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Solenidade iniciou comdesfiledas2 7delegaçõespartticipantesdos VIJoguinhosRegionaisLeste/Norte

Mais de 1.:200 atletas estão participando CongressoABAV

Iniciaram ontem os �:��:s��!
Joguinhos Regionais S:�ád:���;�

/

primeira vez do Congresso da

além de buscar urna vaga para gritavam palavras de ordem.
�

Associação - Brasileira das

os Joguinhos Abertos de Santa Ontem à tarde tiveram início Agências de Viagem,
Catarina. as competições de atletismo, apresentando as suas

Asolenidadefoimarcadapor - nas pistas do Clube Atlético potencialidades turísticas

manifestação de um grupo de Baependi e várias medalhas juntamentecomoutrosmunicípios
integrados no roteiro "Caminho

oposição ao prefeito Durval foram conquistadas, nas
dos Príncipes".

Vasel, que vaiaram durante seu modalidades que já tiveram as O Congresso foi realizado na

discurso no Arthur Müller e, provas fmais realizadas. cidade de Foz do Iguaçu.
empunhando cartazes, Página 10 Páginas 4 e 5

Foi realizadonaquinta-feira
à noite o cerimonial dos VI

Joguinhos Regionais - Lestel

Norte, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller, em Jaraguá do

Sul. A competição reúne cerca
de 1.200 atletas de 27 cidades
que vão disputar, até o dia 25,
medalhas em 8 modalidades,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"A história de nossa gente não pode ficar só na
saudade". O passado só é importante se o seu tempo foi

bem empregado.

Barão de ltapocu

Confira a históriaJ
HÁ 72ANOS

-Em 1921, noJARAGUAZINHO
ALTO N°30.em4-9-21, preparava
se um GROSSES KIRCHENFEST -

ECHT UNGARISCHER KYRITAG
UND UNGARISCHE MUSIK

"Kimbal-Kapelle", de 1. Steierlein,
Hammonia. Era uma grande festa no
genuíno estilo húngaro e música

típica, no Jaraguá Alto, no n" 30,
donde se vê que a colonização veio de

fora para dentro de .laraguá.
- Em HANSA, o Tribunal

Correcional, em 23-8-21, condenava
ROSA STOLBERG q�le era louca. E
o CORREIO DO POVO criticava a

sentença: "Está aí uma política
modelar - deixa em paz os charlatãos
e vai processar uma pobre louca para
ir à cadeia, em vez de ser internada
num hospício".

em Jaraguá.
- O sr. AFFONSO PIAZERA de

ordemdoDR. SUPERINTENDENTE
MUNICIPAL ( Joinville), publicava
edital, cientificando proprietários de

terrenos marginais a limpesa de va

letas e sargetas e capar, desmatar e

limpar 15m. dentro de seus terrenos
- como limparo lei to dos rios. ribei rões
e canais. assim como cortar cercas

vivat, tudo sob as penas da lei. O
edital vinha impresso em português c
alemão para conhecimento da

população.

foram salvos e conduzidos, a bordo
da unidade britânica, para um 'porto
brasileiro não identificado.Quando a
tripulação já estava na belonave

inglesa ouviu-se forte explosão, que
determinou o afundamento imediato
do submarino.

HÁI0ANOS
- Eml983, os trechos rodoviários

de São Francisco do Sul, desde o

porto até o trevo da BR-IOI e desta
até Guaramirim. Jaraguá do Sul

Corupá e o de São Bento do Sul-Rio

Negrinho-Mafra e Canoinhas, antes
da responsabilidadedo Departamento
Estadual de Estrada de Rodagem,
passava parao DNER - Departamento
Nacional de Estrada de Rodagem,
ficando implantada definitivamente

.a BR-280, que o Comendador Alvim
Seidel, de Corupá classificou como

sendo "o triunfo do bom senso", fato
comunicado por telex ao DNER de

Joinville e aos jornais "A Notícia" e

CORREIO DO POVO, "pelo acesso

dignodeum corredorde exportação".
- Como Nasceu Gual'aI)IÍl'im?

era artigoescrito porE.V. Schmöckel,
ao ensejodo34o

ano <Je emancipação.
em que eram prefeito José Prefeito de
Aguiar - vice Victor Kleine c

presidente da Câmara o vereador
Esmeraldo Chiodini.

- De Corupá era comunicado o�
sucesso da "RUA DO LAZER". na

Praça Artur Müller, coordenado por
Diana Seidel. do Movimento
Bandeirante.

r�l =trlalRocIas
Alta Tecnologia

� em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 - Jaragu.á do Sul- SC
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Uinpasso àfrente,porfavor...

Este nosso Brasil

Sempre falho do Devido Planejamento
Por José Castilho Pinto

Há tempo o turismo deixou de ser apenas uma

forma de lazerpara se tornar UI/I excelente negócio
quegeramuitosempregose que a cadadia estámais
profisstonalizado. Asexperiênciasquepuderam ser

absorvidas durante o .\Tr Congresso da Associa

ção Brasileira deAgências de I 'iagem não se limi

tam apenas00quefoi exposto nosstandes - porsinal
decorados com muita criatividade, além de mulhe
res de beleza ímpar -, mas também às lições de

recepção em todosos cantos domega-pôlo turistico
de Foz do Iguaçu.
A iniciativadaSecretaria de Turismo deJaraguá

do Sul, através do secretário, Gi/mal'Moretti, é a

mais acertadapossível, A união com cidades como

Joinville, São Bento do Sul e São Francisco do Sul
sintetiza o vislumbrar de um horizonte quepode se

tornara íl1arca inicialde umperíodo de crescimento
significativopara toda a comunidade jaraguaense.

As cidades vizinhas como Corupá. Guaramirim
e Schroeder, que também sefizeram representar no

congresso, de igual forma já despertam para a

formação de umpacote integrado, em que osprofis
sionais do turismo vão concentrar a sua atenção
cada vezmais, pois a regraprtncipalé oportunizar
altemativas aos que estão ávidos por um lazer
sadio e que lhes possa tornar possível conhecer
este imenso país de extrema beleza natural,
muitas delas ainda desconhecidas.

Uma preocupacão que deve ter-se desde já é

que aqueles que permanecerem paradas no tempo
poderão ser atropelados pelo próprio desenvolvi

mento do turismo, seja de negócios, de eventos, ou
ainda que explore aquilo que aNatureza nos ofere
ce de melhor. Ela mesma.

Os administradorespúblicos devem estar aten-

HÁ 70ANOS
- Em1923, o fotógrafoWILHELM

ZIRKE (o manco) oferecia-se como

fotógrafo amador, residente na casa

de Reinoldo Rau. Graças a ele ainda
circulam hoje belas vistas do Jaraguá
do passado.

- O Partido Republicano
Catharinense procediamudanças com

'

relação às próximas eleições e,
Joinvilleodr. PLACIDOGOMES era

substituído pelo dr. CEZAR
PEREIRA DE SOUZA, um dos
administradores do Domínio D.

Francisca com bom relacionamento

HÁ50ANOS
- Em 1943, o país preparava-se neutro ou amigo.

-

O submarino não

para umaexpediçãoarmadaà Europa submergiu como conseqüência de
com à convocação de reservistas para avarias nasmáquinas, verificando-se
o serviço ativo do Exército. De Recife violenta lutaentre os nazistas com os

vinha a informação de que as torças marinheiros alemães feridos em
do "eixo" perdiam o décimo quarto virtude do motim a bordo. Todos
submarino em águas brasileiras,
desde que nosso país entrou em

guerra com a Alemanha e a Itália. Um
submersível nazista eraafundado pela
própria tripulação. ao largo da costa

do nordeste, ao ser aprisionado por
um "destroyer" inglês, por falta de
combustível para alcançar um porto

Sabemos queatualmente, dado
os avanços tecnológicos e a con

corrência, nenhum empreendi
mento empresarial privado ou

governamental deve ser encetado
sem o devido planejamento, pes
quisa, capital e trabalho.

A pesquisa permite avaliar as

possibilidades de mercado e con

seqüente sucessoda futura empre
sa; o planejamento é inerente à

espécie da empresa que atuando
, com o capital e o trabalho perse
guem o sucesso.

Sem essas providências
primaciais qualquer empreendi
mento está arriscado ao fracasso
dado a competição que hoje existe

tos para as mais elementares formas de turismo,

pois amística de-que aspequenas cidades não tém

o que oferecer em termos de turismo já não-existe

mais. Vejamos o caso de Piratuba. que hoje se
.

constitui numa das grandes opções de lazer do

estado. com umfaturamento surpreendente. O im

portante é saber que aquilo que não /'10.'1 é novidade

pode se constituirem umamaravilhaparoquem não

está habituado a ver.

A gestão da coisa pública não pode perder de
vista este nicho do mercado e neste aspecto vemos

que Jaraguá do Sul tem, hoje, uma visão clara do

que pode ,W" feito para incrementar e destacar

formas ele atrairmais e mais turistas à cidade. Seja
qualificando o turismo de negócios, seja alardean
do a quatro ventos afantástica Schützenfest, ou as
belezas ecológicas, como o Parque Malwee. O

importante é estarno caminho certo, semperder de
vista aquilo que está ao alcance dos olhos.

Por outro lado, não é só opoderpúblico que tem

de estar ligado a estes/atos, A iniciativa privada
tem de abandonar a idéia de que nós somos ótimos

tndustrtaltzadoresde bensmateriais e apostarnesta
altemativa. que /10 íntimo nunca vai deixar de ser

um investimento - altamente lucrativo.
E neste universo de empreendedores estão os

hoteleiros que devem se reunir em uma associação
ou entidade que busque fustigar o incremento do

turismo - não sabemos se este órgãojá existe ou se

é atuante, poisnão nosparece ser. Assimfizeram os

joinvilenses, para citar 1I/11 exemplo, que entenden
do a necessidade de umaparceria consciente, hoje
até investem em campanh as publicitárias
integradamente algumas vezes, e sentem o resulta

do prático serproveitoso. .

Não podemosficar à margem do que acontece.

em todos os ramos de atividade
tanto privado como estatal. Pois é

justamente nesta disposição do

planejamento, que o atual gover
no da União e aqui incluímos os

senhores congressistas de um

modo geral vêm falhando lamen
tavelmente.Hajavisto oprojeto de
100% da inflação que os deputa
dosfederais numlancedemagógi
co com vistas às eleições de 1994,
aprovaram rapidamente sem an

tes dotarem o tesouro dos recursos

para o pagamento desse
percentual; a instituiçãodo IPMF,
commilhares de pessoas entrando
na Justiçacontra a sua cobrança; e
mais recentemente a criação do

Cruzeiro Real que não está impe
dindo a alta do custo de vida' e o

aumento do patamar inflacioná
rio e ainda causando atropelos às
classes comerciais, bancárias e

outras que tais com os cheques
pré-datados, tudo porque a medi
da veio de supetão sem o devido

planejamento.
Este nosso Brasil, a continuar

assim sempre falho de planeja
mento e tomando medidas de

afogadilho edesorganizadas, difi
cilmente reduzirá a inflação e re

tomaráo crescimento de que tanto
necessitamos pára uma maior '

credibilidade nossa no exterior e
internamente.

\
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Matutando'
Egon L. Jagnow

Um espetáculo que merece aplausos
Há pessoas que se preocupam com a nossa cultura e história e que

buscam reviver e relembrar a história e tradições de nossos

antepassados, bem comomanter acesas aquelas que ainda existem em

nosso meio.

Fui um dos que sempre aplaudiu tais iniciativas, pois a identidade
de um povo se busca na sua cultura e sua história. Por isso, também
consideromerecedor de nosso apoio todo aquele quemilitaem prol da
nossa cultura e pela preservação de nossas tradições, sabendo que a

sua tarefa é árdua e, muitas vezes, mal compreendida.
Conseqüência desse espírito empreendedor e de luta são os

movimentos que visam cultivar as tradições, legadas por nossos

antepassados, não só os da tradição alemã, mas também da italiana,
polonesa e outras. Hoje temos corais que cantam canções típicas,
grupos folclóricos com as suas danças e festas típicas. Isto é muito
bom.

.

Contudo, neste sábado, tive a oportunidade de assistir a um

espetáculo digno dos nossos aplausos. E isto por duas razões. A

primeira, pela beleza do conteúdo do espetáculo em si, pois; além de
encher os nossos olhos, trazia um conteúdo cultural muito rico.

E, segundo, pela iniciativa dos que promoveram a vinda do grupo
TANZ UND SPEELDEEL "IHNA" para cá. Sem desmerecer o

trabalho dos grupos folclóricos daqui, que figuram como realizadores
do eventoecujos componentes estiverampresentes aoespetáculo, esta
apresentação foi uma aulade folclore e história sem igual. Com certeza
avinda deste grupo vai contribuirpara que osnossos grupos folclóricos
cresçam e busquem se aprimorar cada vez mais.

-

Ficam aqui osmeus-modestos cumprimentos aos promotores deste
evento e a todos aqueles que contribuíram para que o espetáculo
acontecesse.

Não tantopelo espetáculo em si,masmuitomais pela compreensão
que a cultura e as tradições sãomuito importantes para um povo, pois,
sabendo de onde veio e quem é, também saberá para onde ir.

Agora você já não precisa perder vários anos numa
sala de aula para falar inQles.
Na Wizard Teens voce fala inglês desde seu

primeiro dia de aula.

SAIA DO TRADICIONAL
VENHA PARA A WIZARD

1111
• Método moderno e arrojado 'como você.
• Turmas reduzidas
ambiente descontraído e positivo.

• Atividades culturais.
• Laboratório de audio e vídeo.
• Intercâmbio cultural com a "Wizard

International" na Califórnia.

CWIZARD

II Rua Preso Epltltclo Pessoa, 820
Fone 72-3407

Qual1idade'Tdtal!é o
Aproveitamento f\IIá'ximo
de Recursos Humanos
Adequadoscom-aMelhor
Tecnologia Disponf ·

o na presi

PSDB elegeu suas
novas lideranças
Jaraguá do Sul - No último tamanho no município".

domingo (15) foram realizadas as Encontro em Massaranduba

convenções para renovação dos Caropreso informou que será
diretórios municipais do PSBD - realizada uma reunião em

Partido da Social Democracia Massaranduba, dia 22 deste mês,
Brasileira -, em todo o país. Em nalocalidadedeCampinha, "onde
Jaraguá do Sul, o médico Vicente vamos revitalizar o partido que
Caropreso foi eleito presidente da conta 'com uin número, qualitati
comissão executiva do diretório e vo,muitosignificativo", disseele.
em Guarämirim ó escolhido foi Nesta oportunidade deverão ser

Antônio Vicente Pereira. Barra inscritos novos nomes ao PSDB
Velha também reformulou o seu massarandubense.

PPR

Convenção elegerá diretórios

diretório e comissão executiva.

Em Jaraguá do Sul a

participaçãona convenção reuniu
25% dos eleitores filiados ao

partido - cerca de 110 ao todo -, e

para o novo presidente do partido
"pode ser consideradoumnúmero

significativo" .

