainda que outra questão que . q>eração que culminou com a

merece atenção por parte da prisão da traficante, Maria
PolíciaCivil, é op'oblema grave Catarina Alves e-seu amásio Jair
do tráfico de drogas em Jaraguá. Ademar Gonçalves. "Graças à
Segundo ele "todos devem estar PolíciaMilitar que nos cedeu 05.
atentos, pois o problema cresce rádios de comunicação, pu- MtHl.llltlor64itidtHldopeloempns6rio.GilbertoM.n.I(4etIJIhe)
e quando menos se espera, toda, demos Diuter contato com as

.

aestruturade1imafamíliapode 'equipes qu� estavam parti- doSul,assimcomoosresultados do Sul está a necessidade de
canais de operação, são de ser abalada". cipando da operação, caso da última "operação Polvo", fracionar a PolíciaCivil com a

altíssimasensibilidadee longo _ 'Para o delegado Regional contrário, não seria possível 'o onde em apenas algumas horas criação de distritos, o que
al,cance. A PC que vinha Ademar Grubba, à doação do trabalhodapolíciaeobviamente - foram apreendidas várias armas proporcionariamaioragilidade
operando com equipamento empresãrio não poderia ser . os traficantes ainda estariam em ·de fogo, mclusive, uma pistola no atendimento prestado à
reduZido e de questioaãveê melhor.""A preocupação� a atividade. O_delegado Hélcio automática. . população. Com relação à,
qualidade, passa a.contar com comunicação em campanas e no Ferreira que também participou O empresärio também. DelegaciadeProteção àMulher

.. o que há de mais moderno em trabalho de investigação da da reunião disse que "namaioria procurou saber à respeito des e ao Adolescente, Ademar
termos de rádios modelos Hr. PolíciaCivil em Jaraguá do Sul das vezes, a.diminuiçãodotempo· casos de furtos de vefculos,' Grubba disse que tão logo seja
Em reunião na última quinta- terminaram, sem contar que OIS é fundamental. A agilidade com motos e outros nomunicípio e do _ construída a�vaDelegacia da
feiracomosdelegadosAdemar rãdios.vãofacilíter otrebalho da querepassamosumainfonnação, andamento da construção das. Comarca, todos os esforços
Grubba,JiJremaWulféHélcio polícia",enfatizouopo�cial�'O resultará no sucesso daação delegacias de Comarca e da serãorealizadosparaaiDiediata
Ferreira, o empresário fe� a delegado Regional disse ainda policial; Os delegados fizeram Regional. Segundo -Ad'emar implantaÇão da unidade que já
entréga dos equipamentos, 'queocr,escimentodapopulação ainda um breve relato das Grubba, entre aspreocupeçêes 'foí criada janto

ã secretaría de ':
assim como manifestou a e o gr�de número de pessoas ültimas ocorrências em Jaraguá paracomoproblemaemJaraguá SegDfan58,Pública do Estado,

;" ,

Como integrantes da vida e

da comunidade jaraguaense,
precisamos e devemos dar a
nossa parcela de contnbuição,
O nosso município está em
franco desenvolvimento..
principalmente no que diz

respeito ao crescimento
populacional e. eoi CODSequen
cia estamos observando wu
aumentomais que preocupante
nos índices de criminalidade.
Todos nós devemos estar

preocupados .com isso e cada
um deve ajudar como puder".
Esta foi a justificativa do

empresário Gilberto Menel,
díretor da empresa Nanete
Malhas que na últilna�ta
feira doou 8 rádios de

.

cOmUnicação àPolíciaCivil de .,

Jar�uá do Sul. Os aparelhos
modelo ICOM�IC V 68, 40

,.
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PARAPENTE
, _

Pilotos ôtimistas para r;iksé'odestaquena
estreia no Morro Azul primeira etapa no RS

, -» ,

-

..,.
I

Jaraguá do Sul - o piloto
da equipe Duas Rodas de

Bicicross, de Jaraguá do SuI,
- III

Robson Teiles, fOI o grande
destaque naprimeira e segunda
etapas doCampeooato Brasilei
ro damodalidade, realizado em
São Leopoldo, no Rio Grande

dç Sul, no final de semana
passado.

destacou foi Marcos Alves, no.
master, onde conquistou a

segunda colocação.
.

Com estes resultados, Jara
guá do SuI mantém-se entre os

três primeiros estados no Cam
peonetoBrasileiro. No entanto,
o treinador da equipe, Valdir
Moretti;mostra-seprecavido, e
alerta: "vencemos. mas pre-
cisamos melhorara mais. 'Não
'I, ,

estamos ainda com nosso nível

, J�uá do Sul- Os pilo
tos do Jaraguá Clube de VÔo'
Livre (JCVL), estãóotimistas em
relação ao campeonato estadual
deste ano. _ De acordo com o

presidente do clube, Márcio
Mielcke, as ,chances de trazer .

troféus

para. ,0 Iql/q..
munlCl- ..

pio é 101'0'1/6 1.16
grande. r.NO d.11I"Isto por-

.

.

que, a}.ém ,.ptWHIIltIlIl.
do nível

.
.

técnico, estaremos mais

representados numericamente
. /

esta temporada", enfatiza
A primeira etapa doEstad�

de Parapente, àcmtecc neste

final de semana, noMorroAzul,
em Timbõ. Dos cerca de 50

" pilotos inscritós esperados'pela

.
Federação Catarinense de Vôo

.. Livre, aproximadamente 20
serão de Jaraguá do SuI.

.

