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Dólar
Paralelo

Compra(13/9) ...........CR$112,00
Venda(13/9)............CR$115,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(13t9) ............CR$110,00
Venda(l3/9) ..............CR$113,00

Comercial

COmpra(13t9) ...........CR$I04,390
Venda. (l3/9)...........CR$104,392

TR
1118a 11/9.........................33,61%
B/8a 13/9.......................29,95%
Poupança
índiceE/13/9.............30,5997%
URR
13t9..............................CR$62,03
cUS (setembro)
Engenheiros........CR$ 24.940,13
�alãrlo m7nlmo
Fevereiro..........Cr$I.250.7oo,00
Março/Abril....Cr$1.709.400,00
Maio/Junho.....Cr$3.303.3oo,00
Julho.................Cr$4.639.8oo,00
Agosto..................CR$ 5.534,00
Setembro...............CR$9.606,00

Investir Educacão

Nacional.

O único seguro de

vida que garante os

estudos e devolve

100% do que você

pagou, corrigido
*

.

INVESTIR ti EDUCAÇÃO

NACIONAL
SEGUROS

�uiS Alves

Eles não aceitam a rejeição de projeto Muni c íp io

Ex-nrel"eitos reagem nãQles�ej.our . � •
data�lvlca

contra os vereadores

CR$ 35,00

Prédio daARG, que aprefeiturapretendia: uni sonho que os vereadores transformaram empesadelo

Dois ex-prefeitos de ção para a compra de novo prédio quatro sessões extraordinárias

Guaramirim, José Prefeito de para a prefeitura municipal. durante o recesso de julho e, além

Aguiar e Salim José Dequech re- Aguiar e Dequech se disseram de não votarem o projeto, consu
agiram contra a rejeição, pela "indignados" com a postura dos mirem mais de CR$ 130 mil da

Câmara, do Projeto de Lei do vereadores, classificando-os de municipalidade.
Executivo que buscava autoriza- "inimigos do povo" ao gastarem Página 3

Tradição

Lançada a VSchützenfest
No último dia 3 foi lançada

oficialmente a V Schützenfest de

Jaraguá do Sul, no Pavilhão A do

Parque Agropecuário, na presen
ça de autoridades locais e regio-

nais. A Festa dosAtiradores deste

ano espera a participação demais

de 300 mil pessoas em todos os 10

dias de duração. O Presidente da

Comissão Organizadora e Secre
tário de Cultura, Esporte e Lazer,
disse que os preparativos estão
caminhando de acordo com o pre
visto. Página 8

II IMPRESSO

Celesc

Colombo foi
recebido por
empresariado

Em recente visita à Jaraguá do
Sul o presidente da Celesc,
Raimundo Colombo, garantiu o

funcionamento do Escritório Re

gional da Celesc no município no
prazo de 45 dias, além de com

prometer-se com a iluminação do
trevo do entroncamento das BR
101 e 280, que também dá acesso
às praias de São Francisco do Sul.
Colombo se reuniu com empresá
rios do município na sede da As

sociação Comercial. Página 3

Página 3.1

Comunicado
o Partido Progressis

taReformador - PPR, de
Guaramirim, através de sua
Comissão Provisória, de
cidiu adiar a Convenção
Municipal que estava pre
vista para opróximo dia 12

de setembro. A razão da
transferência é a necessi
dade de conclusão da or

ganização que não foi for
malizada em tempo hábil.
A nova data será determi
nada tão logo seja tudo
concluído.

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

bem empregado.
.�
>

Barão de Itapocu

Confira a história
- Em 1921, o Registro Geral da

Comarca. de Jotnville criava novos

oficios: o 2° Oficio ficava comMário

Lobo, com a seguinte zona: rua 15 de
Novembro e Estrada do Sul (ambos os
lados) até a ponte Abdon Baptista, em
Jaraguá, subindo o Fio Itapocu, lado
direito até o distrito de Hansa. A
outra zona era do tabelião Eugênio
Macedo.

- As provisões 'pará advogar só

HÁ 72 ANOS

podiam ser requeridas por quem
provasse ter preparativos nos cursos

jurídicos, tirados em estabelecimentos
secundários ou equiparados, além de
2 anos como solicitador.

- Convocava-se uma reunião na

cidade para a apresentação dos
estatutos do HOSPITAL, hoje o Hos

pital e Maternidade ''Jaraguá'', em

21-9-21.

HÁ 70 ANOS

- Em 1923, realizava-se uma

Volksfost - am 19. August 1923, findet
das grosse Volksfest zu gunsten des
Schulbaues am Jaraguá. Gaben für das

, Bazar werden angenommen u.können

abgegeben werden bei Aug. Mielke
u.Arthur Müller. Traduzido: em

19.8.1923, realiza-se grande festa

popular em beneficio da construção
da escola no Jaraguá. Prendas para o
bazar serão recebidas e podem ser

entregues para Aug. Mielke e Arthur
Müller.

- Aconteciam coisas engraçadas

na Rede Viação São Paulo-Rio
Grande- Ramal São Francisco. Um
trem de forro viajava sem o chefe de
trem e expunha a desastres os

passageiros e pondo a vida em perigo.
Dia 10-9-23, o Expresso partia de
Bananal sem o respectivo passe de

desempedimento, deixando

naquela estação o chefe de treml

Chegado em Jaraguá, a locomotiva
voltou e fqi pegar aquele importante
funcionário, fazendo atrasar o trem

em um hora. E como sempre, não
acontecia nada ...

HÁ 50 ANOS

- Em 1943, o presidente Geraldo

Marquardt, da Associção Atlética
Brasil, entrava em gozo de licença,
por 30 dias e assumia o vice, sr. Dorval
Marcatto, no seu impedimento. Este,
ao assumir a direção da A.A. Brasil
comunicava o fato à Liga Atlética
Norte Catarinense, ao mesmo tempo
que congratulava-se com aquela
entidade, pelo êxito obtido na

,?ompetição que fez realizar em

Joinville.
- O CORREIO DO POVO

noticiava acontecimento no jornal A
NAÇÃO, de Blumenau, também de
propriedade de Honorato Tomelin.
Noticiava que o jornal blumenauense
tinha na pessoa do Cap. Dr. Moacyr
de Azambuja o seu redator chefe e no

Cap. Humberto Mazzolli, o redator
secretário.

- O Conselho Nacional de Petróleo
resolvia adiar a entrada em vigor, em

todo território nacional, a proibição
de motocicletas particulares.

HÁ 10 ANOS
- Em 1983 "O modelo econômico - O empresário Edmundo

brasileiro carece de uma mudança Klosowski continuava à frente do
urgente, pois deriva de um modelo Corpo de Bombeiros Voluntários de
social desumano. O sistema Jaraguá do Sul, segundo decisão da
equivocou-se ao promover a reforma assembléia realizada no dia 24 de
do modelo político sem que agosto. Na presidência de honra estava
precedentemente tenha promovido o dr. Alexander Otsa e como vice-
uma reforma no modelo econômico. presidente estava o empresário João
"A crítica era parte de uma nota Batista Prim. No Conselho Fiscal
distribuída pela Loja Maçônica estavam Durval Vasel (membro nato),
Humanitas de Joinville, que segundo Marino Soares e Raul Driessen,
seu presidente, Ary Schubert, estava No comando geral continuavam
preocupada com a situação atual do Hermínio Lucioli e sub-comandante
país que caminha "para lima convulsão Ari Viero e Carlos Borchers,
social sem precedentes". assistenre.

�,DuaslnclustrlalRoclas
Alta Tecnologia

� em matérias-primas
para alimentos

Fone: (Ö473) 71-2277 -Jaraguá do Sul- SC
2

A Saga do Alagoano Voador,
ou Independência ou Norte!

Por queplagas andará, a esta altura do

campeonato, o famigeradamente famoso
"bode expiatório" PC Farias? Toda a

culpadeumpresidente corruptorecorrup
tivelfoijogada nas costas de seu Testa de

Ferro que, após anúncios e esperas, com
ou sem o conhecimento das autoridades

constituídas, bateu asas e voou... Onde terá
pousadooMorcegoNegro?Asprofundezas
da Bat Caverna são inexpugnáveis, mais
do queoesconderijoâekriptonitadoSuper
Homem, mais do quea incerteza de ondeo
Coringa vai atacar novamente. Enquanto
asgargalhadasficam nassombras, a luz de
diversas alvoradas nos revela crimes, cri
mes, crimes.: Para ocupar espaço nos

noticiários, devido a impossibitidade das
autoridades de mostrar o paradeiro do -

hoje - Inimigo Público N° I? Como disse

algum jornalista, "se não acharam o

Ulysses Guimarãesmorto querem achar o

PC vivo?"
Há que se acreditar numa pactuação

das forças políticas e policiais com este

desaparecimento, similar ao do Miguel
Ourofino, em nosso estado, que suposta
mente apareceu na TV, levando agentes
federais a visitar uma Barcelona emfesta
olímpica às custas do erário publico.
Para que servem os organismos internaci
onais? Os acordos? Os banimentos?
Estes dois casos são um prato cheio

- de alguma. coisa impronunciável - nas

próximas eleições, com candidatos foto
grafados junto aos ditos cujos sendo
atacados por adversários, - numa franca
demonstração de politicagem - que não

tivemos outras até agora.
Enquanto isto o ex-presidente (deve ser

chamadopor este título?) comemora ani
versário sob o olhar cúmplice da esposa e

os'focosávidosdenotoriedade defotógra
fos da mídia nacional: por quê não usar
o espaço destinado a estas basbaquices
para denunciar, a cada dia, mais e mais,
tudo o que fizeram Collor, PC Farias,
Rosane & Cia?

Os Irmãos Metralha devem estar que
rendo visto de entrada no Brasil, pela
llllpunidade com que os grandes crimes
são tratados aqui. O Povo contra a União

perde dorao 5� Agora, a União contra o
povo, dá-lhe IPMF. ..

Nesta sucessão presidencial, mudaram
as moscas... Temos um senhor que brinca
depresidente, cujo ato mais noticiado até
o momentofoi o da exigência da volta do

Fusca, numa demagogice de deixar anal
fabeto de boca aberta: "O outro "home"
chamava nossos "carro" de carroça, ago
ravemum quedesmente, "qué" ofuscade
"vorta"...
Para os corruptos, aviões. Para o povo,

a carrocinha...

Substitutopara o IPMF

Fala-se abertamente que o

IPMF (1mposto Provisório Sobre

Movimentação Financeira) po
dená cair se vier a serjulgado

. inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal. Isto vem com

provar o acerto das afirmações
que fizemos dias atrás. neste es

paço, isto é. que em nosso Brasil
certasmedidas do governo fede
ral são tomadas de -afogadilho,
sem o devido planejamento e de

pois resultam em vexames.

lvIas o Ministro da Fazenda

já deu a entender que no caso do
IPlvIF deixar de vigorar, haverá
UIl1 substitutopara ele. dec/aran-
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José Castilho Pinto

do - "É terrível. mas vou ter que
inventar outro imposto". O tal
outro imposto certamente será
com omesmopropósito do IPMF,
ou seja, de sacardo empresariado
e dopovo um pouco de recursos

para cevar as burras dogoverno.
O tal IPMF, pelo que estamos

vendo. não vingará masjá inter

feriu 110 custo de vida com varia

dos aumentos nos gêneros ali
mentícios como o azeite de soja
48%. a carne bovina 57%. o cafe
58% bem como alta de outras

utilidadesdomésticas. E istoacon
teceunummomento em quea vida

jánão estavafácilpara asclasses
menosfavorecidas, com aperma-

nência da inflação. o desempre
go. fatores que só nos trazem
incertezas.

Vamos aguardar o desfecho
que está reservado ao IPMF,
e se tiver que vir um outro

imposto, tributo, que antes seja
ele bem estudado, planejado
e avaliado quanto às conse

qüências e riscos para a

população brasileira que já se

defronta com nada menos de
59 impostos não sendo de admi
rar, por isso mesmo, que seja o

único povo no mundo que paga
um número tão grande 'e

diferenciado de tributos.