Caropreso agora vai priorizar
o fortalecimento dos tucanos na

cidade, "vamos estruturar o nosso
partido no sentido de tornar os

nossos filiados em verdadeiros
militantes. Vamos organizar
também, o PSDB, nos bairros,
discutindo os problemas de cada

região, acompanhando as

dificuldades, objetivando uma

maior preparação para o pleito de
1996 e tentar ficar em pé de

igualdadecomospartidosdemaior

Na primeira semana de
setembro deverá acontecer outra

reunião, entre as executivas de
Guaramirim e Jaraguá do Sul,
com o objetivo de organizar o

partido em cidades onde ainda
não existe -o diretório, como em

Schroeder, Corupá e São João do

Itaperiú. "Já temos nomes

importantes querendo aderir ao

nosso partido em todos esses

municípios", afirmou o líder
tucano.

Diretório de Guaramirim
O fundador do PSOB em

Guaramirim, Antônio Vacir

Stringari, decidiu não continuar
na presidência da comissão
executiva do diretório inunicipal
dopartidopara "daroportunidade
a outros companheiros do partido
e também paraque todos sintam a

dacomissãoprovisória,mas ainda
não há uma confirmação do nome
que vai conduzir o partido.

Optesídentedoex-Püê,Nélcio
Henn, afirmou à reportagem do
CORREIO DO POVO, que não
vai permanecer na presidência do
PPR, "mas sou da opinião de que
o presidente deve sair de um

membro do extinto PDS. por
termos uma estrutura partidária
maior que o ex-PDC na cidade".

responsabilidade maior de
mobilizar as forças' do partido
visando o crescimento da sigla no
município", afirmou ele.

Desta forma, 25,5% dos
eleitores filiados ao partido dos
tucanos elegeram o novo diretório

municipal, bem como a nova

executiva que terá como líder
maior Antônio Vicente Pereira,
que já traçou planos imediatos.
"Vamos elaborar um pedido glo
bal do partidopara serentregue ao
prefeitomunicipal VictorKleine,
cujo nome apoiamos nas eieições
do ano passado e. como temos a

certeza de que nossa participação
foi decisiva para que ele

conquistasse a vitória, agora
queremos que ele retribua em

forma de obras para o povo, de
acordo com os pontos destacados
pelos nossos correligionários, que
haveremos de fazer constar neste
documento queencaminharemos
ao prefeito", declarou Pereira.

Os tucanos, em Guaramirim,
participam da administraçãomu
nicipal através do ex-presidente
dopartido, Antônio Stringari, que
é Secretário de Saúde eBemEstar

Social, além de acumular o cargo
de Provedor do Hospital Munici
pal Santo Antônio.

Henn declarou ainda que os

democratascristãos, incorporados
ao PPR, não decidiram se

permanecem no PPR ou vão

procurar outra legenda, apesar do
presidente do partido, Moacir
Bertoldi, fazer parte da comissão
provisória.

Em Guaramirim, o presidente
do PPR, que tem cerca de 230

filiados, será oempresárioDorival
Lemke.

I '

... _ _.-.t- _ _ .. __ � - ·····-··-····--·---··-t··-·.·-····----···L .. -.---
HUMANA
ASSESSORIA EM RH

.... L.

R. Henrique Sohn, 33
(ao lado do Döerlng)
Fone (0473) 71-4311
Jaraguá do Sul - SC

Jaraguá do Sul - No mês de
setembro próximo o Partido
Progressista Reformador (PP.R),
surgido da fusão nacional de PDS
com o PDC, realizará as

convenções municipais, em todo
o estado de Santa Catarina, para a
eleição dos diretórios municipais,
executivas e delegados à

convenção estadual. Em Jaraguá
do Sul o presidente poderá ter

saído de uma reunião realizada
ontem a noite entre os membros

3
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uma rápida ciurcvista coletiva com
os jornalistas que estiveram
visitando o XXI" Congresso da
ABAV. a convite dos secretários
de turismo.

Em suma. a proposta é simples
e visa oferecer um pacote em que
o turista tenha a possibilidadc de
divcrsificarernmuitooscu passeio,
seja em que época do ano ele

esteja viajando. além é claro de

explorar as festas de outubro -

como Fenachopp e Schützenfest.
e a temporada de verão quando as

praias e o turismo ecológico - de

Corupá e São Bento -. também são

opções aos turistas.
De acordo com o secretário de

Turismo de Joinvillc, Geraldo

Linsmeyer. ainda não há uma

expectativa de faturamento ou de
númerode turistas quepossamvir
à região, por se tratar de um

empreendimento que está sendo

germinado agora.

Feira em Foz reuniu empresários do ramo "Caminho dos Príncipes"
.

"

.• Quatro municípios
negocIo comum só objetivo

Turismo: um
de milhões de dólares

Foz do Iguaçu - De 15 a 18

deste mês realizou-se o XXlo

Congresso daABAV (Associação
Brasileira de Agências de

Viagem), instalado na cidade
turística de Foz do Iguaçu, no

estado do Paraná. Houve a

participação de aproximadamente
10 mil pessoas de todas as partes
do Brasil e do mundo. Jaraguá do
Sul, pela primeira vez em sua

história, esteve presente neste que
é o maior evento de turismo da
América Latina. -

, 'A feira do congresso da
ABAV, com á participação de
mais de 300 expositores, deverá
marcar época no turismo de

eventos, como amaisbela até hoje
montada' " disse o presidente da
ABAV-PR e do XXIo Congresso,
David Rassi. A exposição ocupou
os cerca de 20 mil m2 do pavilhão
de feiras da CONFOZTUR. As
estatísticas das entidades

especializadas demonstram que
quaseum terço doespetacularbolo
deUS$10,5 trilhões, gerados pela
indústria turística.provémdo setor
de eventos e criízeiros marítimos.

Quase todos os estados

brasileiros apresentavam aos

agentes de viagens aquilo que
podem oferecer como atrativo

turístico, objetivando a

programação de roteiros de

viagens organizados por estes

agentes. Santa Catarina, através
da Santur, esteve presente mas

com uma novidade em relação aos

Partido Progressista
Reformador - PPR
Guaramirim - SC
Edital de Convocação da

Convenção Municipal
A Comissão Provisória do Partido Pro

gressista Reformador - PPR do Município
deGuaramirim, na forma da Lei, CONVO
CA todos os filiados do Partido para a

Convenção Municipal a se realizar no dia
12 DE SETEMBRO DE 1993 (Domingo),
das 9:00 às 17:00 horas. nas dependências
da Câmara Municipal. sita na rua 28 de

Agosto. nesta cidade, constando da ordem
do dia a eleição doDIRETÓRIOMUNICI
PALDOPARTIDO.dosDeIegadosàCON
VENÇÃO REGIONAL, com seus respec
tivos suplentes.
Guaramirlm, 17 de agosto de

1993.
\

O' Dorival Lemke
PRESIDENTE DA COMIS

SÃOMUNICIPAL
PROVISÓRIA DO PPR

4

.

VtsUàldo standedeSantaCatarina nafeira doCongressodaABA V, no
centro de convenções tio CONFOZTUR, em Foz do Iguaçu. Sol, serra
e mar, sôo osprodutos catarinenses oferecidos

outros anos. Um stande principal
foi dividido em vários espaços
para que os municípios, reunidos
em regiões, pudessem apresentar
os roteiros existentes nas diversas

parteszío estado.

que visam divulgar as festas
catarinenses da Oktoberfest,
Fenachopp, FenarrecoeMarejada.
O quinto cartaz objetiva a

promoção da cidade veranista de
Balneário de Camboriú.

Jaraguá do Sul esteve presente
ao XXIO Congresso da ABAV,
integrando o roteiro regional do
"Caminho dos Príncipes",
juntamente com Joinville, São
Francisco do Sul e São Bento do
Sul, sendo que ainda devem fazer

parte do roteiro os municípios de

Corupá, SchroedereGuaramirim,
que também estiveram presentes
em Foz do Iguaçu, através dos
secretários de turismo.

De acordo com o secretário
estadual de Ciência, Tecnologia e

Meio Ambiente. Amilcar

Gazanica, foram investidos cerca
de 150mil dólares. sendoqueUS$
75 mil pelo governo do estado e os
outros US$ 75 mil rateados entre
as prefeituras que participaram da
feira. O secretário esteve em Foz

para o lançamento oficial de 5
-

cartazes produzidospelo governo,

Foz do Iguaçu - O roteiro
turístico "Caminho dos

Príncipes" é uma iniciativa dos

quatro principais municípios que
o integram - Joinville, Jaraguá do
Sul. São Bento do Sul e São
Francisco do Sul -. e que oferece

sol, serra, mar, compras. festas e

chopp. A estes municípios
integram-se Guaramirirn.
Schroeder, Corupá e outros, que
seguiram os passos e terão

incentivos para que acompanhem
o desenvolvimento turístico dos
vizinhos. até como forma de
incrementar o desenvolvimento
domunicípio.

Na segunda-feira (16), após o
café da manhã no Hotel Carimã,
em Foz do Iguaçu, os secretários
dos quatro principais municípios
colocaram os objetivos a serem

alcançados dentro desta proposta
de turismo regionalizado, durante

�<�

Sepretários de Turismo de São Bento do Sul, Joinville (de pé), de
Jaraguá doSul e de Sãofrancisco do Sul, durante coletiva à lnprensa
da região norte noHotel Carimã•

••••••••••••••••••••••
I

"-.'

.

DISTRIBUIDORA I

: DE BEBlp�S:
• SPEZIA.

: LTDA.:
I Temos li venda Barricas Importadas I
• Vinhos Cachaças e Bebidas em Geral •Fone: 71-2642

..
I 89251-570 _\ -Jaraguá do Sul _ SC

..
I

.....................
'-----_...:......._-----------------'

SENS Tratores e

Implementos Ltda •
-,

SENS
ll,rem,

. ,
..... :�I,�J

� Pneuspara tratores, tobattas,
caminhões e automóveis.

•Rua II de Novembro, 569 -Fone (0473f79-1344
Massaranduba - SC

Lidemar Comércio de
Madeiras Ltda
Anexo ao 'posto Barricão
Madeiras a pronta entrega.

Alinhamentoetabuadas diretodoMatoGrosso,d�qualidadc:
Itaúba - Angelim - Peroba - Grápia - Cerejeira - Cachilhos -

Cedrínho - Guarapeira
Rua 11 deNovembro,716-Fone47-1250-Massaranduba-SC

Reservaspara Aniversários, Casamentos e Festas em Geral

Almoço - Jantar eMarmitex de segunda a domingo

BUFFET VARIADO

Rua 11 de Novembro, 599 - 10 andar - Fone (0473) 79-1561
Massaranduba - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Campanha promocional atil}giràtodo pais Estamps aprendendo
Embraturpatrocina
posters para· festas

Foz do Iguaçu � No segundo
dia de feira do congresso da
ABAV, o secretário de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente de
Santa Catarina, Amilcar

Gazaniga, juntamente com o

DiretordeMarketingdaEmbratur,
Flávio Coelho, fizeram a

apresentação oficial dos cartazes
dedivulgaçãodas festas deoutubro
queocorremnoestado, eque serão
espalhados por todo o Brasil. Ao
todo foram impressos 30 mil

cartazes e 400 mil "folders",
perfazendo um custo de US$ 75

mil, dos quais US$ 50 mil foram

pagos pela Embratur e o restante

pelo governo do estado.
Dos cinco cartazes, um é da

Oktoberfest, um da Fenachopp,
um da- Fenarreco, outro da

Marejada. O quinto destina-se ao
Balneário de Camboriú, um dos
maisbadalados de SantaCatarina.

ASchützenfest élembradaapenas do ano passado, as principais
em um folder - panfleto dificuldades encontradas pelos
publicitário -, onde constam todas setores envolvidos, ações efetivas
asfestasdeoutubroqueaconteeem e soluções concretas
no estado. para a, temporada verão

Gazaniga explicou afirmando 93/94. Paralelamente aos

que "escolhemos as quatro festas encontros regionais acontecerão
mais antigas e maiores do estado, encontros diretos entre iniciativa
mas ofesta de Jaraguá do Sul está privada e setor público, para
lembrada -nos folders, que discussão de problemas de cada
mandamosproduzireque também região.
serão distsíbuídos por todo o país Este plano de ações
e no próximo ano vamos ampliar efetivas irá envolver todos os 260
o número de cartazes municípios do estado, que se

promocionais".
_

reunirão em cidades-sedes, como
Balneário Camboriú, Laguna, São
Joaquim, São Francisco do Sul,
Florianópolis ePiratuba. Nos dias
9, 10 e 11 de novembro acontecerá
um fórumgeral sobre asdiretrizes
básicas, para o planejamento da

temporada 93/94, em.

Florianópolis, finalizando os

Ação Verão 93/94

Amilcar Gazaniga informou
ainda que serão promovidos,
durante o mês de setembro,
seminários regionaispara discutir
e planejar a próxima temporada
deverão:Oobjetivoéavaliardados encontros.

PARTIDO PROGRESSISTA REFORMADOR - PPR
Município: Jaraguá do Sul
Data: 19 de agosto de 1993

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL A SE REALIZAR NO OlA 12
DE SETEMBRO DE 1993

A Comissão Municipal Provisória do Partido ProgressistaReformador - PPR do Município de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei, convoca todos os filiados do Partido para a Convenção Municipal a se realizar no
dia 12 DE SETEMBRO DE 1993 (Domingo), das 9:00 às 17:00 noras, nas dependênclas da CÂMARA MUNICIPAL
ßE VER�ADORES na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 161, nesta'eitláde, constando da ordem do dia a eleição
do DIRETÓRIO MUNICjPAL DO PARTIDO, dos Delegados à CONVENÇÃO .REGIONAL, com seus respectivos
suplentes. I

) .'

Pres_idente da ComissãoMunicipalProvisória do PPR

MarcialDavidMurara

Não poderia haver local mais

adequado para abrigar o XX]O

Congresso da Associação das

Agências de Viagem (ABAV),
que o pólo turístico de Foz .do

Iguaçu. AsCataratas, a imensidão
da Itaipú, além da proximidade
do paraíso das. compras, o

Paraguai, já seriam por si só um
fortemotivopàrajustificara esco
"lha da sede<lesteevento.Mas tudo
isso, aliado a uma perfeita estru
tura de hotelaria e o maravilhoso
pavilhão de· exposições do

CONFOZTUR, foram os ingredi
entes que completaram o panora
ma...

A participação de Jaraguá do

Sul, como parte integrante da ro
teiro ·"Caminho dos Príncipes",
marca de forma efetiva e concreta

o ingresso do município no mun
do do turismo que hoje fatura
milhões de dólares e com certeza

pode simbolizar a idéia proposta
pelosdirigentesdaABAV: '�Unw
saída para a retomada do cresci-

mente".