. _/

Um dos destaques que já
.garantiupresença na abertura do
campeonato, é o tricampeão na

categoria cross country, Fer-
'nando Pradi. 'llste ano o nível
técnico dos pilotos subiu,
tomando a disputa Pelo título

.

mais acirrada" , destaca Pradi. Liderança
técnico cem por cento", avalia. I

I

Teiles venceu, sábado, na
categoria cruizer 16 anos, e

também no domingo, ga
rantindo 'assim, a liderança do
Brasileiro. Robson também
teve' bom desempenho na

.
categoria júnior, ficando' em
segundo lugar, na segunda
etapa, realizada domingo.
OUtropilotojara��quese

ModaUdades
'

Treb.mentos
Sábado (30) e domingo (31),

serão disputadas provas de cross
'country, goal e permanência e

pouso. Mielcke, que é campeão
catarinense de asa delta, disputa
pelo segundo ano consecutivo o
campeonato de parapente, e

garante: "VamQ§ 'brigar' para
Ptp'_(lJlfl"" lfUlTCa $IUI esll'éid Conquistar o título".

Agora a equipe Duas Rodas
treina para disputar a segunda
etapa do Campeonato Caqu1-

.

nense, que também lidera, com
novopontos de vantagem sobre
o segundo colocado, que é a

equipe de Brusque.

CAMPEONATO CATARINENSE,JA,CeMarcflio
pias jogam no

�. João -'Marcatto

... ,·,;;: .. ",.VOCÊI:·NÃQ.:VÊ:.'
MURO NA sux VIDA?

,

,>::::: -,.,. . �,:
"

..

", :':,::'

Já está na hora de você ver o seu futuro com
. outros olhos.

,

./
. Com o Mapa Astrológico Omar Cardoso

Filho, elaborado- a partir de valiosos . estudos
.

deixados por seu pai, você vai dar uma nova ótica à '

sua vida e ter uma visão muito mais clara de como

o destino pode lhe ser favorável no amor nos

negócios na saúde e muito mais!
Preencha corretamente a ficha abaixo e envie

ao INSTITUTO OMAR CARDOSO. Em poucos
dias você estará recebendo os dados completos do

Mapa AstrológicoOmar Cardoso Filho.
Não perca o seufuturo de vistal

Junto ao Cupom-resposta, mande um cheque nominal d�
R$12,00 ao. INSTITUTO OMAR CARDOSO, CAIXA
POSTAL 5.067 CAMPINAS - SP. CEP 13.036-970 ou

faça um depósito na Caixa Econômica Federal para a
.

.

agência 2.554 para a ele nO 030 000 008-9, anexando um
,

xerox do mesmo.
-

EQUIPE J PG V E o GP G,ç/ SG

1° Cbapecoense 7 16 5 1 1 15 7 8
2° Thbarlo 7 16 5 1 1 12 7 5
3°',Joi,nville 7 12 3 3 1 14 8 6
4°Cricjdma 7 11 3 2 2 '11 8 3
5° Jaraguá '7 9 3 O 4 8 10 -2
6°MarcßioD� 7 8 2 2 3 10 13 -2
7° Brusque 7' 7 2' - 1 4 11 12 -1

.8° Brusque 7 7 1 4 2 9 12 -3-
9° Figueirense 7 6' 1 3 3 5 9 -4
10° Blumen8ll 7 '4 1 1 5 6 14 -8

J�ragQ' do Sul - �esmQ
com a desclassificação nesta

prinleira'fase, o Jaraguá enfrenta
amanbi, às 20b30min, no éstádio

.
JoãoMarcatto, com um só pensa
mento: vencer para tirar a má

impressão depeis da goleada
sofrida frénte, ao Joinville, do
mingo. Ö principal desfalque é
o ponÚl Niltinho; que continua

entregue ao departamentomédi- chance de classifiCação entre Q§

co, PolacoCleverá substitui-ló, quatro primeiros colocados na .

Cumpindo tabela- também, tabela, joga com o já descias

jogam amànhã, no estädio sifteado Avar, em Cricidma.·
Aníbal Costa, B.lumenau e O Figueirense recebe a líder,
Brusque, no clássico do Vale do Cbapecoense, em Florianópolis.
Itajaí. O·BBC também vem de Uma derrotá do time. da capital
uma goleada - 4 a 2 para o poderá agravar uma pofunda
Mai'CÍlio Dias -, e o Brusque de

.

crise no Orlando Scarpelíi. Por
um empate em zero, no Augusto oatro lado, a Chapecoense

.

Bauer. diante do Pígaeaense. defende a liderança.e espera
. No entanto, os outros (l& jo-. conquistar a,..vaga de campeio do.

g� da 8- rodada .ainda disputam tUrno.

duas vagas para o quadrangular Porém,' o jogo' em Th�ão,
final. O Criciúma, com menos envolveado a equipe da cidade

osCRlnRIOS DE DESEMPATEslo: NllMEROS DE VITÓRIA,
SALDO DE GOLS,GOLS PRÓ E CONFRONTODIRETO.

.

centra o Joinville; ambos
com possibilidades de

'

também ser campeão do

turno,' deverá sero mais

equilibrado, A equipe,mais
regular do Estadual recebe
ummc embalado depois da
vitória sobre o Jaraguá Se

perder, o time joinvilense dá
adeus as chances de se

classificar, e oTubarão fica
cada vez mais próximo da

v�a de, pelomenos,melhc:t
equipe no critério de índice
técnico.

NOME:,.;.... ---------

ENDEREÇO: ;____--'--"- -

CIDADE ESTADO:--CEP--'----
DATANASC. HORANASC

_

CIDADENASC. ESTADO'·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