CORREIO DO P va - Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 1993
--�, ..... ,(.�
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I L · - _I· � I Ex-prefeitos reagem contra vereadores
içoçoo atreco
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ejeiçao eprojeto
• •

orunnoú protestos
A cobra vaifumar

Depois da rejeição do projeto, pela Câmara de Vereadores de

Guaramtrim, para a compra doprédio da novaprefeituradomunicí
pio, o clima começou a esquentar. Os ex-prefeitos Salim Dequech e

JoséAguiar, de posse de documentos que incriminam o ex-prefeito,
AntónioZimmermann eo vereadorlvoRanghetti,prometem ingressar
na justiça contra ambos. Se o que Aguiar e Dequech afirmam for
verdade, o caso pode até acabar com cassação de mandato e

responsabilização por atitudes ilícitas de ambos os envolvidos. O
circo vai pegarfogo logo, logo.

Levaram asflores
Após o desfile do dia 7 de setembro, em Guaramirim, dois

vereadoresnamaior tranqüilidade levarampara casa osarranjos de

floresqueforam compradospelaprefeitura para decorarapalanque
das autoridades. De longe, sem entender, oprefeito e secretários da

municipalidade ficaram se perguntando quem havia autorizado a

retirada dos arranjos. Um delessugeriu: "Quem sabe VOlllOSmandar

.a nota para elespagarem". Como se fosse natural, Ivo Ranghetti e
Lauro Fröhlich, os que levaram as flores, por certo pediram para

alguém, exceto a quem deveriam.

Juventus sem ajuda
Seporum ladooJuventusficou como título do torneio integração/

norte, por outro ficou sem o auxílio financeiro que pretendiam. A
câmara rejeitou oprojeto do executivopor 12 votos contrários, uma

abstenção (do vereadorPedro Garcia do PAfDB) e uma ausência. A
torcida não gostou e chamaram alguns vereadores de "traidores",

pelas emissoras de rádio que transmitiram ojogo direto de Joinville
na terça-feira. OpresidenteLuiz Zonta afirmou categoricamente: "O
município tem outrasprioridades". Eagora. .. A TaçaSantaCatarina
vem ai...

II �
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

flJf
• 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.

'WIZARD

Rua Preso Epltácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

QualiidadeiTdtallé g
,

AproweltEünenfo tM-�xTm-o------
doe -Reclirrsos-HmTrah1Js--

-- - ---

, . , , 'I ,

- -AEie�l:JaEJes-G0m-a-""en�0f--�:
Tecnologia Disponí!. '

". !

Colombo garante

Regional da Celesc é compromisso

Guaramirim-A nãoaprovação
do projeto de lei, enviadopeloExe
cutivo à Câmara de Guaramirim,
que objetivava a compra do prédio
da ARG Com. Mat. Constr. Ltda.,
para sediaro novoPaçoMunicipal,
aindaestágerandomuitapolêmica
no município. Nesta semana dois

ex-prefeitos manifestaram-se "in

dignados" com a postura dos
vereadores da bancada de oposi
ção, chamando-os de "inimigos da
comunidade" .

JoséPrefeito de Aguiar e Salim
José Dequech, afirmam categori
camente que "houve má fé dos ve

readoresquando, reunidosnogabi
netedoprefeitoVictorKleine, pro
meteramquevotariamoprojetoem
duas sessões extraordínárias, no

mês de julho. No entanto eles gas
taram quatro sessões extraordiná
rias - o quecustou paraomunicípio
CR$ 130mil, e nem sequercoloca
ram o projeto em pauta".

Para os ex-prefeitos "isso é uma
clara demonstração de que esses

vereadores só querem saber de en
cher o bolso e não estão se preocu
pando com obem do nossomunicí

pio". Eles lançam um

questionamento, quanto a postura

dos vereadores das bancadas do
PMDB e do PFL: "Até quando a

Câmaravai ficar sugando odinhei
ro que deveria ser aplicado em fa
vor dopovo e, pior, até quando eles
vãotrabalhar contraGuaramirim?"

Dequech e Aguiar têm convic

ção que a compra do prédio da
ARG seria urn excelente negócio
para o município que pagaria ape
nas urn terço do valor do prédio e

poderia ajudar a recuperar a em

presa que passa por dificuldades,
além de contribuir para que os

credores,muitos deles cidadãos do
município,pudessem receberoque
lhes é de direito".

Para ambos, existem forças
ocultas manipulando a ação dos
vereadoresdabancadadeoposição,
que é amaioria na câmara. "O que
não se sabe é se essas forças são as

quefinanciaram a campanha de 92
desses vereadores e portanto os

controlamou se são ligadasàadmi
nistração anterior que não quer as
sinar o atestado de incompetência
por não ter conseguido fazer uma
prefeitura nova eaindaporcima ter
deixado urna dívida astronômica

paraoatualprefeitopagar", denun-

resolveu falar de política.
Viiôria

Raimundo Colombo enalteceu
o empenho do prefeito Durval
Vasel para a regionalização
administrativa da Celesc em

Jaraguá do Sul.
Louvou o empenho do

deputado Udo Wagner e deu

pontos aos empresários pela
promoção do encontro.

O anúncio do presidente da
Celesc deixou os presentes
eufóricos: em 45 dias estará
funcionandooEscritórioRegional

ciam os ex-prefeitos.
Tanto José de Aguiar quanto

SalimDequech, afirman que oatu
al prefeito está dando urna clara

demonsração de que sua adminis

tração é austera e acima de tudo

honesta, quando em menos de urn
ano conseguiu pagar todas as dívi
das da municipalidade e já começa
a entregar obras de importância
para a comunidade, como foí o

posto de saúde na Corticeira e as

pontes construídas, "inclusive a

que a administração anterior não
teve competência para construir
direito e acabou quase caindo",
disseram eles.

"O caso da compra do prédio da
ARG é tão lamentável que até o

vice-presidente do diretóriomuni
cipaldoPMDB, o empresário Lauro
Murara, declarou à imprensa da

região que era a favor da compra e

que a oposição não existe para di
zer lião a tudo, mas sim para dialo

gar e procurar o que é bom para o

município. É uma pena que os ve

readores dasbancadasde oposição
estejam assumindouma postura de
inimigos dopovo deGuaramirim",
finalizaram os ex-prefeitos.

da Celesc em Jaraguá do Sul e já
se sabe que o seu diretor será o

engenheiroPauloTime, avalisado
pelodeputadoUdoWagnerepelo
prefeito Durval Vasel.

Trevo

A pedido dos espresários e dos
prefeitos da região, Raimundo
Colombo garantiu a iluminação
do trevo de entrada em São Fran
cisco do Sul e Jaraguá do Sul, na
BR-I01, o único sem iluminação
de toda a rodovia, no trecho
catarinense.

HUMANA

- -- J -� - �:;.;;�;��
Fone (0473) 71-4311
Jaraguá do Sul - SC
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Jaraguä do Sul - A bem Ela

verdade, o presidente da Celesc,
ex-prefeito de Lages, presidente
estadual do PFL e virtual
candidato do partido ao governo
do estado, Raimundo Colombo,
encantou os empresários que
foram ouví-lo na Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul.

Prevaleceu a objetividade do

jovem político: demonstrou pleno
conhecimento da realidade

energética e deu um baile quando

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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arma .oes
A mais linda pantera

Acontece dia 18 de setembro o concurso PANTERA

JARAGUA. no Caesar's Club: com certeza belíssimas

candidatas concorrerão ao título. Será Wl1 desfile como

jamais visto em Jaraguá do Sul. garante César, proprietário
dacasa.

Agradecemos o convitepara o

ato de inauguração dafilial da
Master Vale Piscinas, que

acontece dia Iü de setembro a

partir das 19 horas, na rua
Joinvllle s/n� emfrente ao

Líder CLub. Parabéns, Jundir
Glrardi.

Seráfestejado
dia 11 de

setembro, na
residência dos

papais
CARLAe

HERIVELTO
(VETO)

SILVA 02D
aniversário da

querldissima
MARIANA

GONÇALVES
SILVA, q",�

ocorrerá a 15
de setembro.

Todusus

bênçãos do
mundopara

eLa. .•

KillAbelha

Sexta, 10 de setembro. grande Show no Estádio João

Marcatto. o campo do campeão Juventus. Horário 23 horas.

PromoçãoMarrakech.
Dia 11 de setembro, apartir das,
II :30 horas, a APP do Centro
Educacional Evangélico
promoveasuajâfamosafeijoada.
Convites podem ser adquiridos
na Secretaria do CEE, comAna
Paula ouAnne (adultoCR$ 200,
crianças CR$ 100).

I

Calvície

Hoje temos um tratamento que, embora um pouco
demorado, tem resultados positivos. Éfeito no salão, com
totalgarantia de crescimento dos cabelos. Informações pelo
fone 71-5753.

. MarilzeDemarchi

Terapeuta de Massagem e Florais. Depressão, Insônia,
Stress. Para dores musculares. de tensões. falta de ânimo.

insatisfação. Circulação sangttinea. ansiedade. obesidade.
Rua JoãoMarcatto. 13, sala 107 (Ed. Domingos Chiodini).
Contatos pelofone 72-3349.

DoceMel
A proprietário Maristela Wolf está" com maravilhosos

modelitos em lançamentos para noivas e com belos vestidos

para testemunhas, sem esquecerdosmodernos trajespara os
noivos. Também trajes para desfiles. Confira. Alta Costura
você encontra na DOCEMEL. Fone 72-3349.

FelizAniversário
ParabénsEsterKochella, proprietária da Vidraçaria Joe/,

pela passagem de seu aniversário. Felicidades.

Correi, poetas...
Dias 10 e 11 de setembro (apartir das 18: 30 hs. do dia 10)

acontece aOficina de Literatura - Poesia Ie II, naSCAR, com
a poetisa MILA RAMOS. Promoção da Escola de Artes

Schwanke. Informações na SCAR oufone 72-1215.

Moia Cabeleireiros atende com hora marcadapelofone 71-5753 ;

IInilles"rill
em

grande
eslil"'r

No dia 11 de setembro a

bonita Cleusa C

Torenelli, recebe as

flores e cumprimentos
pela passagem de mais
uma primavera. A ela e a

seus pais, parabéns pela
datamarcante que com

certeza será bem

comemorada.
LINHA ESPOR1\VA COM

300� DE DESCON10 OU

EJ \+ \ COM lSOfo DE

DESCON10 NO PREÇO À VIS1A
r.---------.

Diariamente: taças :[ÉPOCA I :
elaboradas, sorvetequente, I' modas-l I
tortas de sorvete, bombons de I O MI�I..DOIll'RA VOC��

.

I
sorvete.
Aceitamos encomendas II..IGAnA no sim JI�ITO I

Vestindo você de corpo inteiro. 11i=�n:';Ã:�;:-1l0NTE..�.Getúlio Vargas, 5511 "'- A_V_._M_al_,_De_o_d_o_ro_,_8_19_-_F_o_"_e..;,(O_4_7_3)..;.7_1_-8_7_2_4_-J_S___. •__••_•__
/ \

II

ßfSTßUßflßTf GlfDßt NÃO DeiXE

PARA IDEPOIS,,i;t��';�"'A.:','ME�LHOR ';'oP ;A$j,iP,A'RA:
.

UA,,<�5EMAtJiA� �.. .';:.. :';.,

Quartas no jantar - Caldo de Cascudo

Sextas no jantar - Galeto ao Primocanto

Sábados no almoço - Feí ioada

,

VA- E CONFIRA
A

VOCE VAI
"i

GOSTAR.
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CP Classificados
-Suprimentosparalnformáfiça

- Máquinas eMóveispara Escritório
- Rebobinegem de fitas impressorasp/micro

- Assistência técnicap/'máquinas de
escrever, calCulaI, relógios, fax, copiadores,

. etiquetadoras, cadeiras, arquivos, etc.

FILMADORA
Vende-se, marca Panasonic M-8.
Tratar 71-9146.

FREEZER

Vende-se, marca Brastemp 180Lts.
Tratar 72-0722.

-

CHAPA PARA LANCHONETE

Compra-se. Tratar 72-1053.

CENTRIFUGA
. Vende-se, marcaAmo, nacaixa. Tra
tar 72-3176.

ROUPAS USADAS

Compra-se. Tratar na Procópio Go
mes, 1565.

TVCOLORIDA
Vende-se, 24". Tratar 72-3794.

BICICLETA
Vende-se de homem. Tratar
71-3443.

CALOICROSS
Vende-se, especial. Tratar Rua An
tOnio Guésser, 62 - 71-9010.

BICICLETA CECI
Vende-se e também uma Garelli ano

. 86. Tratar 72-0319.