Aliado a isso, o convívio com

pessoas que fazem do turismo um
estímulo da vida e que vão de
norte a sul divulgando as festas de
Joinville, nos dá a dimensão exata
de q�ê quando se acredita em uma

idéia, os resultados podem e são

possíveis. A comitiva, composta
por jornalistas, radialistas e pes
soas ligadas ao turismo, que saiu
da Manchester Catarinense, ain
da cedeu lugar para convidados
de Schroeder, Guaramirim,
Corupá e São Bento do Sul que,
despreocupados com a duração da
viagem e o desgaste que issopode
ria proporcionar foram em busca
de conhecer o que se pode e se faz

para incrementar esta atividade
de grande importância.

A lição que fica é a de que não
se pode perder mais tempo e, em

Jaraguá do Sul especialmente, há
muito por fazer para estimular o
turismo e colocá-lo no lugar de
.desraque que merece,

�" .

.

�I� Teleconulicaçóes de Santa Catarina S.A

TELESC
.

enpr�do"""'TIIIbÍM.

COMUNICADO
A TELESC, em função dos trabalhos de ampliação e melhorias na rede telefônica da região de Jaraguá do Sul, comunica a

mudança de números, que ocorrerá a partir da zero hora do, dia 22 de agosto, nos seguintes telefones: BAIRRO SANTA LUZIA
/

De Para Nome do Cliente De Para Nome do Cliente De Para Nome do Cliente

r

74-1107 71-1107 - Leimur Indústria dc Conservas Ltda
74-1159 71-1159 - Frigorífico Gumz SA·
74-1169 71-1169 - Frigorífico Gumz SA
74-1179 71-1179 - Frigorífico Gumz SA
74-1185 71-1185 - José Antonio Gasehe
74.-1202 71-1202 - Florentino Tomasseli
74-1203 7]:1003 - Curt Oito Waller
74-1204 71-12(,2 - Anibcle Dcmarchi
74-1205 71-1205 - Ary Elias Ferreira \'---......
74-120(, 71-1206 - Alido Pavancllo
74-1207 71-1237· - Pahlo Alexandre Gumz
74-1209 71-122 9 - Albino Wehrmeister
74-1210 71-1215 - Elenrar Sehtuelzer

74-121171-1201-ElirioPedri
74-1212 71-1252 -Eiclvina Da li Busnarde
74-1213 71-1013 - Eugênio Prestini
74-1214 71-1234 - Luiz Sergio Prestini
74-1216 'ft::r236 - Wali Junge Hertel
74-1217 :71-1217 - Lides Borrinelli
74-1218 71-1218 - Laureano Camilo
74-1219 71-1219 - Rolando Wehrmeister
74-1220 71-1233 - Indústrias Teodoro Hedlcr S.A
74-1222 ; 1-1222 - Gumz c Sehruelzer Cia,
74-1223 71-122) - Rudibcrt Schmclzcr
74-1225 71-1225 - Í{öland.Schutze
74-1226 71-1236 - -Waldemar Gumz

74-1227 71-1227 - Wilson Waldemar Gumz
74-1228 71-1228 - Valdir Tomelin
74-1282 71--1282 - Frigorífico Fumz S.A.
I4-1286 71-1286 - Olimpia Zapella
74-1300 ·71-13 1 I - Frigorífico Gumz SA

.

74-1330 71-1330 - Vilma Piccoli
74-1361 71-1361 - Aurino Nicolau Macedo
74-1372 71-1372 - Neldo Milton Steckling
74-1378 71-} 378 - Gilmar Luiz de Marco
74-1390 71-1380 - Henrique Lenhardt
74-1394 71,1384 - Sérgio Luis Martins de Oliveira
74-1395 71-1395 - Marcos Hocpers
74-1409 71-13 19 -Bcrnardo Gorges

CQRREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 21 de agasto de 1993
� � ... ; ,,; .

.
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arma aes

A simpática e encantadora rDama de Schroeder integrou o

grupo quepartiu de Jaraguá do Sul com destino a Foz do

Iguaçu, paraparticipar do Congresso daABA v,juntamente
com sua.companhelr« de secretario, Gutesela Steinlein

Ris/o..,. Antes de visitar afeira, ela curtiu um "reiax" nas

Cataratas do Iguaçu.

9

Formatura do jaraguaenseAraken
Fazendo parte de uma turma de 50 bacharelandos do Curso de

Ciências Administrativas da Faculdade de Ciências Exatas e Sociais
.

Aplicadas da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, formou-se
ontem, dia 20, o sr. Araken Mafra Pinto, funcionário da Telesc, em
Florianópolis, e filho do casal Senizia Mafra Pinto - José Castilho

Pinto, ela professora, ele funcionário federal aposentado e jornalista.
É mais um jaraguaense esforçado e que a custa de estudo conquista o
galardão de um Curso Superior. Ao Araken, sua esposa professora
SílviaW. Pinto, seus pais e demais familiares os sinceros parabéns do
CORREIO DO POVO.

'No Kamisão,
agosto ê o mês do bom-gosto.

B com descontol

Vestindo você de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, 55

6

o melhor prá voei. ..

Ligada do seu jeito
Marecbaí; 491 - defronte o

Av. Mal. Deodoro, 819 - Fone (0473) 71-8724 -JS Col São Luis

CORREIO DO POV - Jaraguá do Sul, 21 de agosto del

julho último

registrou-se no

Teatro "Ópera de
Arame" em

Curitiba, a

solenidade de
oole

ç
âo de

grau do Curso de

Graduaçãó
em Odontolog'ia da,

Pon tifíoia
Universidade
Oatóiioa do
Perene, da

jaragua,ense
lIIIaria dtlLourcftls

Ptltlrotti, filha, do
oeset Albtlrebt e

CtlcÍli"

lIIIarquarcft, da Oomunidede de Nereu Ramos.
A e1a" os oumprimentos e äesejos de suoesso de seu esposo

(Hilerio Pedrotti), seus filhos (Patríoia, eHildrio P. Júnior),
seuspeis, sua, irmä (Anite), ounbedo (Reinaldo) e sobrinho
(Giulia.no).

Oolaque emor em todo o seu oeminho e lute I
Va,1e a pena, 11/

Completa 12 anlnhos dia 20 ajovem egraciosaMarcileneKatchuce
Bolduan,filhadeCecíliaMariaeMauroBolduan.Muitasfelicidades
de seus amigos do Centro Educacional Evangélico.

•
Dia 23 é a vez de Maria do Carmo de Lacerda Jahnke apagar as

velinhas•.. OMaridão Julio e as lindasfilhinhas abraçam amamãe

"Dú"•.• Nós também...

Aniversariou
no dia 18/8 a

jovem
Cristiane

Rudnick,
fllha de

Reginae
Lindolfo
Rudnick;
completando
seusfelizes 17
anos.

BUFFET
Terças e quintas

Chá, café, chocolate quente
Quartas e sextas

Queijo com vinho (quentão)
A partir das 15h.

Diariamente: taças
elaboradas, sorvete quente,
tortas de sorvete, bombons de
sorvete.
Aceitamos encomendas

Rodeio Crioulo

Nofinalde�\'emana último
tivemos em Jaraguá do .,,>',,1
um grande Rodeio Crioulo

que, com certeza, foi UIII

grande SI/cesso, recebendo
a visita de enorme número
de pessoas de Jaraguá do
Sul e, também, muita gente
de fora. Parabéns aos

organizadores.
Aniversário dia 19/8.

PARABÉNSaoLuis,Estilista
e Mode lista de Neki

Confecções.

Beleza
Suporte Ondulação,

Permanente ou Frizado em

4estilosdiferentesem ondas'

fixaspara o cabelo,ficando
a critério da cliente, sendo
próprio para cabelos

oleosos, tirandoaoleosidade
por um bom tempo, e ao

mesmo tempo sendo super
prático para o dia-a-dia.

Sempre a gosto, uma

ondulação mais crespa ou

mais leve, sendo controlado
pelo próprio cabeleireiro.

Garota Schopping Club
SABADO, dia 21,

acontecerá o concurso

GarotaSchoppingClub, com
10 belasjovensconcorrendo
ao título de Garota

Schopping.

Pintura contemporânea
Dias 24,25 e 26deagosto

acontecerá o curso Pintura
em Contraponto, com o

artista -plástico de

Florianópolis, RUBENS
OESTROEfv1. Uma excelente

oportunidade para quem
quer aventurar-se pelos
Salões de Arte

Contemporânea. Imperdível.
Informaçõespelosfones 72-

0098 e 72-1211.
Moia Cabeleireiro
Fone 71-5753

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-CP Classificados
-Suprj�entoskDara Informática

- Máquinas eMóveispara Escritório
- Rebobinagem·de fitas impressorasp/micro

,
...,Assistência técnlcep/máquinas de

escrever, cekuler; relógios, fax, copiadores,
etiquetadoras, cedeires, arquivos, etc.

.3EM 1

Vende-se, preço a combinar. Tratar
72-.1033. Na rua Bernardo
Dornbusch. 1950.

TV BROKSONIC
Vendo 14 polegadas, cl controle re

moto, sitema de busca automática
de canais, timer liga-deslg nova na

caixa. 22.000,00-72-2264cl Eunice.

GELADEIRA
vende-se 120L. R. RobertoZiermann
nO '38. Perto do Doering em ótimo
estado.

TVACORES
VEmde�se e Video cassete. Tratar
pelo fone 72-2850. cem Ademir.

TíTULO
TituloAtlético Baependi, Patrimonial.
Tratar pelo fone: 72-2720.

CACHORRO FilHOTES
Vende-se filhotes, lindos de Cocker

S�inel, 8Odólares, cada, Tratarpelo
fone: 72-0075.

RUSKI SIBERIANO
Vehde-se tem um ano de idade. Rua

Irquemedes Tantas, 63, próximo ao

salto Uniêo aos sábados e domin-
.

gos.

Xl
Vende-se ano 86 ou troca por Fiat 80
ou72-0224.

GADOGORDO

Compra-se para abate - 72-0568.
�

DOMÉSTICA
Precisa-se para trabalhar em Bai
Camboriú - 72-3723.

DESAPARECEU
Filhote de Boxer, (2 meses) marrom
claro, patas brancas. Gratifica-se

quem encontrá-los, criança choran-
/ do pelo cão. Tratar na Rua Erwino

Menegoti, 15 pelo fone 72-0207.

MESA DE SINUCA
Com gaveta, tamanho pequeno por
2.000,00 tratar pelo fone: 72-0198,
com 15 bolas.

8IJOUTERIAS,
PRESENTES E

·ROUPAS

VIOLÃO
Vende-se pela melhor oferta - Tratar
napastorFerdinandoSchuluzen21O.

CASA DE MADEIRA
Vende-se de madeira ter. de 15x29
na Figueira1 milhêo - 72-3356 com

Egone.

BICICLETA PE CORRIDA
Vende-se bicicleta de corrida, italia
na, marca Campgnolo, por 30 dóla
res, tratar pelo fone: 0630.

TITULO BEIRA RIO
Vende-se - 400 dólares - 72-2427.

ALUGA-SE
Área de70 por 1oom2., próximotape
tes Mannes

STANDE
Vende-se em Pinus 2 corpos - 6 mil
-Tratar na verdureira do Ivona Estra-

. da'Nova.

MÁQUINA DE ESCREVER ..

Vende-se grande- 71-8542comMá
rio.

r----·--------------·-"I p ..
: @C01EMAQ-e. : :Farmácia:: SUL MOTOS :
: Com .. e Assit. de Máquinas para Escritório Ltda: : -: • .•

I
.

FILIZOLA:BalançaEletrônica,CortadordeFriös,Etc. I Suely :'. Tudo para Motos •

I
DISMAC: Fax,RegistradorasElettônicas,Calculadoras,Etc.

I : • Honda - Yamaha - Agrale •
SHARPFACIT:CalculadoraseMáquinasds:·Esorever Aberto das 8 às 21 horas • • •I Vetulaeassist2l1ciatécllicadecalculadorasellláquillasdeescrel'er I Sábado até as 18 horas •• •

O melhorpreço com

•I Grande Promoção de Balanças e Fax I Colocação gratuita
� Fone 72-0170 •• Rua: João Piccoli - 44 •I Rua Erwino Menegotti, 1631 - Fonel Fax (0473) 71-4535 I •

Av. Mal Deodoro, 852 • • Tel.• 7'''-7''''-1504 •I Jaraguá do Sul - SC I .ß. C � �
............... : ..

OPTLON Comércio de Bljouterlas Ltda \

Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 260 - Sala 01 - Centro

(Ao lado do Foto Loos) Jaraguá do Sul- SC

............ r���ª�������������
• BARRÃSAXO • I

• Vendas ereformas de: •

: Persianasvert. emteddo e : Participe do Consórcio deaJmninio. PersianasHoriz:
• Aluminio50,35,25e16. Kadett SL e Monza SL/E
• mm. e esteirinhas •.
• Comorçamentosemcompromisso. Assembléia de Distribuição Dia 16/08/93.
• Venhanosvism.r • Representante pl Jaraguá e Região:

. • Rua:JoãoPicolli,44-Centro • (0473) 72 2502• Fone: (0473) 72-3612 • ,'I�����!iiii!!li!�!iiii!!li!-�����• Prox. HospitalSão José • =

............ TELEFONE
Vende-se prefixo 72 200 mil - 71-
5514.

MÓVEIS USADOS

Compra-semaisem conta - 71-0287
recado para Olga.

50 ESCORAS
Vende-se de madeiraa para Lage -

1.500,00 - R. Max Eggert - 171.

BICICLETA
Vende-se Brisa - 5.500 - Tratar na
Rua Max Eggert 171 Figueira.

ALUGA-SE
Casa de 3'peças próximo aWEG II
-72-0579.

FilHOTES

Vende-sedecachorroderaçaBassêt
-72-1542.

APARTAMENTO
Vende-se noEdificoJaraguáde73m'
por 25 mil dólares - �ceita contra

proposta - 72-0383.

CALCULADORA
Vende-se um mimógrafo - 71-8542
comMário.

MÁQUINA DE COBERTURA
Vende-se 2 agulhas - 71-8054.

Clínica Fortkamp Oftalmologista
Dr. Josoé Fortkamp Júnior

»

Cirurgia de catarata cl implante de lente intra-oculari cirurgia de estrabismo; cirurgia de glaucoma, oftalmologia
pediâtrica: todos os tipos de: lentes de contato. Atende à emergências e traumatismos.

Av. Mal. Deodoro, 429, sala 9, Ed. Florença, térreo - Fone 71-2922 (comercial) e 71-1164 (residencial)

C�qRREIO DOJ�ºY9 - Jaraguá do Sul, 21 de ag�st9!I�e 1993

�_.. ,
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FREEZER 230 lTS.
Vende-se Cônsul - marrom- novo -

27 mil - 72-0618.

CARRINHO DE BEBÊ
Vende-se da Burigotto 3.500,00 -

Tratar na rua do Fórum 527.

MADEIRA
Vende-se 9,4 metros cúbicos de
madeira nobre - 72-3431 comMario.

TíTULO BAEPENDI
Vende-se - 71-9743 por 21 mil.

VIDEO GAME
Vende-se Danivision com controle,
13 jogos - 4 .mil - Tratar na rua

Presidente Castelo Branco. 126 na

Vila Lenzi.

APARELHO NEBULIZADOR
Vende-se 71-3100 com Gilmar,

TíTULO BAEPENDI
Vende-se Baependi - 13 mil - 72-

4461 com Marcelo de Melo Silva.

KIT COZINHA -

Vende-se de Pinus com pia de uma

Cuba -14 mil-71-5031.

CASINHA DE BONECA
Vende-se 7 mil - 71-5828 com

Luzia.

VíDEO CASSETE
Vende-se marca JVC - 4 cabeças -

72-2934.

FREEZER
Vende-se marca Cônsul 280 Lts.
vertical e jaqueta de couro mais ca
pacete. Tratar 71-2409.

.-

Class ificados

�
Chácara c/60.CIOOm', na Barra do Rio Cerro. próximo Botafogo
Terreno cl 4O.783,60m', localizado à Estrada Garibaldi. dentro do Perímetro Urbano.

Terreno cl 396m', Lateral da rua Walter Marquardt
Terreno cl 479,25m' todo murado, lateral da rua Padre Aluisio.

Terreno cl 878m', na rua Padre Aluísio- Barra do Rio Cerro.

Terreno cl 546,60m'. rua Padre Aluísio esquina Feliciano Bortolini
Terreno c/814m', rua Padre Aluísio - Barra do Rio Cerro.

Terreno cl 376,08m', rua Frida Piske Kruger - Barra do Rio Cerro

Terreno cl 367,5Om' Residencial D. Juliana - Barra do Rio Cêrro

Terreno cl 900m' - rua Horácio Rubini - Barra do Rio Cêrro

Terreno cl 29.000m', Barra do Rio Cêrro - Fundos Botafogo .

Terreno cl 578m', Tifa da Mosca -Barra doRio Cêrro
Terreno cl 3221368, Loteamento Roeder km 14 - SC-416 JguáIBlume.
Terreno cl 42Om'. fundos Botafogo - Barra do Rio Cêrro - Aceita Carro.

Terreno cl4.200m' rua Garibaldi, 20km do Centro.

Terreno cl4.500m'. BR-SC 416 JaraguáIPomerode.
Terreno cl20.000m', rua Padre Aluísio, em frente ao Noviciado.

Casa de alvenaria cl 110m', 3qtos., I suíte, sal, COZ., 2 bwc's mais 4Om' como área de lazer
cl churrasqueira, terreno cl 465m', todo murado e ajardinado. Rua João Franzner. Aceita carro
até CR$ 700.000,00.
Casa de alvenaria cl 8Om', I suíte, sala, cozo 2 bwc's, terreno cl 360m' lateral da Estrada
Garibaldi. 8km do Centro.
Casa dealvenaria c/7Om', 3 quartos, sala, coz., bwc, despensa eterreno cl I.360m' - ruaÂngelo
Rubini - Barra do Rio Cêrro
Casa de alvenaria - c/7Óm', 2 qtos, sala, coz., bwc, despensa terreno cl 352m', lateral R. Pastor
Schneider- Barra do Rio Cêrro

Casa dealvenaria cl44m', 2qtos. sala, coz, bwc, terreno, é/564, 20m'LoteamentoRosá - Barra

do Rio Cêrro.

Casa de Alvenaria cl 260m', 2 qtos, 2 saias, coz, escritório, 2bwc's, lavanderia, despensa, 2
garagens, cl área de lazer, churrasqueira, terreno c/64Om', todomurado eajardinado -R Erwino

Menegotti. Aceita carro no negócio até 50% do valor da venda.
Casa de alvenaria cl 161m-, 4 qtos., 2 salas. 2bwc's cozinha, lavanderia, garagem, terreno cl
625m', todo murado - rua Walter Marquardt

.

Edificio no centro com 2 pavimentos, edificado cl 51Om-, sendo 364m' de área p/fábrica de
confecções jeans, cl todo equipamento indl. emais aptd no 2·piso cl 146m',4 qtos., sala, copa,
cozinha e lavanderia, despensa, terraço, armários embutidos, terreno c/l.036m', todo murado
e ajardinado.Aceita carro, casa. Preço US$ 125.000

Casa de alvenaria, cl 116m', 4 quartos, I suíte, 2 salas, 2 BWCs, copa, coz., água quente,
(aquecimento solar), terreno de 777m', lateral da Estrada Garibaldi.
Casa deAlvenaria c/8Om', 3 qtos, sala, coz.,BWC, terreno cl 3.000m', com lagoa pl peixes,
localizada próx escola Rio da Luz, distante 1 ,5km da Malwee.

Tratarna R. AngeloRubin;' 1223 - Sala 9 - Barra doRio Cên'o
Fone (0473) 72-2734 Protocolo nO 010893/7-6

/

RESTAURANTE E

UNCItONETE TiAGo LTdA

Barra Sullmóveis

ceita-se reservaparafestas, casamentos, aniversários e outros.

Restaurante Tiago, com bom gosto e bom preço.
Av. Mal. Deodoro, 104
Jaraguá do Sul - sc

Vende

.--------------------�

I
I
I
I
I
I SURFWEAR

CIRCUITO SUL Surf Wear I
I
I
I
I
I

o Espírito do Surf
em seu Corpo

I RuaExp.AntônioCarlos Ferreira,22-sala3-Fone(0473)72-1340. I
I Jaraguá do Sul - SC I
._-------------------�

7 MÁQUINAS DE MARCENARIA
Tratar na Estrada Itapocuzinho
1 OOnits após Bebidas Kienen Ofici
na Mafra.

VIDEO CASSETE PHllCO
Vende-se de 2 cabeças. Tratar 76-
0921.

rji�-::-�-:;��-:��lI .

.

O Mundo da ALEGRIA
I

: Com Crediário Próprio: Tudo em até 3pagamentos :Super ofertas com preços especiais
I Lila Brinquedos emfrente a IgrjaMatriz e também III Centro ComercialHM
I RuaMarechalDeodoro,601 •
I Fone: 72-2689 . I
•••••••••••••••••••••

p••••••••••••••••••••
I (�l'Sl' .).)S (�.)I..(�II().�S.� I

: ESPUMAS :
I Colchões - Espumas- Travesseiros - Colchões I
• Sob Medida - Cama Solteiro - Beliche I
I TUDO PELO MELHOR PREÇO DA I
I CIDADE I
I Rua João Picolli, 174 - Fone: (0473) 72-1250 I
I

. Jaraguá do Sul - SC I
•••••••••••••••••••••

FREEZERH.
Vende-se. Tratar R. Procöplo Go
mes 1525.

MÁQUINA DE COBERTURA
Vende-se e uma overloque. Tratar
Adolfo Alfredo Augusto Ziemann nO
321.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo

I Estado de São Paulo
FolhaMercantil

DiárioCatarinense
Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

I'MOBILIA·RIA
FONE: (0473) 72-0153

VENDAS
Apartamento - Edif. Centenário - 110m2 - 3 qtos. mais garagem
Casa de aIv. - CI 172m2 + ter. de 700m2 - R Pe. PedroCemiewicz
Casa de aIv. - CI 217m2 + ter. de 3.061m2 - R Jorge Cemiewicz
CasaMistra - CI 150m2 + ter. de 400 - R Ferdinado Pradi
Casa de alvo - CI 125m2 + ter. de 372m2 - R 25 de Julho.
Casa de alvo - CI 182m2+ ter. de 544m2 - R BernardoDornbusch.
Casa de alvo - CI 90m2 - R João Franzer.
Terreno - CI 500m2 - R Antônio Carlos Ferreira
Terreno - CI 12,OOOm2 - R ErwinoMenegotti
Terreno - CI 450m2 - R Curt Vasel.
Terreno - CI 420m2 - Prox. Faculdade - R dos hnigrantes.
Casade mad, -CI 17Om2+ter.d700m2-RProf AntônioE.Ayroso
Casa demad, - CI 90m2 - EstradaNova Loteamento Garcia.
Chácara - CI l.OOO.OOOm2 - RioMolha.
Chácara - CI 33.75Om2 - Nereu Ramos.

LOCAÇÃO
Sala Comercial- 45m2 - R José Theodoro Ribeiro
Sala Comercial - 130m2 - Rua pastpor Alberto Schneider.
Sala Comercial- 145m2 - Rua carlos Eggert - Próx. Weg II

Rua Walter Marquardt, 623 - Sala 07

Creci 5.284 - Jaraguá do Sul - SC

t\,�
1=151

Fotos para Casamentos - Filmagens - Xerox' - Revenda de Material Fotográfico e Filmagens em Vídeo
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141 - Loja 3

'

Fone (0473) 72-0881 - 89.250 - .Iarazuá do Sul- sc

"t'

FB FOT,OGRAFIAS LTDA.

TELEFONE

Compro. Tratar 72-1398.

CD SEMI-NOVO
Vende-se. Tratar 71-5098.

ESTANTE
Vende-se de ferro, prateleira de vi
dro fundo com espelho. Tratar 72-
2333.

GATOSIAMÊS
Vende-se 7 meses. Tratar na rua

Guaramirim rua Atiradores Diana nO
251.

-

AlUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor
Júlio Ferreira ;128Vila Lalau72-11 02.

MÁQUINA OVERLOQUE
Vende-se rimoldi e uma geladeria.
Tratar 72-2017.

WAlKMANN
Vende-se tratar 72-3615.

)

70ESCORAS
Vende-se de 2,70. Tratar 71-6954.

SERRA CIRCULAR

Vende-se com motor. Tratar 72-
1879.

2-2
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CP Classificados
1� .......,_ r-w-1 • ..

I Tonel Imóveis I
I . Compra - Vende - Aluga e I
I Administra: I

Fazendas, chácaras, sítios. lotes,
I casas, ele. I
I Temos: Telefones para venda I
I

Oll aluguel IRua Rodolfo Schmidt, 114

I (prõx. Portal) - Fone 79-1119 I
I Massaranduba - SC I
.._-------_.

Farmácia
Müller
A vista 10% de desconto

ou cheque para 15 dias

com preço normal
Rua Reino/do Rau, 243

Fone: 72-3333
•••••••••••••••

MÁQUINA DE COSTURA
Vende-se overloque 5 mil pontos.
Tratar João Planicheck, 907.

OFERTA
Vende-se 2 freezers 220Lts, 1 gela
deira, 1 fogao, 1 chapa deX, cadeira
e mesas. Tratar na lanchonete em

frente o Fórum.

MÁQUINA DE LAVAR
Vende-se máquina de lavar roupas
Arno e pulseira de ouro. Tratar R.
Luiz Gonzaga Ayroso, nO 586.

BLAZER E CALÇAS
Vende-se masculinas e femir:linas.

Tratar R. João Carlos Stein, 80.

BICICLETA
Compra-se ergométrica para ginás
tica. Tratar 72-0309.

BANCO

Vende-se banco para 5 pessoas.
Tratar 71-9565.

MAQUINA
Vende-se completa para fazer lage.
Tratar 74-1379.

2 BIC'ICLETAS
Vende-se. Tratar 72-2227.

FOGÃOAGAs
Vende-se de 06 bocas. Tratar r. 13
de Maio 435 fundos próx. Alberto
Bauer.

FILHOTES
Vende-se de cachorro raça Bassêt.
Tratar 72-72-1542.

�

*J.\J\I\ERICJ.\ *
Vídeo Locadora

Vende e aluga
fitas VHS

Rua Cabo Harry
Hadlich,120

Fone: 72-1827
Jaraguá do Sul - SC

•

•

JOGO
Vende-se completo pará ssläo de
beleza. Tratar 71-0642.

.-------- ..

LAlg VIcko:
I /),- __ J._IL I
I �� I
I I
I Locadora defitas e games I
I para Super ,!ess eMega IDrive
I Rua Ângelo Rubini, 9 r 4 I
I Fone(0473) 76-2935 l_
I Barra do Rio Cerro I
I Jaraguá do Sul - sc I
.._------_.

CASADEALV.
Vende-se em construção. Tratar
71-3800 ramal294.

CASA'
Vende-se no bairro João Pessoa.
Tratar 72-2931.

CASA
Vende-se casa no João Pessoa próx.
Igreja ter. 360m2. Tratar 72-1506.

Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

INDÚSTRIA DE cosMÉTICOS NATURAIS
ADMITE .

1/2 perí�do - CrS 21.940,00
11 vagasp/coordenadores ambos ossexos, exigimosmaiorde22 anos boa
aparência - crédito em ordem. Tratar2a/eira 23108110Secretaria (la Igreja
AIatrizSãoSebastião. A l\ AIaL Deodoro (laFonseca, com osr. Carlos das
9 as 17 horasmunidas de RG e CP.F.

PRANCHA DE SURF
Vende-se. Tratar 72-2806.

TELEFONE
Compra-se telefone residencial,
paga-se à vista. Tratar telefone
72-0171. Com Terezinha.

Bordamos comMáquina
Computadorizada

Rua: GeneralOsório, 363
Centro - Fone: (0473) 25-2774

Blumenau - sc

TERRENO

Compra-se pago até 200.000,00 fa
lar com Getúlio Marques, rua lrmäo

Leandro, 160, Vila Lenzi.

APARTAMENTO
Vende-se no Ediflcio Jaraguá de
73m> por 25 mil dólares - aceita con
tra proposta - 72-0383.

LANCHONETE
Vende-se completa no Jaraguá Es

querdo - 72-2674.

SALA COMERCIAL
Vende-se na Barra - 76..4921 -eorn

Sandro.
.

CASA

Vende-se, grande no centro rua

Henrique Piazera - 71-0954 com

Cecilia.

CASA PARA RETIRAR
Vende-se - 7x9 - 30mil- Tratarna rua
Emllio Mafra Cardoso 181 com Sid
nei.

CHAcARA
Vende-se em Massaranduba de 52

morgos - 72-0429.

TERRENO
Vende-se na Walter Marquardt -

71-2643 ..

SíTIO
Vende-se de 42 morgos - 71-3724
com Genésio.

TERRENO
Vende-se na Praia Grande Albatroz
- 14x35 - 75 mil - 72-3495 cl Daniel.

TERRENO
Vende-se de 886m2 no Água verde -

7.300 dólares - 723595 cem Lidia.

TERRENO
Vende-sede375m2naAv.México no

lot, Sayonara. Tratarr. Pastor Loren,
77.

TERRENO
Vende-se na Ana Paula III. Tratar
72-0239.

TERRENO
Vende-se de 390m2Vila lenzi. Tratar
72-2634.

I �::�: 1 casa de 130m2, nova de
. alvenaria, mais uma de 60m2 pronta

para morar.No valor de 800.000,00.