QUARTOS
Aluga-se. Tratar na Rua Ida Brida
n° 173. Próx. Salao Lider.

ACORDEON
Compra-se, de 120 baixos. Tratar
Estrada Nova 519 com AAtOnio da
Silva Duarte.

VENDE-SE
Uma Filmadora e uma Geladeira

duplex. Tratar 71-9146.

TELEFONE

Compra-se. Tratar na Tifa Schimit
rua 425 casa n° 89 Figueira.

AR CONDICIONADO
Vende-se, 10mil BTUs. Tratar
72-0342.

MÁQUINA OVERLOQUE
Vende-se, 6 mil pontos. Tratar
72-3215.

BICICLETA
Vende-seCaloi Ceci.Tratar72�19.

GALPÃO
Procuro, paraalugar. Tratar72-3178.

BERÇO
Vende-se, com colchäc. completo.
Tratar 72-0887.

p••••.•••••
I BARRAsAXO_ I
II Vendas e reformas de: II.Persianas vett: em tecido e
I aúmúnio.PersianasHoriz. I Partíclpe do Consórcio de
I Alllnúnio 50,35,25 e 16 I Chevette L 1.6 - Kadett SL - Monza SUE
I mm. e esteirinhas I
I I Assembléia de Distribuição dia 1519193.

Com Orçamento sem compromisso
I Venhanosvisitar I Representante pl Jaraguá e Região:
I Rua:JoõoPicoOi,44-Centro I (0473) 72-2502I Fone: (0473) 72-3612 ,I II���������������I Prox. HospitalSãoJosé I <=

............
MANEQUIM FEMININO

Compra-se.Tratar 71-1424

VENDE-SE
Mesa, 6 cadeiras de canela estofa
das e acompanha armário. Tratar
72-1547. _

25m DE CARPÊ
Vende-se, novode 6mmverdeescu
ro. Tratar 71-3131.

OPTION Comércio de BIJouterlas Ltda
Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 260 - Sala 01 - Centro
(Ao lado do Foto Loos) Jaraguá do Sul - SC

BIJOUTERIAS,
PRESENTES E

ROUPAS

SIMONE
Aceita facção. Tratar rua José
Theodoro Ribeiro nO 4077.

APARELHO DE TELEFONE
Vende-se sem fio. Tratar 71-7087.

MÁQUINA
Vende-se, para cortar debrun.
Tratar 72-1398.

CACHORRA
Precisa-se de cachorra poodol para
cruzar. Tralar 72-3452.

FREEZER

Vende-se, 280Lts, marron. Tratar
72-3422.

FILHOTES DE PASTOR
Vende-se filholes de pastor-belgo

_

aiàmao. Tratar Braço Ribeirao Ca

valo, Nereu Ramos, com Batista.

TRITURADOR DE GRÃos
Vende-se, com capacidade de 60
sacos por hora. Tratar 74-1410.

TV 17"

Vende-se e uma geladeira
Prosdócimo. Tratar 71-0810.

r----io.--------------- p••••••••• IiII•••�•••-••
: @COTEMAQ-E� : �Farmácia� : SUL MOTOS :
: Com. e Assit. de Máquinas para Escritório Ltda: • • I I

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

I
DISMAC:Fax,RegistradorasEletrônicas,Calculadoras,Etc_ I·

• I H d y. h A I I
SHARPFACITCalculadoraseMáquil1asdeEscrever : Aberto das 8 às 21 horas :

on a - ama a _. gra e

I VelUlaeassist2llciatécllícadecalcIIladorasemáquillasdeescrel'er I • S 'b d
r

18 h •
I O-melhorpreço com I

I· I •
a a o ate as oras. I Colocação gratuita I

Grande Promoção de Balanças e Fax • Fone 72-0170 I I
I Rua Erwino Menegotti, 1631 - Fonel Fax (0473) 71-4535 I •• Av. Mal Deodoro, 852 :

I
Rua: João Piccoli - 44

I
I Jaraguá do Sul - SC I •

•. Tel: 72-72-1504
.

Ii ••••••••••••••••• : ..._••••••• II!II•••••••_ ...

FREEZER

Vende-se, Metalfrio, 250Lts. Tralar
Rua Águas Claras ao lado Oficina
João,

BERÇO
Compra-se berço de vime e carrinho
de bebê. Tralar 71-7953.

BICICLETA
Vende-se BMX Monark, aro 2O.Tra
tar 72-3581.

GELADEIRA

Vende-se, média. Tratar 72-1033 e

um aparelho de som 3 em 1 .

Clínica Fortkamp Oftalmologista
Dr. Josoé Fortkamp Júnior

Cirurgia de catarata cj implante de lente intra-ocular; cirurgia de estrabismo; cirurgia de glaucoma, oftalmologia
pediátríca; todos os tipos de lentes de contato. Atende à emergências e traumatismos.

Av. Mal. Deodoro, 429, sala 9, Ed. Florença, térreo - Fone: 71-2822 (comercial) e 71-1164 (residencial)

CORREIO DO POVO - Jaraguã do-Sul,' 11 de setembro de 1993 2 -1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SÓJORNAIS-
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

TVÀCORES
Troca-se de 16" por uma Garelli ou

Vespa.

FIl.HOTES DE CACHORRO

Raça Bassêl Tratar 72-1542.

RETALHOS DE MALHA
Vende-se. Tratar rua Walter

Marquardt 2897.

CACHORRO COLLIE
Vende-se. Tratar 71-1157.

BICICLETA
Vende-se e um video game,5 fitas.
Tratar rua Botafogo 44 Barra.

APARELHO DE MUSCULAÇÃO
Vende-se. Tratar 72-0883 com

Valdecir.

SERRA CIRCULAR
Vende-se, com motor de serra vidia.
Tratar 72-2001.

BETONEIRA
Vende-se, usada 120 Its. Tratar
71-2687.

MAQUINA DE ESCREVER
Vende-se, grande, calculadora om

visor. Tratar 71-8542.

CADEIRA DE BEBÊ
Vende-se. Tratar 71-8909.

VENDO OU TROCO
Aparelho de CD Toshba, 8.000,00
Video Cassete Sanyo, 23.000,00
VideoCassetePanasonic, 32:000,00
Tuner AM/FM Gradiente, 5.000,00
Máquina registradora Dismac,
35.000,00
Vendo e troco balcão de vidro, esto
que de çonfecç!o, etc... Tratar na
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141,
ou fone: 71-8635. Segunda-feira ho
rário comercial.

COMPRA:SE
Carrinho de bebê. Tratar fone:
71-9321 .

FAÇA o SEU DIN,HEIRO \RODA/R ...

•..............�....•
• (�l'Sl' '))()S (�()I..(�Ilf)I�S I� •

: ESPUMAS :
•. Colchões - Espumas- Travesseiros - Colchões •
• Sob Medida - Cama Solteiro - Beliche •
• TUDO PELO MELHOR PREÇO DA •
•. CIDADE •
• Rua João Picolli, 174 - Fone: (0473) 72-1250 •
• Jaraguá {lo Sul - SC •
•......._ �

RESTAURANTE E

UNCItONETE TiAGo LTdA
Aceita-se reservapara festas, casamentos, aniversários e outros.

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

ALUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuáMajor
Júlio Ferreira228Vila Lalau72-11 02.

BICICLETA
Vende-se, Brisa. Tratar 72-3017.

EMPREGADA DOMÉSTICA
Precisa-se maior de idade. Tratar
73-0675.MAQUINA DE LAVAR

Vende-se, marca Maller. Tratar
71-3643. ESTANTE

Vende-se, 2corpos. TratarruaAntô
nio C. Ferreira 565 à noite.2 BICICLETAS _

Vende-se. Tratar 71-4535.

MAQUINA DE TRICÔ
Vende-se e um aspirador de pó.
Tratar 71-5153.

FREEZER
Vende-se, vertical, 180 Its. Tratar
72-2723.

Joalheria SIMARA Ltda.
Jóias -; Relágios. Artigos para Presentes
Tudo com os melhores preços dapraça.

Rua Barão do Rio Branco, -170

Fone: 72-3630
Jaraguá do Sul - sc

TVP&B
Vende-se, de 14:'. Tratar 71-7221c.

RADIOS
Vende-se, sendoos 2 com gravador.
Trajar rua Marajó, 104 Figueira.

TVP&B
Vende-se, de 14". Tratar71-7631. MAQUINA"

Vende-se, Elgim Brother. 830. Tra
tarcom Lucianaou Carmen, na parte
da tarde. 72-0539. .

PRATELEIRAS
Vende-se, Artama para loja. Tratar
72-3325.: TRABALHAR DE BABA

De segunda a sexta, sem pernoitar.
Tratar rua 25 de Julho nO 89 , Vila
Nova, latConstâncioFederRoncki,c/
Gertrudes.

GUARDA-ROUPAS
Vende-se. Tratar 72-3761.

•

Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas e aquecedor s_olar.

Rua FelipeSchmier. 279
Fone 72-0448

Jaraguá do S�I- SC

SERViÇOS GERAIS
2 Homens se oferecem para traba
lhar nos serviços gerais e também
roçam grama. Tratar 72-0364, para.
recados.

TERRENO
Vende-se, . no Loteamento próx.
Juventus. Tratar 72-3431 , troco por
uma casa na praia.

AGRADEÇO
Agradeço a Nossa Senhora do Sa

grado coraçäe as graças recebidas
.

A.A.C.S.

TERRENO
Vende-se, de 500m2• Tratar rua Ir
mäo Leandro 158, fundos.

TERRENO
BELEZA

-

Vende-se, em Três Rios do Norte
Mesoterapia. Tratar fone: 72-0402. 15x30. Tratar 71-1932.

. I

Bordamos comMáquina
Computadorizada

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

Blumenau - sc

•••••••••••••••••••••

: BRINQUEDOS:
: O Mundo da ALEGRIA :
•

Com Crediário Próprio: Tudo em até 3pagamentos •Super ofertas com preços especiais

•1 . Lila Brinquedos emfrente a IgrejaMatriz ••RuaMarechalDeodoro, 601

: Fone: 72-2689 �:
•......•........... _�

MENEGOTTI VEicUlOS [® IIMenegotti Veículos I Av. Mal. Deodoro, 930- Fone1'-0499-
Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



11 •• 11 •••••••••••••

iPermécte
•

:Müller
• •

• A vista J 0% de desconto.
• •

• ou cheque para 15 dias •

: com preço normal :'
• Rua Reinotdo Rau, 243 •

• •

: Fone: 72-3333
•••••••••••••••••

CASA

Compra-se casa em Jaraguá até 10
mil dólares. Tratar 72-1048.

LOJA

Vende-seloja no Schopping dáModa
em Guaramirim. Tratar 71-8954.

CASA DE ALVENARIA
Vende-se 2 casas de alvenaria, ter
reno 15x30naAna Paula II. R. Victor
Vitikoski nO 103.

TERRENO

Vende-se, no Morro Boa Vistão Tra
tar rua Emilio Schultz rua 408 última

�sa.
CASA

Vende-se, noChicode Paula alvena
ria, 120m2, terreno 520m2. Tratar
71-5275.

p--------- ..

I Tonet Imóveis I
I
I
I
I
I
I
I

I Compra - Vende - Aluga e

I Administra:

I
Fazendas, chácaros, suios, /otes,

casas, etc.

I Temos: Tele/Olles para venda

I Oll alugllel
Rua Rodolfo Schmidt, 114

I (prõx. Portal) - Fone 79-1119

I Massaranduba - SC

._-------_.

CP Classificados .

"

Automóveis
•

•

Jamil * Compra * Vende

Fone: (0473) 76-7014 * Troca * Financia
...

M-;IZ-;sUEL8-�n-(0) =..=.=.=.=.=.=.=.=.=.=..=s8
Chevette SL - prata - (0) 90
Chevette - bege - (A) 84
Escort - azul - (A) : . .. : 87
Corcel II - Vermo met, - (0) 80
CoceI II - branco - (A) 82
001- branco - (A) 83

Ook�i -Ãn��fJ..

Rubiõi�
..

95f:
..

B"ärra
..

dö
..

Riö
..

Cêrrö·
.. ·�······89

Jaraguá do Sul- Santa Catarina

•

•

•

II

•

•

TERRENO
Vende-se, no centro de Guaramirim.
Tratarrua Prof. Urbanoda Fonseca,
75.