1 CASA

Vende-se, com lote e casa demadei
ra no valorde 200.000,00 ou troca-se
por carro, ou até mesmo por área de
terra maior. Tratar com Adolar
Holwath. Estrada Nova perto da chá
cara do Mannes, casa n° 406

VENDE-SE OU TROCA-SE
Casa em Massaranduba com terre
no medindo, 2.500, com açude a

300m do ginásio de esportes. Tratar
com soldadQ da Luz, Destacamento
de Guaramirim. No valor de

350.000, 00.

TIJOLOS
Vende-se 1900 tijolos de 6 furos,
3.700 o milheiro de tijolos,
Loteamento Rosa, rua A 1.200 cl
José João de Oliveira.

SiTIO
Vende-se na rua Ana Zaco, 42

mórgos de terra, tratar com Genésio
Pereira. Fone: 71-3724.

, \

\

p rr!!�������������������1
• GRAMADO MOVEISEDECORAÇOES • 1Rj1lí=J 1 .....7

: Arte em Dedorar = LL-Cr [LiD(=;
• Móveis Padrão, Móveis sob medida, tapetes • A GERAÇÃO DO SOM
• Tudo em 3X sem acrésimo • Projetos-Jnstalações e VendasdeSom-AlarmeseAcessórios• Jaraguã do Sul • Com instalação gratuita de 24à sábado.
• Rua; João Picolli, 57 Centro (0473)72-1879. Rua Domingos da Nova, sInO
• Joinville • Fone (0473) 72-2081
• Rua: Príncipe, 750 - Centro (0474)33-2105. Jaraguä do 5':11- SC
� �

FAÇA o SEU
,

DINH.EIRO RODAR ...

MENEGÖ�TI VE�UlOS [® IIMenegotti Veículos I Av. Mal. Deodoro, 930-Fone 71-0499-
Jaraguá do Sul- SC
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cP Classificados /

CASA
Compra-se até 500mil dou Brasllia
76 no negócio. Tratar R. Eugenio
Nicolini, 53.

�B400
Vende-se . Tratar na Juriti Conser
vas ao meio dia ou 18h.

TERRENO
Compro na praia. Barra Velha ou

Piçarras 72-1129.

----------- �

TOLDE
Vende-se de Pampa � 72-0233.

CASA DE MADEIRA
Vende-se casa demadeira 6>19. Tra
tar 72-3356.

TERRENO
Em Ponta Comprida, 12.5OOm2 de

190m2, no valor 2.800,00. Tratar
pelo fone: 71-2724. Com Rubens.

PRANCHETA
PRQFISSIONAL '

Com tecnlgrafo,marca arqulmedes.
Novalorde400.000,00.Aceitovldeo
cassete ou freezer no negócio. Tra
tar no horário comercial com Mar

cos, pelo fone 72-4023.

CAPACETE
Vende-Se médio e uma jaqueta de
couro, um reck para carro. Tratar

pelo fone: 71-2409.

FUSCA
Vende-Se Fusca 75 modelo 80 - 160
mil-76-1321 com Sandro.

MOTOR
Vende-se e caixa de Gol 91, novo -

72-0947.

BELINA
Vende-se 74 cor vermelha por 90
mil. Tratar em frente ao Breithaupt
de Guaramirim. -

FIAT SPÁZIO CL
Vende-seano 83 Por 190 mil. Tratar
na rua Joinville - 2270

CHEVETTE
Venc;le-se ano 82 agas - 72-3197 ou
72-0322 com Valdir.

PASSAT
Vende-se anon modelo 83
76-0532.

CONSÓRCIO
Compra-se que seja de moto -

71�5475 com Mário.

CHEVETTE
Vende-se ano'81 - SL Branco inteiro

-preçocombinar-72-1567 -723316.

Tempraprata4p. -ci:nza argentino (G) OK

UnoCSIE-cinzaargentino(G) OK

Uno CS 1.5- vermelho perolizado (A) 01('
Uno CS IE -vermelho perolizado (G) OK
UnoCSL 1.6-azulpruscia(G) � OK

Pick-np - verde guaruja - (A) OK

Fíorino 1.5 - branco real(G) OK

Veículos Usados
Fusca 1.3 -bege (G).: :.. 81

Uno - branco !A) ' 89

VoyageGLS-cinza(A) '89

Elba S -vermelha (A) 88

Chevette SL 1.6 - vermelha (A) 88

Uno CS - prata (G) 90

Fiorino - branca (A) , 89

VeronaGLX - preta (G) 90

Monza SLIE 2.0 - azul (A) ..
,

89

Escort - branca (A) 84

Parati GLS - cinza (G) 90

Monza Classic SE 2.0 - cinza (A). , 89

Fiat 147 C - bege (G) _. : 84

Prêmio CSL - cinza (A) 89

Jaraguá Veículos, Peças e serviços
Ltda.

RLJa João Zapella I 214 - Fç:>ne 71-2111

JAVEL
XL 1250R
Vende-se ano 85 ou troca por moto
de menor valor - Tratar na rua AntO
nio Ayroso 588 na Vila_Lenzi.

XLX350
Vende-se ano 87 ou troca-se por
moto de_menor valor. Ängelo Rubini
- 309 - Bairro Guarani.

'BELINA
Vende-se ano 83 a Alcool- impecá-
vel - 72-2706 com Ferrari.

-
'

PASSAT
Vende-se ano 81 vidros verdes -

71-9787.

PICK-UP WILLYS

Com'pra-seque esteja em bom esta
do - Tratar na rua Joäo Januário
Ayroso ao lado do bar nO 2431.

FIAT FIORINO
Vende-se ano 90 impecável - ótimo

preço - 73-0580 - 72-0734.

CBX 150
Vende-se ano 91. Tratar 71-8911.

BELINA
Vende-seano83184. Tratar73-0672.

leia e Assine

��!!�1!�2
fone{0414J) 12-JJ6J

/ CP Classificados

Ligue fone 72-3363

Agora o seu espaço é mais valorizado

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111 JAVEL Rua João Zapella,

214 - Fone 71 - 2111

Acenemos cartas de crédito. Melhorpreço e1_T7 veículos
novos e usedos. Atendimento especializado e oficina

...
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EDITAL
Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes, Tabeliã e

Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham
neste Cartório para Protestos os Títulos contra:

Ade Materiais de Constr. Ltda - ma Joinville, sin° - NESTA;

Crismar Ind. doVest. Ltda - maWalterMarquardt, 2222 -NESTA;

Hílter Modas Ltda - ma Bernardo Dornbusch, 281 - NESTA;

João Bernardino Pelens - ma Águas Claras, 797 - NESTA;

Pedro Belmiro de Amorim - ma 619,lf 46 - NESTA;

Sarcol Com. Arte Vest. Ltda-ruaMal.Deodoro, 364S.-I-NESTA.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
ou se recusaram a aceitar a devida intimação, o faz por
intermédio do presente edital, para que os mesmos

compareçam neste Cartório na rua Arthur Müller, 78,
no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, QU então
dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do. Sul, 17 de agosto de 1993.

Patrícia Tavares da Cunha Mello (Tomes
Tabeliã

Floricu'tura e Papelaria'

Lilli Fiori
Temos l1ariada linha depresentes

compreços especiais

Rua 11 de Novembro, 330 - Fone 79-1316
Massaranduba - SC

BUZMAQ
Com de Peças eMáquinas de Costura Ltda

Com Assistência Técnica

Compra e venda demáquinas
novas e usadas

Rua ÂngeloRubini, 964 - Barra doRio Cerro

Fone(0473) 76-2791
Jaraguá do Sul- SC

VOYAGE
Vende-se ano 83 a alcool em ótimo
estado - 350mil- Tratar na rua 651
nO 70 ou pelo fone: 72-0068.

FIATUNO
Vende-se eltr. Okm 93'- .720 mil -

71-5514com Marcelo.

FIAT 147
FIAT 147 Vende-se ano 81

•

a aloool- 145 mil
Vende-se ano 80 agasolina -125mil - Tratarna ruaAntOnioCarlos Ferreira
- 71-2643. 176 - Mercearia Ada.

CORCEL II DEL REY
Vende-se an!> 81 em ótimo estado - Vende-se ano 84 GLX - troca por
200 mil - rua Victor Meirelles 110. carro mais novo - 71-5354 cl Sávio.

- Jaraguá dó u, 21 de agosto e

ELETRÔNICA
ZANGUELINI
MULTISOM

Ventlzr deAceaIrias e

hlSlalaçiJes deAparelJias deSo",
RuaDoningosR daNova Mt"

CENIRO
Fone: (0473) 71-2179
Jaraguá do Sul- SC

FUSCA
Vende-se ano 79. Tratar rua

Bernardo Dombusch, 1590 ou
72-1033.

FIAT PICK-UP
Vende-se ano 80. Tratar rua Joio
Doubrawa, 493 com Jair.

MOTOR
Vende-se e caixa de Gol 91. Tratar
72-0947 ou rua Joinville, 2270

FIAT SPAZIO CL
Vende-se ano 83 perfeito estado.
Tratar rua _Joinville, 2270.

FUSCA
Vende-se ano 76, 1300. Tratâr
76-3159.

FUSCA
Vende-se ano 76 - 1300L. Tratar
72-1367.

VARIANT
Vende-se ano 73. Tratar 72-0224.

FIAT77
Vende-se ano 77. Tratar 72-3089.

CBX
Vende-seano89 com 150cilindradas

por 160.000,00. Tratar pelo fone:
tzcrrt.

Indústria Metalúrgica Ltda.
Especializada em:

Portas, Janelas, Portões, Grades, Cercas, Churrasqueiras,
Pantográficas e Expositores especiais para lojas

\

Rua Presidente Costa e Silva, 158
Vlla Lenzi

Jaraguá do Sul- SC-

CASA DE RAÇOES
ARNO LTDA.

ANUNCIA
Pintos de um dia, marreco depequím, codornas e outros pequenos
animais. Oferecemos também gaiolas, Produtos Veterinários,

ferramentas e Diversos.
Rações pl todo tipo de animal
Rua Padre Alberto Jacobs, 625
Vila Lenzi, Fone:- 72-3088

Jaraguá do Sul - SC

Joalheria SIMARA Ltda.
Jóias - Relógios - Artigospara Presentes
Tudo com os melhores preços dapraça.

Rua Barão do Rio Branc'o, 170
Fone: 72-3630
Jaraguá do Sul - sc

,. - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - ---,
I

t DICAS E SERViÇOS

©
o Inverno chegou. E no frio, se o motorista não seguir,
um certo ritual, poderáperder muito tempo para colocar
o seu carro em funcionamento.

(

CONTRAO FRIO,MOTORQUENTEE_
REViSÃO DE FÉRIAS.DA MENEGOTTI VEíCULOS

50%NAMÃO-DE-OBRA
350/0 NASPEÇAS

-

©
Usar bem o afogador, não esquentar o carro parado e

Ö revisões periódicas, são pequenos cuidados que evitam
uma enorme dor de cabeça.

I® I(Menegotti Ve(culos I
Av. Mal. O8odoro. 930· Fone (0473) 71·0499

L ..-� _ _ _ __ _ !II' - - - - - !III!' � .. � ... ft .._ - -"
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CP Ofertas

Tubos Santa Helena Ltda,
Divisão de concreto

(tubos eartefatos de concreto).
Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão deplásticos (tubos dePVC -eletrodutos/linhaesgoto
tubos depolietileno/mangueirapreta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
Escritório Geral

Rua Cei. Procópio Gomes, 89 - Fone 72-0066

Spézio \& Cio Itdo
Serraria e-serviços de trator

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais especializados

Rua João J. Ayroso, 772 - Jaraguá Esquerdo
,

Fone 72-0300
Jaraguá do..sul - SC

Se você nul1Cfll ouviu falar da gente, tudo
bem.
Nossa empreaa Jt naaceu com mania de
trabalhar demais, para que nonos
Clientes trabalhem menos. Qualidade e
tec,nologla a serviço da Umpeza e
Conaerv891o, na empresa e no lar.
Economia e responsabilidade para tirar
de suas mloa o problema da Umpeza. é a

tercelrlzaolo levada a sério.
A UMPAC oferece 08�ul�s aervlçoa:
- Lavll910e ImparmeabillZa980 de
eatotadoa, estofamentos de autom6vels e
carpetes;
- Limpeza eman�o de jardina;
- zeladoria em ftbtlcasrbancos, 10J88,
escrlt6rloa etc;

-

- Lavll9lo de muros e calqadaa;
- DedetIza9Io. " ,

. Padrão de ServltJo.
Prontol Da próxima vez que perguntarem R. Joaé Emmend6erfer, 679se você conhece a UMPAC, ii a6 pensar. Fone (0473) 72-3809em qualidade de servIçol Jaragu6 do Sul

EM
8REVEli..

.Safari
C-uça - Pesca - Camping - Náuticâ - Esportes

Distribuidordos produtos:
Rossi - Tramontina - Yannes - Penalty
Taurus - Marinéz - Cobra - Umbra

CBE - Tokio - Tupy - Kanxa
'Baita - Grilon - Hobby - ces

Preços super especiais a

vista ou a prazo
Av. Mal. Deodoro, 583.

Tels. (0473) 72-1389 e 71-8135.

TRAMONTINA

flttt(

AULO
'.

SAOP.· ,.

Jaraguá do Sul- SC

2-6 - Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Imobiliária

Terreno - com duas salas comerciais e duas casas de alv., na ma Bernardo Dornbusch.
Casa em alvenaria em construção com áreíÍ de 570m2 na rua Marechal Castelo Branco. Em

. Schroeder - Centro.

Terreno com área de 1.850m2 em Schroeder.
Terreno - com uma casa de alv., na ma Bernardo Dornbusch
Terreno - com 43501', próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria - R. Ana Karsten, c/ Terreno de 45001'.
Casa de alvenaria - prôx, ao,Hospital Jguá cl 100m' e terreno c/ 400m' .

Um terreno - c/área de600m' contendo 30m de frente paraBR ecl20m de fundos, c/2 casas sendo
: uma demadeira com 105m', outra de alv., de 70m' na BR 280 km 56. Aceita-se carro no negócio.
4 (quatro) apartamentos - no Edifício Jaraguá, 2 grandes e 2 pequenos.

. Chácara - em Garibaldi cl 80 mor�o�:_ . _ •

.. . �. .
-

Casa de alvenaria - na Rua Alberto Picolli nO 541. aceita-se carro no negócio.
Casa de alvenaria - com terreno de 470 m· no Rio Molha.
Terreno - em Corupá C0111 2.457m2 no Centro por apenas CR$ 120.000,00
Locação
Sala comercial -na Av. Mal. Deodoro n' 97, sobreloja própria para escritório cl sala de espera, sala de serviço,
almoxarifado e BWC.