CASA

Compra-se. Tratar 71-7653.

CASA DE ALVENARIA· -e-, r
Vende-se, toda murada. Tratar próx.
Escola Giardini Lenzi nO 781

»>

Chaves.
.

TERRENO
Vende-se de 3.500m2• Tratar rua

Guilherme Weege 425.

TERRENO
. Vende-se, de 329m2 na rua Bruno
Schuster. Tratar 72-3108.

.

CASA

Vende"se, 7xl0 mista. Tratar

71-0800, terreno 15x30.

CASAMISTA

Vende-se, 150m2, terreno 15x30 na

Figueira Águas Claras, 72-0053.

APARTAMENTO
Troco apartamento 2 dormitórios
fino acabamento em condomfnio fe
chado Sêo Paulo por uma casa em

Jaraguá. Tratar 71-3503.

p-------- ..

:MB VIJeo:
: /:J s.: :
I
�� I�----�----�--�-�--�------�

I
Locadora de

I'
APARTAMENTO TERRENO

fitas e games
Vende-se, c/3 quartos mais dep. Vende-se em Schroeder I, mede

.

I I empregada com 150m2• Av. Mal. 2500m272-1880
Para Me.ga Drive

. , .

I I
Deodoro da Fonseca. Fone: 72-

I
Rua Ângelo Rubini, 914. 0172 H.C. Creci: 4595.

Fone(0473)76-2935 I
I Bana doRio Cerro .

I
I Jaraguá do Sul - SC I
1._-------01

TERRENO
Troca-se terreno em Piçarras por
um em Enseada. Tratar rua João
Doubrawa 493.

CASA
Compra-se, até 400 mil cruzeiros
reais. Tratar 72-1880.

TERRENO
Vende-se, na Praia Grande. Tratar
73-0940.

TERRENO

Vende-se, em Enseada. Tratar
72-3083 e vendo Filmadora.

ALUGA-SE
Casa no Rio da Luz. Tratar com

Amadeu 1" casa antes cemitério.

CASA DE MADEIRA
Vende-se 6x8, terreno 3Ox18 no

Morro Boa Vista - Tratar Posto Beting •

cl José Bezerra.

TERRENO

Vende-se, em Corupá 3 mil m2• Tra
tar 72-4372 horário comercial.

p._-_ � �
• GRAMADO MOVEIS EDECORAÇOES •
• •
• Arte em Decorar •
• Móveis Padrão, Móveis sob medida, tapetes I
• Tudo em 3X sem acrésimo I
• Jaraguá do Sul •
• Rua: João Picolli, 57 - Centro (0473) 72-1879 I
• Joinville I

.

• 'Rua: Príncípe, 750 - Centro (0474) 33-2105 I
�..-_ �

JAVEL
Tempraouro 16V. -vermelhomonteclaro-(G) OK
UnoCS IE -vermelhoperolizado - (G) OK
UnoCSL 1.6 -azul pruseia - (G) OK

Pick-upLX-cinzasavelha -(A) OK
Fiorino l.5 -brancoreal-(G) OK
Uno CSL l.6 -vermelho granada - (G) OK
UnoCSL 1.6-cinzaargentino-(G) OK

Pick-up - vermelhomonte claro - (A) OK

Pick;up - branco real- (A) OK
Veiculas Usados
Fusca 1.3 -bege (G) 81

Uno-branco(A) 89

Voyage GLS - cinza (A) 89
Elba S - vermelha (A) 88
Chevette SL l.6 -vermelha (A) 88
Uno CS - prata (G) , 90
Verona GLX - preta (G) 90
Monza SLIE 2.0 - azul (A) 89
Parati GLS - cinza (G) 90

Prêmio SL - cinza (A) � 89

TempraPrata4p. -verm, perol. (A) 92
Prêmio CSL - cinza (A) 89
VeronaGLX - vermelho (G) ' : ; 90
Parati GL -- branca (A) 88
Passat Flasch - cinza (A) 87

UnoFiorino-branca(A) 89

Jaraguá Veiculos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua.João Zapella, 214 - Fone: 71-2111

ALUGA-SE'
Apto. 2 quartos - centro -

Fone:72-0172H.C.
Creci: 4595

TERRENO

Vende-se, medindo 1 .286m2 de ter
ra, casa 7x·12, mista, por apenas
950.000,00. Vila Lalau. Rua Guilher
me Kopmann, 198 ou pelo fone:
72-3:217.

Indústria Metalúrgica Ltda.
Especializada em:

Portas, Janelas, Portões, Grades, Cercas, Churrasqueiras,
Pantográficas e EXI)Ositores especiais para lojas

Rua Presidente Costa e Silva, 158
Vila Lenzl

Jaraguâ do Sul- SC

PERSiANAS'

JOSEMMENDÖRFER
Fundada eilt 1917

TRAdiçÃO EM:

- Móveis sob medida;
Persianas:
residenciais e comerciais

Omsulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

Vendas e reformas:
Rua Jacob Buck, 46;..' Centro (ao lado

do Bese)
.

Fone (0473) 72-0247
Jaraguá do Sul- sc

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 1993 -3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ASSOALHO
Vende-se 25m2 de assoalho de

peroba, usado. Tratar com Nivaldo

Engel no Baependi.

CHÁCARA
Vende-se com 52 morgos de terra.
Tratarna ruaAnaZaco, comGenésio
Pereira ou pelo fone: 71-3724.

PiÇARRAS
Vende-se em Piçarras apto., com 2

quartos mais depend., 'cl garagem,
'com o proprietário, fone: 72-0402.

CASA OU TERRENO

Compro casa ou terreno no valor de
CR$ 400.000,00. Tratar 72-1880.

VENDE-SE
Casadedoisandaresem RiodoSul, por
US$ 5.000. Tratar em Jguá do Sul, rua
säe Paulo, nO 76, ou fone 71-1587

1 •.·.:v.�Ic:�t.()$ t;,.AÇ��$Ó�lgS ••• ··,1
KADETTSL
Vende-se, ou troco por casa. Tratar
72-1008.

MOTOCG
Vende-se, ano 87. Tratar rua Campo
Alegre 160 Morro Boa Vista.

CARRETINHA

Vende-se, para carro. Tratar
72-2934.

PAMPAGL
Vende-se, ano 85. Tratar 74-1273.

MOTONX 150

Compra-se. Tratar 72-1766.

PR�MIOCS
Vende-se, ano 85, vermelho. Tratar
71-1026.

PASSAT
Vende-se. ano 79. Tratar 72-2291 .

FUSCA

Vende-se, ano 72. Tratar 72-2000.

BRASiLlA
Vende-s�, ano n. Tratar 7-2850.

BELINALDO
Vende-se, ano ao, cinco marchas,
int. Tratar 71-2865.

FUSCA
Vende-se, ano 68 com carroceria de
ao. Tratar rua Adao Maba, 110 com
Irineu.

MONZASLE
Vende-se, ano 89trio elétrico, super
inteiro. Tratar 72-1823 com Francis
co.

MOTO

Compra-se, Honda. TrátarruaGoiás
3" casa após a oficina Santa Cecilia
cl Jurema.

KOMBI

Vende-se, com Pick-up. Tratar pon
to ao lado do Bradesco 72-1335.

CP Classificados

p•••••••••�.�••••••
• !Farmacta •

: 'Vida e.Saúde :
•

•

•
•
•
• --=""""'R""u""a""'p'''''a''''dreAlberto Jacobs, 55 - Vila Lenz;

•• Fone(0473) 7I-8664-JguádoSul
� �

OPALA VARIANT

Vende-se, ano n marrom. Tratar Vende-se, ano 80, bege.
71-3157. Tratár72-2573.

p•••••••••••••••••_••
•

Comemorando O seu 2°Aniversário
.•

• SNOOCKER REI DO TACO •
• T '0·

•
• Na pessoa do Sr. Jose W1Z •
• •
• Agradecepelapreferência aos clientes e colaboradores, •
• avisando que nestemês de setembro estará acontecendo a •
• seguintepromoção: Para quemjogar "snoocker" •
• mais de 1 hora, ganha de brinde - uma cerveja: •
• Rua Cabo Harry Haldlich, 35 •
• Fone: 71-6347 - Jaraguá do Sul - SC

-

•
�_.__ ._----------_._�

DEL REY CORCEL II
Vende-se, ouro ano 84. Tratar Vende-se, ano 76, branco.
71-2257 ou 71-1566. Tratar 72-2573.

FUSCÃO
Vende-se 701 80. Tratar 71-0405. CP Classificados

Telefone exclusivo para
você. Ligue já

72-3363
TROCA
Vende-se ou troca-se carro de me

nor valor Monza prata 85 completo
71-3442. e bons negócios .»

Proclamas de Casamento

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial de Registro
Civil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório,
exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de habilitarem
se para casar os seguintes:

EDITAL N" 18.958 de 31- 8-1993
VILSONKUESTER eROSIMARKÕPP

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliadoe residenteemRiodaLuz I, nesta cidade, filhodeAlbrecht
Kuester e Alida Bier Kuester.

Ela, lmtsileira, solteira, doméstica, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente emRio da Luz I, nesta cidade, filha de Erhardt
Köpp e Elfi Manske Köpp,

EDITAL N° 18.959 de 1- 9-1993
JUSCELINOFABIANODA SILVEIRA e

EOLITADECAMARGO
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de

Apucarana,Paraná,domiciliado eresidentena rua JoséNarloch, 1.625,
em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Expedito Amaral da
Silveira eMarilena Fabiano da Silveira.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Guaramirim, neste
estado, domiciliada eresidentena rua JoséNarloch, 1.625,em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filha de Jorge Boeira de Camargo e Maria
Leonilda de Camargo.

EDITAL N° 18.960 de 2- 9- 1993
JAIR JOSÉ ROSA eANDREA DONASCIMENTO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Guaramirim, neste
estado,domiciliado e residentena ruaFriedrichWilhehnSonnenhohl,
342, em Vila Lalau, nesta cidade, filho de Edevar Manoel Rosa e

Anastacia Kraisch Rosa.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deRioNegro, Paraná, em

Pedreira Rio Branco, nesta cidade, filha de Alcebiades França do
Nascimento eLidia Padilha do Nascimento.

EDITAL N° 18.961 de 2- 9-1993
� .

NELSONLUIZPEREIRA eROSILENELONGUI

Ele, brasileiro, solteiro, economista, natural deRio do Oeste, neste
. estado, domiciliado e residente na rua Epitácio Pessoa, 111, apto. 53,
nesta cidade, filho de Luiz Pereira e Santa Pereira.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar deescritório, natural deLuisAlves,
nesteestado,domiciliadaeresidente na ruaEpitácioPessoa, lll,apto.
53, nesta cidade, filha de Joaquim Longui e Isolda Altini Longui.

EDITAL N° 18.962 de 3- 9-1993
ALCEBIADESB.4STOSNElV e

MARGARETEXAVIERDA ROSA

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Indaial, neste estado,
domiciliado e residente na rua Domingos Murara, 286 , em Nereu

Ramos, nesta cidade, filho de Germano Bastos e Udihna Bastos.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deRio do Sul, neste estado,
domiciliada e residente na rua José Krause, 132, em Vila Nova, nesta
cidade, filha de Orides Xavier da Rosa e Luzia da Rosa.

EDITAL N° 18.963 de 3- 9-1993
VILMAR ANTONIO DEFANTE DA SILVA e

SALETE PINHEIRO CABRAL
Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Santa

Tereza, Paraná, domiciliado e residente na rua Alberto Wagner, 102,
em Vila Lalau, nesta cidade, filho de João Quadros Severo da Silva e

Norma Defante da Silva.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Barracão, Paraná,
domiciliada e residente em Schroeder I, em Schroeder neste estado,
filha de Lucio Pinheiro Cabral e lracelia M. Costa Cabral.

EDITAL N° 18.964 de 3- 9- 1993
LuísGILMAR FIAMONCINI eLUCIANE CAR))OSO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na rua Carlos Schulz, nesta cidade, filho de
Adelmo Fiamoncini e Alzira Bassani Fiamoncini.

Eia, brasileira, solteira, do lar, natural de Curitiba, Paraná,
domiciliada e residentena rua JorgeCzemiewicz, nesta cidade, filhade
Alcides Cardoso e Célia Cardoso.

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.

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

214 - Fone 71 - 2111
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Aceitamos cartas de credüo. Melhorpreço em veículos
"' novos e usados. Atendimento especializado e oficina
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(H [I(SULARROZJ : Para você esclarecer s�as-dlÍvid(I.�, :
I cobrar aspromessas e fazer a sua I
I solicitação... I
I Escreva para: I

: Correio do Povo :
I "Perguntas ao Prefeito" 1

� -I Caixa Postal n° 19 1
- : Jaraguá do Sul - SC. I

1963 ·1993 R EC;-I<=>:N"�L---��:..�::�-��--__ J
Luis Alves não realizou desfile cívico Municipalizacão

Independência não Secretaria deSaúde
coordena oprocesso

teve comemorações
Luis Alves - Há alguns anos

não secomemoraestadatacom
desfiles cívicos em Luis Alves.
Neste ano o diretor do Colégio
João Gaya, Joaquim
Milchioreto, pretendia
apresentar o desfile no dia da

Pátria, porém o movimento de

paralização dos professores
estaduais suspendeu com as

atividades, tomando-seinviável
comemorar aquela data. A

professora de Educação Física
do colégio, Neide Rudolpho,
promoveu jogos esportivos no

ginásio da SERAL com times
da comunidade, com objetivo
de confraternização, não

competitivos.

A Secretaria de Educação
domunicípio dec1araquetoma
se inviável a participação das
escolas reunidas e

multisseriadas pelo
distanciamento destas em

relaçãoao centro deLuisAlves.

"Entendemos que está em

primeiroplanoa independência
e conscientização, isto é, a

revisãodevalores internalisados
no povo, que refletem no

paternalismo, na busca de
interêsses particulares, político

partidários, quando a questão
emdestaqueéobemcomum, as

prioridades queatendem anível
de comunidade-e município.
Acreditamos que
INDEPENDÊNCIA deva ser

simbolicamente participativa,
contextualizadá _ e neste

processo atual perdeu-se de
vista a leitura do mundo, das
verdades que não são ditasmas
é preciso ler nas entrelinhas e

perceber os objetivos de uma

falação", declarou a Secretária
de Educação de Luis Alves,
Elenoa Lemhe.

Notas
* A prefeitura de Luis Alves informa que houve contatos com o

presidente da TELESCpara ampliação das linhas telefônicas para o

municlpio e instalação de telefonespúblicos.
Dispõe a auxiliar a ag211cia do Besc; 110 selltido de instalar a Iillha de

illformatização para agilizar o processo de automatização daquela
agência.
*A prefeituraformalizou o pediso de uma agência do Banco do Brasil com
a diretoria centraldo referido banco. O entrave é o número de habitantes do

município que não comporta uma agência. Em 94 apresentarão uma nova

posição.
*Ajuveillude /uisalvensesairácomum Ih,ibusemdireçãoaFIoria1lópolis
dia 12/9/93 onde acontecerá a 8"Romaria tia Terra. O tema deste evento
é'"Terra eMoradia r, e o lema "Terrapar«plaillar - Casaparamorar".

Quempromove é a CPT (ComissãoPastoral da Terra) e aPastoralMS
Sem Terra;

Lidemar Comércio de

Madeiras Ltda
Anexo ao Posto Barricão
Madeiras a pronta entrega.

A1inhamentoetabuadasdiretodoMatoGrosso,daqualidade:
Itaúba - Angelim ._ Peroba - Grápia - Cerejeira - Cachilhos -

Cedrinho - Guarapeira
Rua 11 deNovembro,716-Fone47-1250-Massaranduba-Se

Relojoaria - Confeeçêes
- Fotos

Revelação na hora de

fotospuru documentos
Rua 11 de Novembro,

318
Fone 79-1222/79-1295.
Massaranduba - se

Nomês dejulho foi assinada
a 23 etapa do Convênio da
Municipalização diretamente
com-oMinistro da Saúde. Há

processo.

"Administrativamente este

convênio não é bom, devido a

arrecadação ser muito baixa.
No entanto, apopulaçãoganha
comeste processoporestarem
mais próximas da

administração", relata a

Secretária de Saúde Rute
Maria Rudolpho Rech.
A secretária municipal

Luis Alves - Em maio de coordena o setor ambulatorial
1989 foi assinada a 13 etapa que conta com 5 atendentes, 4
do processo de médicos, 1 dentista, 1

municipalização da saúde. Os motorista de ambulância e 1

requisitos estabelecidos para servente. São quatro Postos
firmar convênio foramoPlano de Saúde e Unidade Sanitária
deSaúdeMunicipal.formação ' Central que ficam: na Vila do
do Conselho de Saúde Mu- Salto, no Rio Canoas, rio Rio
nicipal,oFundoMunicipale a do Peixe e no Máximo.
Programação e Orçamento
com relatório da gestão. Santa
Catarina foi o primeiro estado
brasileirona implantação deste

ARROZPARBOILlZADO
"Primo" e "Juriü"

Rua 11 de Novembro, 665 -

Fone (0473) 79-1130
Telex (474) 223 JURl-Massaranduba - SC

Cooperativa
Agrícola Mista
Juriti Ltda.

perspectivas de que ainda este
ano as verbas serão repassadas

,

diretamente da União para os

municípios, sem o estado
-

como intermediário.

Na revisão constitucional,
a Saúde espera contar com

respaldo 'legal na questão de
fixar um percentual de 15%
no orçamento da União para
Saúde.

Costase,JçoSContábeiSLtda
CRC - SC - 348/0 - 5

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba

COIuabilidade, Escrita Fiscal, Abertura tle Firmas,
Microempresas, FolhadePagalllelllo,Serv. deCompruaçlJo.

. Nelson .José da Costa - Despachante oficial do
Detran-SC - Credencial n° 318180.

'

Emplacanumlos, trallS/erillcia de l'f!icuWs,plmliflCOÇíJo,
sen'içotle/axe!olocópitu.

Av. 7deSetembro, 1° andar-Fones(0473)79-1129/
79-1241 - Fax/íone 79-1252 - Massarandúba - SC

Lojà Baumgarten Restaurante doAnú
Aceita-se reservaparafestas de batizados e

aniversários
A partir de agosto também serviremos almoço

aos domingos
-

Rua 11 de Novembro, 362 - falar cl Osni
Fone 79-1370

Massaranduba - SC
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Quem vai dizer SIM
nopróximo dla 18

de setembro é o

casal (foto)
ELOISAMARA

RUYSAMe
MARCELO

BEDUSHI.A
cerimônia religiosa

terá lugar na
Capela doMolha,
10:15 horas, e a

recepção
acontecerá no

Baependi.
Felicidades!

Rainha da Fecarroz 93
A alegria do momento torna mais bela a jovem SIMONE FEILLER,
eleitaRAINHA DA FECARROZ 93 no último dia 4 de setembro, por A bela amazona é JOANA BREITHAUPT, jovem esportista e
umjúri rigoroslssimo retinido na cidade deMassaranduba. Parabéns estudiosa. Mente sã em corpo são, diziam os antigos.•.à organização, àsjovens concorrentes e a todos os que colaboraram

para o sucesso da festa. "

Tatiane
Completou 2
aninhas no último
dia 8 de setembro a

gracinha TATIANE,
filha do casal Elvira
e Irineu Mader, de
Massaranduba. Os

parabéns de todo o

CORREIODO
POVO. Noflagrante, consagração deGIOMARACRlSTINASCHU�NN,

GarotaMIRAGE93,ROSANEMOSTOSKE, l"colocada,MONICA
PEREIRA, 3"colocada e CRISTIANEBANDOCH, Miss Simpatia,

.

na noite do concurso onde 13 candidatas - belíssimas - concorreram

ao título. A data, inesquecível, foi 28 de agosto último e o localfoi
o SalãoAloísio Koslop, emMassaranduba. Palmas... •

\ PITUKA MODA
INFANTIL

(Valter Ce..r Dereltl)

Melhor LOJA DE CONFECÇÃO
INrANTIL

Até Criança sabe disto.

ACADEMIA VIDA ATIVA

Convida você a fazer: Musculação, Karatê, Ginástica:
aeróbica e localizada.

Oferece: roupas para todaS as atividades da acade
mia. Também lanches, sucos, vitaminas e bebidas.
Rua 11 de Novembro 268 - Centro- Massaranduba.

Invista em você. Participe.
Massaranduba - SC

,.

Rua 11 .�.302·"_ 78·1_

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 1993-2

.---------.

Fa�mácia :
I

da Bibi :
Perfumaria I

Medicamentos em Geral I
I

Av. Sete de-Setembro, 213 I
Fone 79-1001 I

Massaranduba - SC I
.._-- 01

Farmácia
11

Medicamentos e Perfumaria

Rua l l de ,Novembro,
emfrente
aPadariaBauer

Massaranduba - sc

Para quem tem bom gosto.
Fone 77-1177

III A '·UOF. SIMÃO HI-;SS 711

U'I'1. ALVES

Casa

di

Savóia

"Presentes de Bom Gosto"
R Pro! Simão tte« 794.

Falle: 77-1177

Luis Alves - SC

Foto
Ially

- Fotos de qn�J'da- Venda ucul de
,

de filmes e álb- Fotos pl d uns
- Cobe .

ocumentos
rtura de eventos(cas�e1ltos e [estas
diversas)

C
Rua 18 dejulllO s/no_entro - LUis Alves -SC

CPClassificados
fone 72 - 3363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Foto Ilda Pereira

Equipe campeã enfrentará seleção do varzeano de Guaramirim; em amistoso
\

Jogo acontece rieste domingo em Guaramirim

Avaí recebe faixas
de campeão varzeano

Guaramirim - Nestedomingo,
12, será realizado o jogo amistoso
entre a equipe do Avaí Esporte
Clubeeuma seleção formadapelos
melhores jogadores das equipes
que disputaram o Campeonato
Varzeano de Guaramirim. A

partida objetiva fazer a entregade
faixas aocampeão, Avaí, que volta
aatividadedepois de longo período
desativado.

presidente do Avaí, lrvandro

Zomer, declarou que espera a

presença de um bom público no

estadio, Ele, que foi o responsável,
pela reestruturação do clube, disse
que "a torcida ainda está eufórica
com a conquista do título, depois
de um longo tempo de jejum e o

jogo de domingo promete ser um

bom espetáculo".
Dinho, como é conhecido pelos

amiges, disse também que "este
foi apenas um primeiropassopara
a volta do Avaí Esporte Clube

para o futebol de Guaramirim".

Ele explicou que foi traçado um

objetivo, pela atual diretoria, no
qual inicialmente buscou-se
montar uma boa equipe para
disputar o campeonato municipal
e não está descartada a hipótese
do time voltar a disputar o

campeonato da Liga Jaraguaense
de Futebol.

o jogo acontece no Estádio
Rodolfo Jahn, nobairroAvaí, com
início previsto para as 15 horas. O

O trabalho que está sendo

realizadopelo presidente do clube
avaiano e toda a sua diretoria tem
despertado elogios por toda a

comunidade de Guaramirim.

- Cartões
Variados

- Material

expediente

- Jornais, Revistas e Uvros
- Variada linha de presentes.

Melhor livraria e papelaria da cidade.

Igreja Católica Apostólica
Brasileira (I.C.A.S.)

Gostaríamos de abrir este artigo, em primeiro lugar, cumprimentando os

Católicos da Grande Jaraguá, que passam a ter oportunidade de serem assesso

rados por lIIU dos clérigos da Santa Igreja Católica Brasileira, na pessoa do
Reverendíssimo Diácono Antônio Duarte Santos Rodrigues, que tem formação
Filosófica Teológica (compreendendo 8 anos de formação), é Professor de
Filosofia e LÍngua Portuguesa na E. E. Teresa Ramos do município de Corupá,
também trabalha na área de saúde nos Hospitais Jaraguá e no Hospital Municipal
de Guaramirim como Auxiliar de Enfermagem; o Reverendíssimo Diácono
Antônio é egresso da Igreja Católica Romana, mais especificamente dos padres
ligados a Fraternidade S. 1. MariaVianey dos Padres Tradicionalistas da Diocese
de Campos no Rio de Janeiro.

A ICAB (IgrejaCatólica Apostólica Brasileira) foi organizada juridicamente
por sua Excelência Reverendíssima, hoje canonizado, Dom Carlos Duarte

Costa, outrora Bispo Diocesano de Botucatu, estado de São Paulo, em 6 de julho
do ano de 1945.