SalaComercialcom68m",comsaladeespera, LUna sala dereservagrandequepodeserdividida, 1 depósito, BWC,
própria para cOllsuhóriomédico, dentário, advogados, etc. NamaGetúlio Vargas n' 49 sala 109, l' andar.
01 saia comercial nama José lbeodoro Ribeiro nO 32, cem 65nr
01 sala comercial na avo Mal. Deodoro da Fonseca 11' 141.
RESIDENCIAIS
02 C&'IaS de madeira: em Três Rios do Norte, próximo ao Frigorífico Tbeilaeker,
Apartamento. Nama EgidoVicente de SouzaN'30 aJXo 4, lateral dama José Emmendoerfer, C0l112 donnt., sala,
cozinha, BWC, área de serviço. si garagem.

-.

ii'iiiiiiiiii

CRECI 0914 - J

BARBADA
LOTEAMENTO
DIVINÓPOLIS
Bairro

Ilha da Figueira
em frente à

ANTENADA
RÁDIO

Terrenos com 400m2
"'

PREÇOSA
VISTAOU

FINANCIADOS
ALONGO
PRAZO

TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES
Terreno prõx. ao Juventus
038 - 5 lotes de 450m2, prontos pl
contruir - PreçoUS$ 5.000,00 (40%
de entrada e o restante até 15 meses

reajustados pelo IGPM).
Terrenos na Ilha da Figueira
039-
01 - Lote de 304m2- Valor

US$ 3.500,00
02 - Lote de 380m2 - Valor

US$ 5.000,00
03 - Lote de 390m2 - Valor
US$ 4.500,00
04 - Lote de 579m2 esq. pl principal
- US$ 11.000,00
040 - Terreno rural de 237.046m2
na margem da BR - 101, altura do

km58, edificado cl diversas
benfeitorias em alvenaria e madei
ra. Valor US$ 250.000,00
041 - Terreno urbano cl 900m2 si
benfeitoria localizadopróx.lat. San
to Antônio, Três Rios do Norte.

Valor US$ -1-10.000,00

VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

)
I
I
I
I
I

TERRENOS

001) Terreno em Piçarras a beira rio c/4.185m' (Ancora
douro)

003) Terreno na Rua João Januário Ayroso 11' 660, c/
52201' cl casa de madeira (Rota da Malha)

006)Te!re!lOnaRlI8Amazonas cll.72Onr,pró�ParafusosEwaJd
026) Terreno na Rua 732 c/8.994,02m' (Loteamento

Liodoro Rodrigues)
041) Terreno c/450m' (Vila Rau)
052) Terreno em Piçarras Beira-Mar c/I2.320m'
053) Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.500m'.
Próx, trevo do Posto Marcolla

'054) Terreno Rua Francisco Zacarias Lenzi (Próx. Campo
"Botafogo") c/ 563m'
055)Terreno Rua478 (lateral rua LourençoKanzler) c/450m'

CASAS
O13) Casa de alv., (Em construção), RuaGuilherme Lessmann

cl 480m' c/ terreno de 900m'

037) Casa de alv., 60 01' - Loteamento Liodoro Rodrigues
047) Casa de alvo c/70 ni" Rua Pedro Winter (lateral Walter

.

Marquardt)
049) Casa mista Rua Onelia Horst, 597 (Vila Lenzi) c/

130m' terreno c/ 525m'

051) Sobrado em const. c/220m' Terreno de Esq. c/754m'
Rua João Franzner Lote N·. 25 Giovani Manfrini

APARTAMENTOS
016) Edificio Caetano Chiodini c/147m' + Garagem
llI8) Edificio Schiochet c/156m' c/ garagem, play-ground,

piscina e quadra polivalente
.

LOTES FINANCIADOS
019) Loteamento Ana Paula III (Residenciais e Comer

ciais):
020) Loteamento São Cristóvão II (Vila Amizade)
021) CONDOMINIO AZALÉIAS (empreendimento

Classe A)
.

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

LINDO TERRENO
023) Arborizado, cl área de 14.700m', a 5km do Centro

cl boa água, uma casa excelente estado e casa de
caseiro.

CHÁCARA
I
I
I
1
I
I
I
I
I

040) Chácara em Nereu Ramos cl 160.OOOm' c/ casa e

ribeirão.
TERRENO COMERCIAL

025) Av. Mal. Deodoro da Fonseca -cl 3.000m'
057) Rua Barão do Rio Branco c/20 x 27 (540m") Esquina c/
Rua Angelo Schiochet (Centro).

1

I
I:
I
I

I I
I I
L �_�
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Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

A qualidade e requinte
do metro quadrado
mais econômíco de

Jaraguá do, Sul
. ltIApenas 04 apartamentos por andar;
ltIVista Panorâmica;
ltI Piscina;
ltI Play-ground;
l2JChurrasqueiras;
ltISalão de jogos;
ltISalão de festas;
ltI02 Elevadorés até a garagem;
li[Antena.parabólica;
'1tI Portões eletrônicos;

�Água quente; /

IaTotalmente residencial;
I

ItITodos com garagem.

O�S---...,..,'e.,..1::.0....------___".,�"AF\�---,-----------��-- 4>0-� �v�rGJ �

$qfl!��c; e
�

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

.JARAGUÁ LTDA
Rua CeI. Bernardo Grubba, 246
Tel. (0473) 72�014 - 7l�7

,,'..)

I/)
_CD
o
"="
...
.....
I

.�
C
'Q)
_,

CHALÉ IMOBILIÁRIA
Rua Reinoldo Rau, 61 - Tel. (0473) 71-1500

Jaraguá do Sul, SC

EDIFíCIO ISABELLA

Apartamento
cl área de 122m2

Entrada e saldo

financiado

Entrada mais

financiamento

I loteamento)uventus
: Lotes com êntréK:fa'+ financiamento

Vendas:Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOLOO RAU, 61' - JARAGUÁ DO SUL, SC

N D
TERRENO

I

TERRENO
Rua Arthur Gumz - Vila Rua Arthur Gumz - Vila
Nova cl área de 400m2 Nova cl área de 1.005m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o homem sempre fez
perguntas sobre os fatos
inexplicáveisoumisteriosos
queforam deixadosporseus
antepassados. Muitas vezes
repete rituais e costumes

legadospor eles, sem saber

o porquê.
Atienza, como

pesquisadornato que é, saiu
em busca da história

perdida, e parte de seus

estudos ele colocou em Os

Sobreviventes daAtlântida,
Torre de Babel e A Meta
Secreta dos Templários (a
ser brevemente publicado).

Os temas abordados em

Torre de Babel são muito

variados, mas têm por

objetivo reconstituir as

pegadas do homem na

Terra, para descobrir qual
o seu lugar no Cosmo.

Nesse livro, o autor

estudapovoados estranhos,
como os dos "povos
malditos", marginalizados
pela sociedade. e cujas
aldeias 'eram atravessadas

pelos peregrinos que se

dirigiam a Compostela.
Aborda o tema sempre

atual do Santo Graal, fala
dos símbolos arquetipicos
adotados por todas as

civilizações, costumes que
vieram dopaganismo e que
depoisforamadotadospelas
igrejas.
Há algo também muito

interessante: os

construtoresdos templos da
Idade Média sempre
reservaram lugares
especrats para figuras
eróticas, em forma de

estátuas. E o mais

interessante é que jamais
foram retiradas ou

-

colocados "véus", como

fizeram COIII a nudez na

Capela Sixtina. Por que
será'! Eque significam essas

figuras?
Ele também analisá a

espi rit ualidade, os

caminhos de iniciação do

Oriente e do Ocidente. Efa:
Iodos esses estudos porque.
para ele. "o conhecimento -

sontatoria de Iodos os

conhecimentos - pode dar

1'70 homem a resposta única
ii únicapergunta que elefa:
lia inlimidade: 'Quent SO/l '?"

Torre dc Babel
Editora Mercurvo

CORREIO DO POVO _. Jaraguá do Sul, 21 de agosto-de 1993

I Dica� de leitura I
PorMargit Wagner

Torre de Babel
Juan G. Atienza

Na vida pessoas
vêem e vão, deixan
do sonhos, saudades
e ilusões, mas a cada
I

reinício, mesmo que ,

possa parecer difícil,
haverão novos so

nhos, as saudades se

apagam e só as

ilusões é que sobre

vivem, à sombra de
novos tempos, como

que encetando uma

nova vida.
Antoine de Saint.
Exupéri, em seu ___

livro "O Pequeno
Príncipe", já disse:
"Só se vê bem com o

coração, o essencial'
é invisível para os

olhos".
Por isso, é só aman

do que se percebe o

verdadeiro significa-
do da Vida.

MDK

Emalgum�período do
futuro a

cidade de De-

Programação

eine Jaraguátroit anda perturbada com um

grupo de jovens rebeldes e uma
empresa interessada em

transformar a cidade em uma

megametrópole. Para trazer de
volta a tranqüilidade das

famílias, aparece o policial
perfeito, um cyborg ultra
sofisticado. Direção de Fred
Dekker. EUA/93. Com Robert

Burke, Nancy Allen, Rip Tom.

Sexta - 20/8
20:15 - Robocop III
Censura 12 anos

Sábado - 21/8
20: 15 - Robocop III
22:00 - Filme Pornô
Censura 18 anos
Domingo - 22/8

20:15 - Robocop III

Segunda - 23/8
Sem programação
Terça - 24/8
20:15 - Robocop III
Quarta - 25/8
20:15 - Robocop III
Quinta - 26/8
20:15 - Filme Pornô

E assim
a vida'

passa...

,Q aaúJe Hß eJiaJo.
�eceAiG

Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

�m���
ESCOLA DE NATACÃO

Rua Preso Epitâcio Pessoa, 1081
Fone - 72-1862

7

KID ABELHA
dia lOde setembro. Nodia27destemêsaPrefeituraMunicipal _

de Guaramirim realiza um show beneficente
com o cantor internacional "Diego". Ele é
radicado em São Paulo, mas é natural de
Sevilha (Espanha) e faz um sbow essencial-

,

mente 'romântico com muita versatilidade.
Possui 6 LPs ejáganhou Disco de Ouro com

a música "Vai, Vai Pombinha".
'

o Show que vai

agitar
Jaraguá do Sul.
No Estádio do

Juventus.
Oshowserá 110Ginásio deEsportesRodolfo

Jahn, com início às 20 horas. antecedido de

apresentações de duplas sertanejas da cida
de. O ingresso é um quilo de alimento não

perecível. Tudo o que for arrecadado com o

show será destinado às famílias carentes. É
uma novidade que vale a pena conferir.

A maior estrutura já
montada para um Show

na Região.
Não perca!
Promoção

MARRAKECH.
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I Co/unaRotário

A/ato 'lI');lustra-que esta colunamo;tra um

instante da reunião do Rotary Club Jaraguá do

Sul, na noite de 10-8-1993, noRestauranteItajara,
quando-os rotarianos receberam e homenagearam
doisjovensjaraguaenses que atualmente exercem
suas atividades na Bélgica e, por coincidência a

empresaWEGEUROPES.A. acha-se estabelecida
na região deNAMUR que é a c�dade onde nasceu
ofundador de Jaraguá do Sul - EMÍLIO CARLOS
JOURDAN Partiu daí um movimento no clube
rotário local, no sentido do estreitamento de

relações amistosas, históricas e culturais entre as
duas cidades, cujo início se deu porumaocasional
visitado rotarianoMARCELGENNOTFE, médico

urologista, estabelecido em Berchem -

ANTUÉRPIA ;'0 Rotary Club Florianópolis
Estreito, disso resultando um excelente começo de

aproximação de companheiros dos distritos 46S0
e 2170. Os dois jovens jaraguaenses DIETER
WERNINGHAUS e INGOSELL certamente serão
os _embaixadores de boa vontade nessa

aproximação, com resultadosproveitosospara as
duas cidades irmãs.
Junto com os homenageados aparecem ainda o

sr. Geraldo Werninghaus, um dos diretores do

Grupo WEG, opresidente em exercício do Rotary
Club - Leigue e o sr. Egon L. Jagnow, encarregado
do Arquivo Histórico Municipal de Jaraguá do

Sul.P

Quase 170 CTGs estiveram presentes

JaraguáéSucesso

Educacão

Video Escola será ampliado

SUIJ_���I!�� [DJfinal de semana

(13, 14e 15),foi
realizado o XI
Rodeio Crioulo Interestadual de

Jaraguá do Sul, promovido pelo
CTG Laço Jaraguaense. A promo
ção reuniu 169 Centros de Tradi

ção Gaúcha de vários estados dó
Brasil, como-Rio Grande do Sul,
Paraná, SãoPaulo eSantaCatarina.

A promoção foi considerada
um sucesso, superando todos os

rodeios anteriores. Segundo o Pa
trão do CTG de Jaraguá do Sul,
foram consumidas 12 mil latas de

bebidas, entre cerveja e refrigeran
tes, e mais de 1.200 churrascos.

Florianópolis - A partir desta
semana centenas de escolas de
Santa Catarina passam a contar

com o projeto Vídeo Escola. É que
a SecretariaEstadual de Educação,
Cultura e Desporto vai distribuir
mais 191 videocassetes e 180 apa
relhos de televisão, entre as 22
Secretarias Executivas Regionais
deEducação. Commais esta etapa,
80% das 1. 100 Escolas Básicas e

Colégios/da rede estadual de ensi
noestarão supridas com estesequi
pamentos.

Criado em 1990, oprojeto - que
é financiado pela Fundação Banco
do Brasil, gerenciando pela Fun

dação RobertoMarinho e em San
ta Catarina administrado pela
SEC -, inicialmentebeneficiou 100
unidades escolares da rede esta

dual.

Ano -a- ano ii SEC vem adqui
rindo vídeos e TVs e expandindo o
atendimento à suas escolas, para
que todos tenham condições de

Sextas no jantar - Galeto ao Primecanto
Sá-bados no almoço - Feijoada

8

participar ativamente do projeto.
A previsão é que no início de 1994
a totalidade das escolas da rede
estadual tenham estes equipamen
tos à disposição.

Segundo o gerente de Assis
tência Especial da SEC, Ênio
Lodetti, 18 estados da federação
participam do projeto que nasceu

objetivando a melhoria do ensino.
Os temas são variades e atendem
a todas as áreas de ensino. Ao
todo, são 97 fitas contendo 422

programas que atendem as mais
variadas'rnatérias''. Para que to

dos os professores tenham acesso

a este material, a SEC mantém 24
núcleos nas 22 SEREs.

Agradecimento e Convite para Culto. 8A Familia enlutada de --u-OLGA FREYGANG LOSS
Ainda profundamente consternada com o falecime_nto,

agradece a todos, parentes e amigos, aos que enviaram
coroas, flores, telegramas, e a todos que aacompanharam até
a sua ultima morada. Agradece em especial a direção do

HospitalMatemidadeJaraguá, suas enfermeiras eauxiliares,
Dr. Vicente Caropreso e ao Pastor Ingo Piske pelas palavras
de conforto e de fé.

Outrossim, convidapara o culto religioso a ser celebrado
dia 22-8-93 às 9:30h na

Igreja Evangélica Luterana-Centro.
Jaraguádö Sul.