"

Atualmente é Bispo Diocesano de Joinville sua Excelência Reverendíssima
Dom

DirCel�i1ani,
que tem sob sua paternal responsabilidade um clero de 73

padres, 9 D' crnos e aproximadamente 200 mil fiéis em toda a Santa Catarina;
. �/Vigário 9 iii da mesma Diocese o Reverendíssimo Pe. Ademir Mosser.

1/ Neste artigo queremos apenas fazer uma apresentação do nosso Diácono na

região, prometendo lY1igos de 15 em 15 dias que tratarão de assuntos diversos
e polêmicos tais como o 'Planejamento Familiar, o problema do ecumenismo e

o papel da religião nos diversos meios e estruturas sociais hoje vigentes.
Para finalizar gostaríamos de dizer que estamos tentando organizar uma

Capela sob as Bênçãos de Santo Tomáz de Aquino na própria residência do
Reverendíssimo Diácono Antônio emCorupá,jáque o aspecto financeironão nos
permite nomomento, erigirmos uma Igreja como tal é omerecimento e honra do
nosso Santo Padroeiro; aproveitamos para solicitar a pessoas de boa vontade a

doação das três imagens que comporão a Capela que são de: Santo Tomáz
deAquino, Nossa Senhora dasGraças e SagradoCoração de Jesus. Paramaiores
informações, podem ser enviadas cartas para o seguinte endereço: CP 42, Corupá
- SC, para Diácono AntônioDuarte Santos Rodrigues (que será ordenado Padre
em tempo breve para a região).

A quem queira saber, a ICAB mantém na Santa Missa a forma tradicional
de celebrar, isto é, a Santa Missa não é em latim, mas é rezada de costas para o

povo e voltado para o altar, segundo reza a Santa Tradição, as Senhoras devem
usar o véu, a comunhão.é dada somente na boca, os padresmantém o uso da Santa

Batina, a armadura do guerreiro de Deus; celebra-se casamento de divorciados,
separados e mesmo ajuntados, segundo cada circunstância e por defender o
Direito Sagrado de se tervidadigna, quando da impossibilidade demantera atual;
celebra-se Batismo sem curso, pois acreditamos que omelhor curso é a vida da

família, quando voltada para as coisas de Deus; os Padres têm a possibilidade de
optarem pelo celibato ou contrairem o SantoMatrimônio, segundo a tradição dos
Santos Padres da Igreja até o séc. VIII, quando então foi proibido pela Igreja
Romana, principalmente pelo problema econômico. Um pai de família Santo é

e pode ser um Padre Santo.
Acima destacamos alguns aspectos que também serão tratados em artigos

posteriores. Aqui nos despedimos, implorando a bênção de Deus pela Intercessão
da Bem Aventurada VirgemMaria aMedianeira de todas asGraças. Com nossas

Bênçãos.

Diácono Antônio Duarte Santos Rodrigues
Compá-SC

Rua Júlio Tissi, 889
Nereu Ramos - Jaraguá do Sul

FRANCESCHI
MODA E CONFECÇÃO

Rua 11 � NovambIo, 313· Fone 79·1000·M-.ncIuba· sc

Fabricamos:
Telas trança simples p/ viveiros, hortas:jardins, alambrados,
indústrias e residências, campos esportivos, chácaras, etc.
"Telas crespas para portões, divisórias, painéis e outras.

Fabricamos qualquer tamanho sob encomenda

Revendemos:
"Aramefarpado marcas 1\/0/0 e Farbel

"Grampo galvanizado p':' cerca
"Distanctador marca Açofix

"Arame galvanizado

Rodovia BR-280 - Km 60 n° 96
Fone (0473) 73-0317 (divisa
Guaramirim/Jaraguá do Sul)

- Jaraguá do ui, n de setembro de 1993CORREIOD

PATOTA

-----------------------------------

� 1-lore�çC\ �
- -

-

_ Leve ",ma pizza

.

f' t'-pel]Ce, ca ..ne, ..ango e pe ISCOS••

Fo ..no à lenha.
.

-

-

pa ..a casa e ganhe ",ma Coca- _
Cola lit ..o. :

-

.-
-

_ Rua Marina Frutuoso, 149 - ao lado da _

_ Confecções Martini - .Jara,!,uá do Su� - SC -

- -

-------------------_.----_._---- .. -
.
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Novos conceitos de museus Cõrreio do Povo II

3 OEncontro deMuseus do Cone Sul Dualidade de títulos
no encontro dosjomaisRealizou-se de 24 a 27 -8-1993,

na Universidade de Ijuí - UNISUL
- RS, o 3° Encontro de Museus do
Cone Sul, uma promoção doMuseu
Antropológico Diretor Pestana da

Fidene-Ijuí e do Sistema Estadual
deMuseus da Secretaria deEstado
da Cultura e apoio da Associação
Riograndense de Museologia;
Centro de Estudos Museológicos
do Cone Sul; Universidade Fed
eral de SantaMaria eUniversidade
de Ijuí.

A temática do 3° Encontro
esteve centrada no tema: "lvfuseus:
Novos Conceitos/Novas

Abordagens" e teve como objetivo
geral constituir um forum de de
bates a fim de estabelecer uma

política museológica capaz de de
fender a identidadecultural comum
aos países e/ou estados

participantes o que foi proposto
desde a realização do 10 Encontro,
emI990.

DoreferidoEncontroparticipou
a nossa conterrânea, natural de

Guararnirirn, a inteligente e culta
técnica em assuntos culturais da

Fund'açãoCatarinense - Dolores
Carolina Tomaselli, que relatou à

reportagem do CP uma síntese do

que foi esse 30 Encontro, com
C-

palestras de eminentes

autoridades dos países e/ou

estados, temas como "A

Integração do Cone Sul", "Museus
Universitários Hoje", "Patrimônio
Histórico e Legislação" e

"Patrimônio Arqueológico
Missioneiro" e painéis "Museus:
Novos Conceitos/Novas

Abordagens", "Museu e

Comunidades Autóctones" e "Os
Museus e a Nova Historiografia",
além do filme "Vida e Sangue de

Polaco", deSílvioBack. Para alegria
da gente catarinense, tomamos

conhecimento de que a nossa

distante conterrânea e 'amiga do

vizinhomunicípio foi indicada para
integrar aComissãodo 48Encontro.
A foto que ilustra a nota mostra

um instante do 1° Encontro de Mi

cro-História,realizadopeloIHGSC,
numa sessão de comunicações,
mostrando o grupo reunido,
vendo-se na primeira fila, da

esquerda para direita, a

guaramirense Dolores Carolina

Tomaselli, nosso diretor e o

jaraguaense, Pe. Hilário Busarello.

No ruo

ENCON
TRONACI�
ONALDOS
JORNAIS
DO INTE

RIOR, de
São Paulo,
nosdias21 a

23- 8- 93,

E como nanoite de dõmingo, 22-
8- 93, seriam sorteados vários prê
mios entre os presentes, do qual o
melhor deles consistia num VW

LOGUS O km, na hora do sorteio

poderia dar margem a dúvidas e

embaraços, foramchamados os par
ticipantes de Jaraguá do Sul- SC e

de Guaraniaçu, de Laranjeiras do
Sul- PR, os quais coincidentemente
tinham como título "CORREIO DO
POVO"

aconteceram Diretores comentando ofato durante o jantar
fatos curio-
sos à margem dos trabalhos, pales
tras, exposições e proposicões.

Reunidos alí estavam 396 títulos

de jornais, de todos os cantos do

país, que se inscreviam e expunham
suas edições em longas mesas na

entrada do conclave.

Feitas as apresentações dos dire
tores, ficou desfeita a idéia de uma

dupla inscrição, mas permanecia o

curioso fato de dois jomais com o

mesmo título - o "CORREIO DO

POVO", de Santa Catarina, com 74
anos e o "CORREIO DO POVO",
do Paraná com 2 anos de existência.

Fica-se sabendo, assim, que nos

três estados do Sul existe umjornal
com o mesmo nome, havendo ainda
conhecimento de outro em Goiás e

um na região nordestina do Brasil.

O LOGUS O km foi ganho por
ummineiro, e pormerecimento. Os
demais jornais trouxeram para suas

bases a certeza de que A UNIÃO
FAZ A FORÇA. E como faz...

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
NOTA OFICIAL

Para reestabecer a verdade sobre a votação do projeto da
verba mensal do Juventus, a Câmara Municipal de Jaraguá do
Sul, atravésda Mesa Diretora eem nomeda maioria absoluta, vem'
prestar os seguintes esclarecimentos:

1°) Votaram contra o projeto do Juventus os vereadores

Augusto MOlier (PFL), PauloFloriani, JoséRamosCarvalho,
Wigando Meyer, José Carlos Neves (PPR), Valdir Bordin, Lio
Tlroni, EvandroTomazini Liscano,Adalberto Frankoviack,Marilze
Marquardt, Rudolfo Gesser !ii Gilmar Menel (PTB).

2') A decisao por 12 x O contra o projeto rejeitou a matéria na

primeira votação, nao exigindo segunda.votação.
3") O vereador Pedro Garcia (PMDB), absteve-se de votar. O

Vereador Flávio Hornburg (PMDB) esteve ausente e o presidente
naoyota.

4°)Adecisaodo legislativo foi livre, democrática, independente

e soberana, sendomentirosas emal intencionadas asafirmações
de que teria havido pressão do Executivo. Em primeiro lugar
porque isto seria ilógico - eisque o projetoera de autoria do próprio
Executivo. Segundoporque aCAmara jamais, pelomenos na atual
administração, recebeu qualquer tipo de pressão para votar ou
deixar de votar qualquer matéria.

5°) A prova da preéipitação e da má intençao das afirmaçOes
criticas contra a çamara está na atuaçao do Legislativo, em favor
do próprio Juv�ntus: os vereadores aprovaram, este ano, a

doação pelaPrefeitura deuma áreade3.872,94metrosquadrados
para a construçao dasarquibancadaseestacionamento, avaliada
hoje em CR$ 3.000.000,00 (três milhOes de cruzeiros reais).
Outro projeto aprovadoedeautoria da Prefeitura foioque permitiu
orepa$SE!deCR$10.ooo.000,00(dezmilhOesdecruzeirosr�ais)
para a ampliaçãodas arquibancadas, permitindo oacesso a mais
de 5.000 expectadores no campo do Juventus.

6")Ascriticas ferozes da Rádio Brasil Novo à Câmara e atéao

,

Farmácia Unifar
'Btioutertas. perfumaria e

medicamentos em geral
RuaProf Simão Hess, 495_,,-Fone 77-

II53
Vila do Salto - Luiz Alves - se

/

s. S. Promoções

,

Kleis Comércio e

Representações Ltda
Toda a linha de produtos agropecuários

- Material de construção
- Móveis e eletrodomésticos

�Distribuidorde gênerosalimentícios
RuaPauloKraisch, s/n° - Fone (0473) 77-1198

Luis Alves - SC

Senhor Prefeito e seus assessores atingem a honra deste Poder
Legislativo e constituem a nosso ver, um desserviço à cidadee ao
Juventus, pois pretendem promover atritos e entrechoques entre
pessoas eautoridades queprecisam de bom relacionamento para
ajudar não só ao Juventus, mas a cidade como um todo.

7°)A CâmaraMunicipallamentao episódio, mas naoabre rnäo
do seu direito de decidir de acordo com a consciência da maioria.
Afinal, lutamos tanto por democracia e, pelo que se percebe, ela
só parece ser válida para alguns quando atende as suas vontades
ou interesses. Para nós, a democracia deve ser plena e não

manipulada por quem tem poder de utilizar os meios de

comunicaçao livremente e a todo instante, submetendo as

autoridades à pressão indevida da sociedade.

Jaraguá do Sul, 9 de outubro de 1993.
LUIZZONTA -Presidente GILMARMENEL- Vice-Presidente

PAULO FLOR/ANI- 1· Secretário

Produção e Comércio
de Bananàs Schappo

Produz, compra, vende bananas
de boa qualídade

Fone (0473) 77-1145 - Luis Alves - SC

Representação de grupos musicais e artistas de
rádio e televisão

Av. 7 de Setembro, sinO - Fone (0473) 79-1283
Massarimduba - sc

Direção: Souza é Sasse

Tequi
Érico Gielow NetoVelldendo IISmelJao,esmarcasdopais:Dijon,DiFion;

Fico, Transport, SameUo,M-2000, Dakota, Coopere
.

Peças e
.

acessórios
outras. RuaBaltazarSchmitt,70-Fone(0473)

Agora em II0t'O endereço ao Iodo doBallen lia'; 77-1130
. Massaranduba - SC Luis Alves - SC

CORREIO DO - Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 199
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Floricultura e Papelaria

Lilli Fiori
Temos variada linha depresentes

com preços especiais

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

BUZMAQ
Com de Peças e Máquinas de Costura Ltda

Com. Assistência técnica

Compra e vencia de máquinas
novas e usadas

Rua Ângelo Rubini - 980 - Barra do Rio Cêrro

Fon�ax(0473)76-2791
Jaraguá do Sul- SC

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisãodeconcreto

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

Divisão deplásticos (tubos dePVC -eletrodutosßinbaesgoto
tubos depolietileno/mangueirapreta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

Rua CeI. Procôpto Gomes, 89 - Fone 72-00.66

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:

Adenilson Cunha Tivcs - Lot Mauócio Lenzi, 109 - NESTA;
EdvinoHass - Estrada Rio da Luz, II - NESTA;
GSIndCOOLSetv. doVest. Ltda-RuaArthurGwllZ,359-VLNova-NESTA;

Gadotti Mat. Contr. Uda. - Rua L1ÚZ Sarti, Nereu Ramos - NESTA;
HHafemann & Cia Uda - Rua Carlos Gomes, 90 - NESTA;

JaraguáCom. PiscinasMat.Constr.Uda. - RuaJoinville,2473 -NESTA;
Maria Foustel, 208 - Rua Irmão Leandro, 800 - NESTA;

Metalúrgica M. J. MohrUda. ME - Rua Jaraguá SJN<' - NESTA;
Selma Aparecida Valle - Rua João Jauuário Ayroso - 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 ArthurMüller, 78,
no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então
dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da Lei, etc.
Jaraguá do Sul, 8 de setembro de 1993.

Patrícia Tavares da Cunha Melfo Gomes
Tabeliã

Ofertas /

-.Safari [�
Caça - Pesca - Camping - Náutica - Esportes

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

CBE - Tokio - Tupy - Kanxa
Baita - Grilon - Hobby - CCS

Preços �uper especiais a

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

Te1s. (0473) 72-1389 e 71-8135.

TRAMONTINA

,. - .... -
- - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - .. -,

I I

t DICAS E SERViÇOS

@
O Inverno chegou. E no frio, se o motorista não seguir,
um certo ritual, poderá perder muito tempo para colocar

_
o seu carro\"" funcionamento.

CONTRAOFRIO,MOTORQUENTEE_
REVISÃO DE FÉRIAS DA MENEGOTTI VEíCULOS

50% NAMÃO-DE-OBRA
35%NASPEÇAS

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

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

I

I

I® IIMenegotti Veículos I .1.0
I

Av. Ms/. Deodoro, 930· Fone (1U73) 71-1U99 t
·L .. __ .. .. __

"

...... _ _ _ _ _ .. . • .1
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IMOBILIARIA
FONE: (0473) 72-0153

VENDAS
Apartamento - Edif. Centenário - 110m2

Apartamento - CI 110m2Edif. Santa Terezinha
Casa de alv. - CI 2 pisos cl 3()()m2, 3 qtos, suíte, close, banheira de

hidromassagem, mesanino, piso cl revestimento em madeira e pedra,
porteiro eletrônico, aquecedor solar, ótimo acabamento - Centro.
Casa de a1v. - CI 125m2 - Rua 25 de Julho
Casa de a1v. - CI 182m2-R BemardoDanbusch.

Casa de a1v. - CI 175m2 - Centro.

Terreno - 420m2 - Rua dos Imigrantes - Próx Faculdade.

Terreno - CI 440m2 - Rua João JanuárioAyroso.
Terreno - CI5.646m2 - Rua José Picolli.
Casamista - CI 170m2 - Rua Joinville.
Casa mista - CI 150m2 - Rua Ferdinando Pradi
Casa de mad. - CI 60m2 - Rua Pro!". Antonio E. Ayroso
Casa de mad. - CI 75m2 - Rua João Sarni Tavares.
TeJTenO - CI 488m2 - Jaraguá Esquerdo
Terreno - CI 12.000m2 - Rua ErwinoMenegotti
CblÍatra - CI 33.75Om2 - Nereu Ramos

LOCAÇÃO
Sala Comercial - Rua Carlos Eggert
Sala Comerciai - Rua Pastor Alberto Schneider.
Sala Comercial - R. José Teodoro Ribeiro

Rua Walter Marquardt, 623 - Sala 7

Crecl 5.284 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 12-015,3

Se você nuncll ouviu falar da gente, tudo
bem.

'

Nossa empresa J4 nasceu com mania de
trabalhar demais, para que nossos
Clientes trabalhem menos. Qualidade e
1acnologla a serviço da Limpeza e

.

Conservaçlo, na empresa e no lar.
Economia e responsabilidade para tirar
de suasmlos o problema da Umpeza. é •
tercelrlzaolo levada a ....o.

'

A L1MPAC oferece 08�ulnte. serviçoS:
- Lavaçlo e ImpermeabillZa9lo de
estorados, estofamentos de automóveis e
carpetes;
- Limpeza e manutençlo de Jardina;
- Zeladoria em f6br1c8a, bancoa, lojas,
eacrlt6rlos etc; .

- Lavaçlo de muros e calçadas;
- Dedetlza9lo. Padriio de Serviços
Pronto, Da próxima vez que perguntarem R. José Emmend6erfer, 679se você conhece a UMPAC, ti a6 pensar Fone (0473) 72-3809
•emllllllllq.u.allllld.adeiiii.de_aeiiMr...'.. 'Jaragu4 do Sul

CP Ofertas
PAMPA
Vende-se, 4x4, ano 85, aceita Del

Rey, Monza. Tratar 72-2399.

CORCEL II
Vende-se, ano 79. Tratar rua Antô
nio Luiz da Siva, 58 em frente a

Nutrimental.

MOTO
Troco moto NX 150 ano 90 pormoto
de menor valor. Tratar 72-1722.

RO 135
Vende-se, ano 88 preta mais um

freezer. Tratar rua Luiz gonzaga
Ayroso, 204.

VOYAGECl

Vende-se, ano 90. Tratar 76-5621.

CHEVETTE HATCH

Vende-se, ano 80. Tratar rua

Waldemar Rau 796.

FIAT,
Vende-se, 147, ano 78. Tratar próx.
Escola Alberto Bauer n° 242.

MOTOCG·'
Vende-se, ano 81.Tratar 71-5098.

VOYAGEl
vende-se , ano 83, 4 portas. Tratar
72-100,3.

FUSCA,
Vende-se, ano 76. Tratar 73-0763.

FUSCA

Vende-se, ano 76. Tratar 71-3257.

PASSATTS

Vende-se, ano 81. Tratar 71-9787.

GOL

Vende-se, ano 83,motorO km, exce
lente estado. Tratar 72-3680.

FIATPRÊMIO
Vende-se, CS, 85. Tratar 71-1026.

CICLOMOTOR

Compra-se 85/86. Tratar 72-0739.

FUSCA
Vende-se ano 78 equipado. Tratar
71-3043: Troco por CB 400 ou

BUSjue.

NlVA
Vende-se Niva 4x4, vermelho, ano
91. Tratarfone: 72-OO98ou72-0402.

FIAT.
Vende-se, 147, ano e modelo 82 à

àlcool, em ótimoestado. Tratarfone:

71-1647, com Anibal, após as

19:00hs .

FUSCÁ
Vende-se, ano 76. Tratar 73-0763.

p•••••••••••••••••••�
Ba..... Sul:
I...õveis •
Fone: (0473) 72-2734 •

•
• Chácara cl 60.00Om', na Barra do Rio Cêrro, próximo Botafogo - US$ 14.000 •
• Terreno c/40.783,6Om', localizado à Estrada G31l'baldi, dentro do perirnetro urbano, •

edificado com a construção de uma casa mista - US$ 77.000

• Terreno cl 479,25m' todo murado, lateral da rua Padre Aluísio, Barra do Rio Cêrro - USS •
.�� .

Terreno c/ 878m', na rua Padre Aluísio - Barra do Rio Cêrro - USS 14.000

•• Terreno c/ 546m'. rua Padre Aluisio - Barra do Rio Cêrro - USS 12.500

• Terreno c/814m', rua Padre Aluisio - Barra do Rio Cêrro - USS 14.000 •.
Terreno cl 367m'l.oteamento Papp, Barra do Rio Cêrro - US$ 8.000

• Terreno cl 900m' - ruaHorácio Rubini - Barra do RioCêrro, ladoMetal T. Lombardi USS •
.� .
I

Terreno cl 578m', Tifa da Mosca - Barra do Rio Cêrro - USS 1.400
•Terreno cl 390m' Estrada Rio Molha, prox. Gruta. USS 1.250

• Tm-eno c/1.485,00m', na ruaWalterMarquardt próx. trevo. Aceàa terreno JX1IÍaArmação - USS •
•

16.000 •Terreno c/167.000,OOm', em ÁguaMornaiGaribaldi, cl casa de alvenaria de 7Om', com

• 3 lagoas, pastagem, 30.000 pés de banana. Aceita carro, terreno, casa - USS 15.000 - •
• Negociável. •Casadealvenariac/llOm',3qtos., 1 suíte, sal, coz., 2bwc'smais4Om' como áreade lazer

• c/ churrasqueira, terrenocl 465m2, todo murado e ajardinado. Rua João Franzner, Bairro •
• São Luis . Aceita carro até CRS 700.000,00. Preço USS 27.000 •

Casa de Alvenaria c/260m', 2 qtos, 2 salas, cozo escritório, 2bwc's, lavanderia, despensa,
•• 2 garagem, área de lazer, c/ churrasqueira" terreno cl 64Om', todo murado e ajardinado

• -R. Etwino Menegotti, Água Verde. Aceita carro no negócio até 50%do valor da venda. •
Preço 38.000

• Casa de alvenaria cl 161m', 4 qtos., 2 salas, 2bwc's cozinha, lavanderia, garagem, terreno •
• c/625m', todo murado e ajardinado - rua WalteiMarquardt próx. Mal. Constr. Winter -

•
USS34.200 '

•• Edifício no centro com 2 pavimentos, edificado cl 51Om', sendo 364m' de área pl 'fábrica

• de confecções jeans, cl todo equipamentowdl. e mais apto. no 2° piso cl 146m',4 qtos., •
sala, copa, cozinha e lavanderia, despensa, terraço, armários embutidos, terreno cl

• 1.036m', todo murado e ajardinado. Aceita carro, casa, terreno. Preço US$ 125.000 •
• Casade alvenariaclI3Om', 3qtOs, sala, copa, cozo 2BWC's.;lavandeira, garagem, terreno •
•

de 45Om' Aceita carro até CR$ 300.000,00, imóvel comercial-localizada VilaRau - USS
•15.000.

'

• Casa de alvenaria, cl 115111', 3 quartos, sala, 2Bwc's, copa, coz., lavanderia, garagem, •
• despensda, churrasqueira, terreno de 495,OOm', todo murado e ajardinado. B. S. Luis. •Aceita troca por casa Vila Lalau. Preço CR$ 1.500.000,00

• Casa de Alvenaria cl 130m', 3 qtos, sala, cozo cop., I BWC, despensa, garagem, terreno •
• de 450,OOm', fica a 500mts. da Faculdade. Aceita carro até CR$ 500.00,00, VS$ 15.450 •-Vila Rau

• Casa de alvenaria - CI 103m', 4 qtos., sala, coz., copa, lavand., 2 BWCs, garagem, •
• churrasqueira e mais 210jas com 65m' cada, escritório clBWC. Aceita-se telefone e carro •até 350 mil cruzeiros reais. Bairro Nova Brasilia. Valor Hwn milhão e quinhentos mil

• cruzeiros reais. •
• Tratarna R. Angelo Rubin;' 1223 - Sala 9 - Barra doRio Cêno '.
• Fone (0473) 72-2734 Protocolo nO 010893/ 7-6 •

.Jaraguá do Sul - SC
..� .