NÃO DEIXE

PARA DEPOIS,
,

VA E CONFIRA
""

VOCE VAI

GOSTAR.
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€sport!'CaC!� Machado

Atletismo
Ontem, no primeiro dia de competições dos VIJoguinhos Re

gionais, o destaquefoi o atletismo, que ocupou as pistas do Clube
Atlético Baependi.

-'

Foram arremessos depeso, arremessos de disco, salto em altura,
100mrasos, 800,metros, 1500m, etc.A �quipedeJaraguádoSlil
tem boas chances de medalhas em diversas categorias. O resultado

final do atletismo, divulgaremos na próxima edição.

'Prefeitura auxilia Juventus

O governo municipal remeteu à Câmara de Vereadores projeto
de lei concedendo contribuição mensal de CR$ 855.800,00 ao

Grêmio Esportivo Juventus, no período de agosto a novembro de

1993, com correção pela UFIR.
A contribuição visa auxiliar o Juventus no custeio das despesas

demanutenção da equipeprofisstonal nas disputas do campeonato
estadual de futebol.

Em contrapartida, oJuventus se compromete amanterpreços de
ingresso nos jogos, compatíveis com a capacidade de desembolso

da torcida, favorecendo a freqüência no estádio João Marcatto.

As despesas decorrentes da proposição correrão por conta de

dotação própria do orçamento da Fundação Municipal de Espor
tes.

MPIDAS
* E iniciaram os VI Joguinhos Regionais LestelNorte. Agora e'

só o público prestigiar nos locais de competições: ginásios do

SESI, ArthurMuller, ARWEG, MBB, BeiraRio, Baependi, Parque
Municipal.

"Começou o quadrangular de integração. Depois de dois jogos
fora de casa chegou a Vez da torcida juventina prestigiar o time,
indo nesta 2° feira ao JoãoMareaue empurrar a equipe do técnico
Picolé para,a vitória contra o Jec. A diretoria está se empenhando
ao máximo para formar uma equipe competitiva. Mas o apoio da
mossa é imprescindivel.

"Brasil e Equador, domingo 17:00 hs. 110 Morumbi. Vamos
/

esqueceras lilás apresentações eficar de olho naTV, torcendopara
a nossa seleção. Afinal de contas, somos patriotas ou não?

* Vai pegarfogo neste final de semana a última rodada da I"
divisão da Liga Jaraguaense de Futebol. Haja coração. Ajas que

vença o melhor.
.

*E o .JeepRaiddo últimofinal de semana em Jaraguá do Sulfoi
1/11/ sucesso. Na Trilha das Abelhas, a �quipe de São Bento do Sul
levou a melhor. O presidente Sandro Lessmann e sua equipe-estão
de parabéns pela organização.

A Loja de Brinquedos
,

-

e Bicicletas
Rua Domingos da Nova, 154 - Fone 71-33"'14

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 173 - Fone 71-1244
Jaraguá do Sul - SC

-

I

Cruz d'e Malta já assegurou a sua vaga.'

Times lutampor uma
única.vaga nasfinais
Jaraguá do

Sul-Neste final
de semana

acontece a

última rodada

do segundo turnodo campeonato da
1 a Divisão de Amadores, da Liga
Jaraguaense de Futebol, com três

jogos no sábado e dois no domingo:
O destaque da rodada são os

confrontos entreBotafogoxEstrella
eAmizade x João Pessoa. O time da
Barra doRio Cêrro precisa da vitória
e vai torcer por urn tropeço do João

Pessoa, frente a equipe de Malta.

Guaramirim, para sair classificado JánosAspimntes,oJoãoPessoa,
para a fase final. Já a equipe do classificado, joga tranqüilo em

estádio João Lúcio da Costa só Guaramirim, com O Amizade -

precisa de urna vitória simples para também classificado na primeira
garantir a classificação. fasee

Três equipes têm chances de
Se oBotafogovencer a equipe de classificação, mas é muito

Nereu Ramos no sábado, o João improvável q-ue a equipe do
Pessoa não pode pensar no empate Alvorada não fiquecomela. Otime
pois ficaria com o mesmo número daBarra doRioCêrro II vaienfrentar
de pontos mas em desvantagem no em casa o time do Malwice, do
saldo degols enonúmerode vitórias. Jaraguá Esquerdo, último colocado
A primeira vaga já é d� Cruz de no grupo.

CLASSIFICACÃO DA 79 DIVISÃO
Class EauiDe PG J V E D GP GC SG

1° Cruz de Malta ,16 9 7 2 O 21 9 12
2° João Pessoa 13 9 5 3 1 18 9 9
3° Botatooo , 12 9 5 2 2 22 7 15
4° Juventus 9 8 2 5 1 14 11 3
5° t:strella _ 9 9 (2 5 2 12 11 1
6° Amizade 8 9 1 6 2 7 7 O
7° I,:juarani 7 9 2 3� 4 12 16 -4
8° Caixas 6 8 2 2 4 4 8 -4
9° AlvoraCla 6 9 2 2 5 8 1� -5

1Öo Malwice 6 8 2 2 4 7 23 -16
11° Aliança 4 9 1 2 6 6 17 -11

,

\

CLASSIFICAÇÃO DOS ASPIRANTES
Class Equipe PG J V E D GP Ge SG

1° João Pessoa 16 9 6 2 O 22 3 19
2° Alvorada 13 9 5 3 1 19 7 12
3° Amizade 12 9 6 O 3 20 6 14
4° Estrella 12 9 - 6 O 3 11 9 2.
!lU Cruz de Malta 1? 9 5� 2 _2 9 1 2
6° Botafogo 12 9 4· 4 1 15 8 3
7° Aliança 5 9 2 1 6 10 14 -4
8° Juventus 5 8 2 1 5 7 18 -11
�u Caxias 4 ·8 2 O

.�

6 13 18 -5
1'uu Guarani 3 9 1 1 7 3 17 -15
11° Malwice 2 8 1 O 7 4 28 -24

Bicicross

79 Divisão
Jogos última rodada

Dia 21/8 - 15:30 hs. - sábadQ
SER Aliança x GE Cruz de Malta
No Aliança -Barra Rio Cêrro II
SR Alvorada x Malwice FC
No Alvoradk - Barra Rio Cêrro II
Botafogo FC x SSC I!strella
No Botafogo - Barra Rio Cêrro
Dia 22/8 - 15:30 hs. - domingo
SER Amizade x SE João Pessoa
No Henrique Bernardi - Guaraminm
SER Guarani x Caxias SC
No Guarani - Rio da Luz II

Aspirantes
Jogos última rodada

Dia 21/8 - 13:30 hs - sábado
SER Aliança x GE Gruz de Malta
No Aliança - Barra R.io Cêrro 1,1
SR Alvoraqa x Malwice FC
No Alvorada - Barra Rio Cêrro
Bolafogo FC x SSC Estrella - No
Botafogo - Barra Rio Cêrro II
Dia 22/8 - 13:30 hs - domingo
SER Amizade x SE João Pessoa
No Henrique Bernardi - Guramirim
SER Guarani - Rio da luz II

Primeiraetapado Interescolar
Jaraguá do Sul - Realizou-se

no último final de �emana, na pista
doMalweeBiciskeit Park, no centro
da cidade, a primeira etapa do

Campeonato Interescolar de

Bieicross 93, com a participação de
84 competidores em várias

categorias. O diretor de bicicross da

equipeMalwee, ValdirMoretti, que
organiza a competição, disse que aSI

provas apresentaram bons pegas e

que o número de participantes, que
foi bom, deve melhorar ainda mais

para a próxima etapa que acontece
no mês de outubro.

Moretti disse queos treinamentos'
na escola de bicicross continuam

"<.

toda� as 3" e 5a feiras das l8h30min
às 20h30min, na pista no centro da

cidade. "As aulas são gratuitas com

instrução do treinador, além de
ensinos práticos", disse Moretti.

SANTA/ MARTA
CONSTRUTORA,INCOR_PORADORA E IMOBILIARIA LTDA:

PROJETOS, CONSTRUÇÃO ,OECORAÇÃO,VENDAS OE TERRENOS, CASAS E �PARTAMEN'fOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone: 723282
9Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Equipes disputam vagas para os Joguinhos Abertos'

Iniciaram os Joguinhos Regionais
Olho Clínico
Dr. WalterB. Falcone

Conselho Municipal I/e SaúI/e

(CMS) - Em reunião realizada
r-

quinta-feira 12/8/93. tivemosmais
um repasse dos problemas muni
cipais.feitapelo secretáriomuni
cipal âe saúde, prestando esclare
cimentossobre osgastosefetuados
pela sua secretaria. Prevê-se uma
dinâmicaprópria, "independente
da prefeitura" e dependente cada
vezmais do CMS, quepor sua vez

passaria a ter reuniões não mais

mensais e sim semanais, através
de comissões. Solicitei nesta reu
nião quefossem tomadasmedidas

para que os postos de saúde dis
tribuíssem camisinhas gratuita
mente, assim como o representan
te dos sindicatos, Irineu Junkes,
prontificou-se a agilizar lima

maneira das camisinhas, quando
receitadas pelos médicos, te� o

desconto dado pelos sindicatos
aos medicamentos. Acredito que
desta forma simples estaremos

fazendo lima prevenção da Aids
maisabrangente com custosmíni

mos. Ficoupatente a necessidade
de termos para o orçamento mu

nicipal do ano que vem a

especificidade do valor que será

gastoem saneamentobásico. Dis
criminando o que é responsabili
dade da secretaria de obras e o

que é da secretaria de saúde. Será
novamente consultado o departa
mentojuridicodaprefeitura,para
qUI! sejam tomadas medidas con
tra opouco caso que a previdên
cia faz com o repasse de verbas

para os hospitais. médicos, labo
ratórios. Trabalha-se com dois

pesos e duas medidas, ou seja,
paraarrecadaraprevidênciaatu
aliza monetariamente suas ver

bas. Porém para pagar atrasa e

;não atualiza monetariamente.
Irineu Junkes representante dos
sindicatos ficou de conseguir
apoio destas entidqdes, cogiton
do-se inclusivedepo's[taremjuízo,
àquelas verbas. O que liãopode é

ficarcomoestá que edesabonador
para o governo,federal além de
serumafaltade respeitopara com
a comunidade.

Logo em seguida. os atletas
/

Marcello Lucht e Tatiana AItini
levantaram o fogo até a pira
olímpica, num espetáculo de
raríssima beleza. Para fazer o

juramento, foi destacado o atleta
Fernando Radunz.

VI JOGUINHOS REGIONAIS
LESTE·NORTE

No uso da palavra o Prefeito
Municipal Sr. Durval Vasel, deu
por aberto os "VI Joguinhos
Regionais LesteINorte".

Ao encerramento, o público
presente assistiu aum espetáculo
realizado pela Banda Marcial do
ColégioSantosAnjosde Joinville.Tiveram início quinta-feira à

noite em Jaraguá do Sul, os VI
JoguinhosRegionaisLesteINorte.

Os VI Joguinhos Regionais
LesteINorte, compõem-se com

cerca de l.200 atletas, 300

dirigentes em 27 delegações.

Autoridades hastearam bandeiras na execução do Hino Nacional

da CCO dr. José Benedito de 'participaram dos Joguinhos
Campos, secretários municipais, Regionais. Em seguida, todos no
vereadores, autoridades civis e ginásio ouviram o Hino Nacional

militares, políticos e demais executadopelaBandaMusicaldo
personalidades de nosso Sesi, com o hasteamento das

município. bandeiras.

O cerimonial de abertura
realizou-se no ginásio de esportes
Arthur Müller, que recebeu um

grandepúblicoparaprestigiareste
acontecimento. Estiveram

presentes o prefeito municipal de
Jaraguádo Sul sr. Durval Vasel, o
vice-prefeito municipal dr.
Alfredo Guenther, o presidente

Que cada atleta cumpra seu

papel com dignidade, lealdade e

principalmente com espírito
desportivo.

O cerimonial começou com o

desfile das 27 delegações que NOTA DEESCLARECIMENTO

VILMAR EMMENDOERFER, titular da

empresa ANTARES PREMOLDADOS DE
CONCRETOLIDA, esclarece emrelaçãoamatéria
veiculada neste respeitável periódico em data de

11.8.93,no3.777,pág. 07, sobotítulo "Pediuaumento
recebeu bolachas", que na data dos fatos apenas
conduziu seu empregado até a saída da empresa, em
vista da conduta indisciplinar do mesmo, sendo que
emmomento algumhouve qualquertipo de agressão,
e ná ocasião nada se cogitando em relação a salários.

CONTRABANDO?
Por que correr riscos desnecessários?

Adquir« seu micro nacional com a mesma

qualidade e preço.' tios importados em até
5 parcelas fixas em cruzeiros

Consulte-nos���
INFOQUE INFORMÁTICA LTOA

Fone/�ax(0473)71-6110

p--------------------.
I
I
I
I
I
I
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I
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I
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I
I
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APPTEL - Telecomunicações
.

e Representações Ltda.
Centrais telefônicas tipo PABX-CPA

Desde 1 tronco! 4 ramais até 20 tFoncos!128 ramais
Venda - Instalação - Assistência técnica

Representante exclusivo Meta e Nutron
Rua João Planinscheck, 645 -

Fones(0473) 71-3021 ou (0482) 46-2122

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
CÓLERA - Dois casos de cólera

foram diagnosticados em Santa
Cecflia do Pavão - Pr. As previ
sões de que em outubro a cólera

chegue ao norte catarinense é lima

realidade.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410CPL - Camê do CPL - sorteio -

deve serpago hoje. ._----�--------------�

Transformeoseu BANHEIRO numambienfe VJ.P.
Visite a '1It;4�'8()'1t - Z'� &�� e conheça as mel'hores

soluções em revestimentos cerâmicos, metais e louças sanitárias. Solicite um pré-orçamento pelo
telefone: 714411 ouvenha conhecer pessoolmenie nossas instqlações: R. Reinoldo Rau,787

I
CORREIO DO POVO - Jaraguá áo -Sul, 21
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. Programação prevê passeata e ato público

Semana Nacional das

peseoas deficientes
Jaraguá do

Sul - Acontece

d�21 a28deste
mês a Semana
Nacional da
Pessoa Portadora de Deficiência.
Além de uma programação local
para marcar a data, alguns
deficientes de Jaraguá do Sul

participarão de atividades-a nível
estadual como a IV Corrida
Rústica Catarinense para Pessoas
Portadoras de Deficiência, a ser

realizada emFlorianópolis no dia
21, a gincana das APAEs, emRio

Negrinho, dia 27 e a Semana de
Arte Especial de Santa Catarina,
também na capital do estado.

Em Jaraguá do Sul os

principaispontosdaprogramação
são a Missa de Ação de Graças,
domingo (22), na Igreja Matriz
São Sebastião; a exposição de
trabalhos executados pelas
crianças da APAE, na agência
Centro do Banco do Brasil - na

segunda e terça- feiras das 10 às
15 horas; e a passeata seguida de
ato público com a participação de
todos os alunos da APAE, pais,
professores, diretoria e a

comunidade emgeral; levantando
o tema: "Cumpra-se a lei"

'"

A delegação jaraguaense que
vai participar da corrida rústica

catarinense, em Florianópolis, é
formada por 25 atletas e mais 10

pessoas entre treinadores e

professores. 'Também estão

integrando este grupo _os alunos
dasdemais salasde recursos, como
as pessoas com deficiência
auditiva.

o objetivo desta programação
é valorizar a pessoa portadora de

deficiência, evidenciando que os

direitos já conquistados precisam
deixar deI ser letra morta na

Constituição e passarem a ser

efetivamentepraticados. "Acima
e além da potencialidade, está a

igualdade de sermos cidadãos".

QU,ANTO VALE
A VIDA?·

'NóS sabemos, como você, que a saúde não tem preço.
Nada vale tanto como poder aproveitar cada dia com
alegria e trabalho. Por isso é que os hosp.}tais de, I

Jaraguá juntaram forças e criaram o UNIAO SAUDE,
um novo conceito em plano de saúde. Você tem todos
os benefrcios que os outros planos oferecem:
- CONSULTAS com médicos especialistas, com hora
marcada, no consllltório de sua escolha;
- EMERG!NCIAS em Pronto Socorro 24 horas;
- INTERNAÇOES, CIRURGIAS e un, com
apartamet'}to individual e direito a acompanhante;
- ASSISTENCIA A GESTANTES, com exame pré-natal
e ultrassonografia;
- ASSISTêNCIA A RECÉM-NASCIDOS, com
assistência neo-natal, pediátrica e berçário;
- EXAMJ:S de laboratório, raio X, ultrassonografia,
fisioterapia, banco de sangue, eletrocardiografia,
inaloterapia" na consulta e nos internamentos.
UNIÃO SAUDE lhe dá dois hosp'itais bem equipados e
com os melhores especialistas. E a região resolvendo
os seus problemas pela maneira mais direta: a UNIAO.

UNIÃo
s ú D EA

PROMoçÃO E VENDAS

I�
Escrlt6rlo de Vendas:

R. Preso Epltéclo Pessoa, 383
Fone(0473)71-7331
JARAGUA DO SUL

CORREI

Proclamas de Casamento
MargotAdélia Grubba Lehmann, Oficial de RegistroCivil do 1°Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul. Estado de Santa Catarina, fazsaber que compareceram neste Cartório, exibindo
os documentos exigidos pela lei, a firn de habilitarem-se para casar os seguintes:

EDITAL N° 18.927 de 10- 8- 1993

ADAiRTO WÜRGES e CARMEM JUNKES

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua

JoaquimFrancisco dePaula, 5.066, nesta cidade, filho de PauloWürges e IgnezZeboldWürges.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

Joaquim Francisco de Paula, 1.474, nesta cidade, filha deMario Junkes e Luzia Nielsen Junkes.
EDJ.:rAL N' 18.928 de 11- 8- 1993

JANUARIO MACHADO e CLEONICEMARGARIDA SIQUEIRA
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Massaranduba, neste estado, domiciliado

e residente na rua Ângelo Rubini, 322. em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Leonardo
José Machado e Ottilia Cisz Machado.

Ela, brasileira, solteira, auxiliarde vendas, natural deCastro,Paraná, domiciliadaeresidente
na rua A, n" 518, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha deOsayrSiqueira e Elfrida Gertrudes

.
Ressei Siqueira.

EDITALN' 18.929 de 11- 8- 1993.

WILSONZAPELLA eANDREA SILVA FERREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natural de Jaraguá <lo Sul, domiciliado eresidente na rua
JoãoCarlos Stein, 611, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Daniel Zapella e Lidevina
Diemon Zapella.

Ela, brasileira.solteira, do lar, natural de Florianópolis, neste estado, dorniciliadae residente
narua JoãoCarlos Stein, 611, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha deAdernarPedro Ferreira
e Albertina Silva Ferreira.

EDITAL N" 18.930 de 11-:: 8- 1993
VALDIR MARQUARDT eMARILEUSAAPARECIDA HERMANN

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadoe residente em Rio
Cêrro I, nesta cidade, filho de Norberto Marquardt e Edeltrudes KuesterMarquardt.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deRio do Sul, neste estado, domiciliada e residente
em Rio Cêrro I, nesta cidade, filha de Amoldo Hermann e Vanda Hermann.

EDITAL N' 18.931 de \2- 8- 1993
Cópia recebida do cartório de Guaramirim; neste estado.

FRANCISCO sÁL �1OMIRANDA eDEVANIWEPLOCHARSKI.

Ele, br�ileiro, solteiro, encarregado, natural de Ascurra, neste estado, domiciliado e

residente na rua Henrique Mielke, nesta cidade, filho de José Miranda e Mathilde Miranda.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de contabilidade, natural de Massaranduba, neste estado,
domiciliada e residente na rua Atiradores, 145, emGuaramirim, neste estado, filha deDomênico
Plocharski e Ana Doris Esemann Plocharski.

EDITALN·18.932 de 12- 8-1993

ASSISMARCIEL KRETZER eELIANEDOUBRAWA

Ele, brasileiro, solteiro, advogado, natural de Indaial, neste estado.domiciliado e residente
na rua Otto Schneider, 128; nesta cidade, filho de Errol Kretzer eMariane Feldmann Kretzer.

'Ela, brasileira, solteira, estudante,. domiciliada e residente na rua Guilherme Weege, 225,
nesta cidade, tilha de Eraldo Doubrawa e Eladir Maria Doubrawa.

EDITALNeI8.933 de 13- 8-1993.

OSVALDINO TOLAIWO e SANDRA REGINA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Luís Alves, neste estado, domiciliado e

residente na rua Águas Claras, 156, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de José Tolardo e

Maria Tolardo.

Ela,brasileira, solteira, costureira, natural de Joinville, neste estado, domiciliada e residente
na rua Águas Claras, 394, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Henrique João da Silva e

Maria Lídia Inácio da Silva.
EDITALN° 18.934 de 16- 8-1993

NERI PASCOAL GOMES eJOCELIA DAS GRAÇAS DEFANTE

Ele, brasileiro, solteiro. operário, natural de Nonoai, Rio Grande do Sul, domiciliado e

residente na ruaHenriqueMarquardt, nestacidade, filho deArnaldo SilvaGomes eGlória Taufer
Gomes.

Ela, brasileira, solteira, conferente, natural de SantaTereza,Paraná, domiciliada eresidente
na rua Henrique Marquardt, nesta cidade, tilha de Rui Defante e Maria Santana Defante.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

I [f)OO��6!\l'6!\ I
Ind. e Com. de Confecções Ltda.

O bom gosto veste você

Rua Guilherme Weege, 166 - Centro
Fone (0473) 71-7831

fiiiiãtã .Taraguá do Sul- SC

Dr. Edson Carlos
Schulz

Vídeo Endoscopia Digestiva (estômago e

intestinos)
Ultrassonografia Geral (ecografia)

Gastroenterologia
Rua Jorge Czerniewicz, 84 Fone 72-1109

Convênio com Ilnimed - Banco do Brasil - CEF -

IPESe

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ém foco I
Bancos estimam ter recebido cerca de 70%

-----------'. Formulários serão
Jaraguá terápista de avião

Um dos seus compromissos de campanha o prefeito Durval t 'asel
deverá cumprir em setembro: traia-se de uma pista de pouso para
aviões depequenoporte, com afinalidade defazerapulverização dos
bananais da região do l/ale do ltapocu.
A pista ficará no Garibaldi (Tifa Húngara) e estará concluída

dentro de 15 a 20 dias. em plena condição de uso. A pista terá 450

metros de extensão com 20 metros de largura, obedecendo às

especificações técnicas exigidas.

Gastos e Orçamentopreocupam .Iaraguá
O incremento do retorno de 1CUSàPrefeitura de Jaraguá doSul.

no mês de agosto. é de apenas 20%.

Estepercentualpreocupaa admintstraçõo , por não corresponder
sequer aos índices da inflação no período. impedindo a gestão
financeira deforma satisjàtória ou dentro deparâmetrosmínimos de
cobertura das obrigaçõespara com fornecedores e servidores.

I

A Prefeitura deJaraguádoSulse associaàpreocupação de outras
prefeituras do estado. já pressionadaspela nova lei das licitações.
pela exigência iminente de reposicões salariaismensais e integrais..
semquepossam resguardar a capacidade de investimentos em obras
sociais e estruturais de interesse da comunidade.

No caso de Jaraguá, a administração tem repassado reajustes
mensais de, no mínimo. 25% a todos os servidores. tendo 110 mais

das vezes concedido o índice da inflação; 'a custa de sacrificios
orçamentários.
Ainda mais causa estupor a contradição legal: enquanto se

planeja uma economia com limitesmáximos de gastos (60 ou 65%)
compessoalnagestãopública. se buscaconcessões insuportáveis.até
para o cumprimento das regras constitucionais.

Receita de Jaraguá ganha imremento
Analisando o primeiro semestre de J993 com relação a alvarás e

'

ISQN. a PrefeituraMunicipal. de Jaraguá dó Sul concluiu por um
incrementosignificativo na arrecadação. em relação a esses tributos."

No períodoforam baixados 482 alvarás e concedidos 921. tendo
sido efetuadas 690 notificaçõespelafiscalização de tributos.

No total. a posição em 31 de dezembro de 1992 era de 8.330

alvarás.aumentada em J 7 de agosto para 8.769.

Sobre o ISQN, emjaneiro representava 2,62%da receita total do

município, passando pora 3,25% em julho.
Neste item orçamentário (lSQN), o valor arrecadado, corrigido

monetariamente, em data de 17 de agosto - alcançou CR$ 19.553,14
representando um aumento real de receita, dejaneiroparojulho, de
79,32%.

Jean Beno &hreiner Lucht
Médico - CRM 5457 - CPF 561827329-20

GINECOLOGIA E OBSTETRíCIA
Consultório: AvenidaMaL Deodoro da Fonseca, 429 - Sala 7

Edifício Florença
Fone: (0473) 72-0395
89251-701 - Jaraguá do Sul- sc

entregues noprazo

Parcelamento das dívidas
* o balanço de seis meses devigência da Lei 8.620/93, quando vigorou situação especial de parcelamento de
débitos com a Previdência Social, com prazos maiores para pagamento, tanto para devedores privados como
paradevedorespúblicos, possibilidadedeparcelamento inclusiveda parte recolhidapelosempregadose,nocaso
das empresas privadas, reduçãode 50porcento damulta, apresenta os seguintesnúmeros, extraídosde relatório
de 19/8/93, números que ainda crescerão, na medida que os computadores são alimentados de novos dados:

-

PlIrcelMnentos/Brasil

Órgãos Públicos 3.043 13.750.460.665,27
Emp, Públicas/Economia mista 575

-

20.754.358.627,35
Empresas privadas 50.337 60.042.262.398.57
HoSpitais 213 563.389.175,53
Parco Contrib. Empregado 15.685 5.222.114.122,24

Liquidações a vista 2.818 1.542.912.448,11
TOTAIS (W) 72.641 (CR$)101.875.497.437,09
Parcelamentos/Santa Catarina

Órglios Públicos 70 215.896.244,51
Emp, Públicas/ Economia Mista 11 212.028.148,78
Empresas Privadas 4.444 3.231.823.227,84
Hospitais 8 26.774.084.54
Parco Contrili. Ell)pregado 1.550 196.251,891,43

Liquidações a vista 39 1.092.379,31
TOTAIS 6.122 (CR$) 3.883.865.976,43
Parcelamentos JlIraguá do Sul
Órgãos Públicos 4 27.200.826.59
Empresas Privadas 81 147.212.369,04
Parco Conlrib. Empregado 46 15.661,640,65
Liquidações à vista 1

-

1,852.26
TOTAIS 430 - (CR$) 190.076.688,54

Florianópolis
- Com a fmali

dade de avaliar
a primeira eta

pa do

recadastramentoeestabelecerpro
cedimentos para a segunda etapa,
estiveram reunidos 110 auditóriod a

Superintendênciado INSSemSan
ta Catarina, o Superintendente
Estadual,FlorianoJosé Martins,o
representantedoMinistério daPre
vidência Social, Dr. Francisco

Pompeu e representantes da

DATAPREV, dos Correios, da

FEBRABAN, dos bancos paga
dorese servidoresda áreado Segu
ro Social do Instituto nesta segun
da-feira (16/8/93).

Na ocasião foram levantados

.
todos os problemas detectados

quandoda etapa depagamento aos
aposentados (entre o 10 e 120 dia
útil do.mês, isto é, entre 2 a 17 de

agosto; quando foram preferenci
almente entregues os formulários
de recadastramento, com algumas

J'

orientações de preenchimento.
A segunda etapa, que se iniciou

em 18 de agosto e vai até o dia 30,
sendo este último o prazo final de

e'iltrega dos formulários devida
mente preeclíidos sem rasuras e

liem campos em branco.
Como alguns segurados já en

tregaram os formulários - o repre
sentante da FEBRABAN estima
em 70por cento dos formuláriosjá
devolvidos à rede bancária - as

coisas tomam- semais fáceis,prin
cipalmente para o segurado, pois
haverá mais tempo e cuidado por
parte dos funcionários dos bancos
orientarem e até mesmo, se for o

caso, preencherem os formulários

por exemplo, para os analfabetos,
idosos e outros, que venham a de
monstrar dificuldades.

Aqueles que porventura não

retiraram o formulárionos bancos
onde costumam receber seus

proventosdeaposentadoriasepen
sões, poderão, como alternativa,

. procurar o Correio, também en-

carregado de promover o

recadastramento. Aliás.QSCorrei
os são responsáveis principalmen
te para recadastrar os segurados
em trânsito.

Quandoda entregado formulá
rio, o segurado precisa se identifi
car e, caso ele receba seu numerá
rio através de procurador, estc
também deverá preencher o espa
çopróprio, identificando-se igual
mente. Caso o segurado receba
através dc Representante Legal
(Curador,Tutor), este também tem

campos previstos para preencher,
devendo também se identificar

quando da entrega do formulário.
Após a reunião, em entrevista'

coletiva, o Superintendente apelou
ao segurado evitar intermediários

quevenham acobrarpelo "serviço"
de preenchero formulário, Os ban
cos, o Correio, os Postos do INSS,
têm obrigação de orientar, e as

Associações deAposentados estão
ajudando, semônus para o aposen
tado ou pensionista.

COMPRAR NO BREITHAUPT

O IVIELHOR INVE$TIIVIENTO
. AO FAZER' SUAS COMPRAS NA,S LOJAS E SUPERMERCADOS BREITHAUPT,
VOC�ADQUIRE QUALIDADE SEMPRE, A PREÇOS SUPER ESPECIAIS. VENHA CONFERIRI
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