•
•
•
•
• Vende

Spézia & Cio Ltdo
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

GASA SÃO PAULO
Av. Mal Deodoro da Fonseca, 383
Fones: 72-2799 e 72-3786

Jaraguá do Sul- SC

- Jaraguá do ui, 11 de setembro de 19932-6 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vendas

.CP Imobiliária

Terreno - com duas salas comerciais e duas casas de alv., na rua Bernardo Dornbusch.
Casa em alvenaria em construção com área de 570m2 na rua Marechal Castelo Branco. Em
Schroeder - Centro.
Terreno com área de 1.850.000m2 em Schroeder.
Terreno - com uma casa de alv., na rua Bernardo Dombusch
Terreno - com435m2, próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria - próx. ao Hospital Jguá cl 100m' e terreno cl 400m2•
Um terreno - clárea de 600m2 contendo 30m de frente para BR e ci20m de fundos, c/2 casas sendo
uma de madeira com 105m2, outra de alv., de 70111'na BR 280 km 56. Aceita-se carro no negócio.
4 (quatro) apartamentos - no Edificio Jaraguá, 2 grandes e 2 pequenos.

Chácara - em Guaramirim com 50 morgos.
Casa de alvenaria - na Rua Padre Aluísio na Barra do Rio Cêrro,
Cas';. de alvenaria - com terreno de 470 m' no Rio Molha.
Terreno - em Corupá com2.457m' no Centro por apenas CR$ 120.000,00
Terreno - de 7.000m·, na rua João Januário Ayroso.
Terreno - Com área de 441m'. Rua Pastor Lorenz Hahn n" 51. Guaramirim.

Locação
SALAS COMERCWS
Sala Comercial com 68m" com sala de espera, uma sala de reserva grande-que pode ser"

dividida, 1 depósito, BWC, própria para consultóriomédico, dentário, advogados, etc. Na rua
Getúlio Vargas n049 sala 109, 1 c andar.

-

CRECI 0914 - J

CASAS À VENDA
Alvenaria - Com 130m�, terreno
com 1. 726m2• Rua José

Emmendoerferfbomparacomércio).
Madeira - Com 90m2, terreno com
42Óm2• Rua Bernardo Dornbusch

(Ótimo ponto comercial).
Alvenaria - Com 60m2, terreno
com 350m2• Rua José Narloch.

J'

Madeira-Com 70m2, terrenocom
420m2• RuaRioMolhajpróximo à

gruta).
Alvenaria - Com 70m2, terreno de
350m2• RuaRioMolha (próximo à

gruta).
APARTAMENTOS

Edificio Carlos 'Spézzia - com

150m2 (quatro quartos). (

Edificio Bérgamo - com 90m2

(dois qUaI1ÓS).
EdificioMaguillú -com 75m1(um
quarto) "parte financiada".

TERRENOS
LoteamentoNicoluzzi (quatro ter
renos) Bairro Água Verde.

Terreno - Com 429m2, Rua

Arduino Pradi.
Terreno - Com 518m2, Lot.

Menegotti, Bairro Água Verde.
Terreno - Com 3 .516m2, RuaErich
Abel, Vila Lenzi.

_ CASAS À VENDA

Bairro - Centro - Casa em a1v. 150m2,
supermercado Jaraguá, US$ 55.000,00
Bairro - Centro - Casa em a1v. cl 140m2, terreno de

450m�, próx. sinaleiro da Arte Lage. Rua Expedici
onário Antônio C. Ferreira. US$ 40.000,00.
Bairro VilaRau- Casa demad, cl terreno de 600m2
defronte pi IndústriaMonforte. US$ 20.000,00.
Bairro Barra do Rio Cêrro - Casa em alvo c/69m2,
terreno de 450m2, localizado à 200m da ma Walter

Marquardt. US$ 8.250,00.
Bairro Vila Rau - Casa mista semi acabada 50m2,
terreno de 300m2• Rua Mariano Vitcoski n? 321.

Próximo Reluz US$ 3.900,00.
Bairro Estrada Nova - Casa de alvo 130m2, mais
60m2, e garagem, terreno de 900m2, e terreno separa
do de 450m2, com casa de madeira semi-acabada,
próx. Chácara-do Manes; US$ 15.000,00.
Bairro Tifa Schubert - Casa semi acabada com

90m2, terreno de 450m2. Entrada do Clube dos Via

jantes; US$ 8.800,00.
Bairro Tifa Schubert - Casa de alv. com 100m2.

terreno de 450m2. Entrada do Clube dos Viajantes'
'US$ 9.000,00 (aceitacarrosnovosounomesmovaIor)
Bairro Vila Lalau - Casa de alv. 145m2, terreno de

392m2, localizada na rua Alberto Santos Dumont n'
325. US$ 28.000,00, aceita proposta apartamentoem
menor valor restante em dinheiro.

APARTAMENTO À VENDA

Ed. Argos, POtqXU1ÇH + finan. Caixa, (ótima localização)
Ed. Jaraguá, quitado excelentes condições.
Ed. R.esidencial Amizade, Poupança+ finan, pela Caixa.
Ed. Carvalho, POUrXU1Ç8 + finan, pela Caixa
Ed. Nelson de Bcm com 2 ap, de 145411P, na fila 28 de

Agosto.
TERRENOS À VENDA

5-Terrenos de 450m2, próx. Juventus (ótimas condi

ções)
"Terrenos de 304m2, 380m2, 390m2, 579m2, locali
zados na Ilhada Figueira (ótimas condições)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
I ...,

1

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

001)
TERRENOS

Terreno em Piçarras a beira rio c/4.185m' (Ancora
douro)
Terreno na Rua Amazonas cl L720n1', próx. Parafusos
Ewald
Terreno na Rua 732 cl 8.994,02m' (Loteamento
Liodoro Rodrigues)
Terreno Loteamento Anapaula III - Lote 86 cl 447m'.
Terreno em Piçarras Beira-Mar cl 12.320m'
TerrenoRua JoaquimFrancisco de Paula, e/2. 50001'.
Próx. trevo do Posto Marcolla
Terreno Rua FranciscoZacarias Lenzi (Próx. Campo
"Botafogo") c/ 563m'
Terreno Rua 478 (lateral rua Lourenço Kanzler) cl
450m'
Terreno c/300m' (15l1."20) Loteamento Nicoluzzi.
Terreno cl 535,80m' Loteamento Júlio Rodrigues
Lote n009

006)

026)

041)
052)
053)

054)

055)

059)
060)

CASAS

013) Casa de alv., (Em construção), Rua Rudolfo
Lessmann, c(480m2 cl terreno de 900m2
Casa de alv., 60 m' - Loteamento Liodoro Rodrigues
Casa mista Rua Onelia Horst, 597 (Vila Lenzi) c/
130m' terreno c/525m2
Sobrado em const, c/220m' Terreno de Esq. c/754m2
Rua João Franzner Lote N°. 25 Giovani Manfrini
Casa de A1venaria c/120m' Estrada Rio da Luz e

037)
049)

051)

058)
terreno c/675m'.

061) Casa de Alvenaria c/160m' c/ terreno de 405m' na
Rua 327 - Bairro São Luiz.

APARTAMENTOS
Edifício Caetano Chiodini cl 147m' + Garagem

LOTF;SFINANCIADOS
Loteamento Ana Paula III (Residenciais e Comer-
ciais).

'

Loteamento São Cristóvão
CONOOMIN10 AZALÉIAS (empreendimento
Classe A)
Loteamento Aeapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

LINDO TERRENO
Arborizado, cl área de 14.700111', a 5km do Centro
cl boa água, uma casa excelente estado e casa de

016)

019)

020)
021)

022)
050)

023)

caseiro.
CHÁCARA

Chácara em Nereu Ramos cl 160.OOOm' cl casa e

025)
057)

ribeirão.
TERRENO COMERCIAL'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 3.(iJOOm2
'

Rua Barão do Rio Branco c/20 x 27(5401112) Esquina
cl Rua Angelo Schiochet (Centro).

.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:1
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Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira

'A qualidade e requinte
do metro quadrado
mais econômico de

Jaraguá do Sul

I()
'D
o
'I:'

j::
I

.�
c:
IQ)

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

Jaraçuá do Sul, SC

EDIFíCIO ISABELLA

Apartamento
cl área de 122m2

Entrada e saldo

financiado

Loteamento Juventus
Lotes com entJ1xJa. + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOLDO RAU,_61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

E N
TERRENO

i
TERRENO

Rua Arthur Gumz - Vila Rua Arthur Gumz _ Vila
Nova cl área de 400m2 Nova cl área de 1.005m2
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Olho Clínico
Dr. WderB. Falcone

IPMF
Imposto "Provisôrío'ísobre

Movimentação Financeira. É o

mais novo imposto criado pelo
governo, C01;1 o endosso dospo
líticos das duas casas

legislativas. Fazendo um

retrospecto dos atos governa
mentais Veremos que a

credibilidade dos vários

governantesémlnima.Em 1986
criou-se o imposto provisório
sobre automóveis e combustí
veis.

Prometia-se devolução da
importânciaarrecadada,porém
só uma das poucas pessoas'»
principalmente pessoas jurídi
cas - conseguiram na justiça a

devolução do que era seu.

Marcos Cintra.professorde
economia daFundação Getúlio
Vargas,foi o idealizadordo Im
posto Único sobre Transações,
que tinhaporfinalidade elimi
nar os outros impostos e não a

criação de mais U11l imposto.
Todavianõofotacettaestatdéta
brilhante, que faria opaís arre
cadar 20% mais em tributos
sem levar em conta a

desmobilização de todo o siste

ma arrecadador responsável
pelasmazelas ecorrupçõesexis
tentes no sistema tributário.
Dainõo teraaprovaçãodaclas
sepolítica, pois os maus políti
cos locupletam-se com esta

corrupçãoembeneficioproprio.

Lembremo-nos que 0110 que
'Vem teremos eleições, ondepre- .

cisa-se de vultosa quantia em

dinheiro. Algum beneficio mo

netário deverão ter os políticos
que aprovaram este IPlvIF A .

lógica mandaria que aprovas
sem o Imposto Único em benefi
cio do país. Contudo aprova
rWII o famigerado IPMF que
será um imposto que mais uma

vez penalizará a pessoa-flsica,
principalmente a classe média.
Estados e municípios já conse

guiram escapar deste imposto.
Acredito que as pessoas jurídi
cas também conseguirão. No
vamente a classe médiapagará
o pato � o rombo de US$ 40

bilhões do orçamento daUnião
do �no qUi! vem. É' lamentável.

M
.

sofrido vizinho deporta, George Wil

aisum típicopentelhop;,;- son.Asmaishilariantessituaçõesacar
ta nas telas. Depois de "Esqueceram remnuma quietatarde deverão, quan
de Mim" I e II, e o "Pestinha ", a do o sr. Wilson está relaxando, lendo

gurizada e os adultospodem se-diver- ojomaldodia epercebe qlle tudo está
tireaté se identificarcom 11m diabinho mui/o quieto e algo estápara aconte

chamadoIsennis. Eleéum tomado?É cer. DeJato, úm barulho de alegria de
11m circo?Éum demoninho?Não. Ele" fazerpararo eoração.e uma ai/a gar
é tudo e mais alguma coisa, encarna- galhada explode. A conclusão é ób

do em Dennis, "O Pimentinha". O .
via. Dennis está lia sua cqsa, numa

diretor John Hughes, principal oro- visita de bagunçaro coreto. O que vai

nista da imaginação da criançada acontecer apartirdaí, você nempode
trouxe para o cinema a amada tira imaginar! O.sr. George, interpretado
em quadrinhos de Hank Keycham, magistralmentepelo veterano Waller

III/ma aventuratotalmente nova. As- Matthau vai ter o diabo na sua casa,

sim como todo menino de 6 anos, comPimentinha (lvlas;nG�mble). bo-
aondeDennis vai, acontecem bagun
ças incríveis e suamaior vitima é seu

tandoprá quebrar, mas com inespe
radas surpresas.

PROGRAMAÇAO
eine Jaraguá

10/9/93
Sexta /20: 15 horas

Dennis, o Pimentjnha
Com WallerMatthau eMason Gamõle

Censura /ivre
11/9/93

Sábado / 20:15 horas

Dennis, o Pimentinha
22:00 horas
Filme pornô
12/9/93

Domingo 115:00 horas
Dennis, o Pimentinha

20:15 horas

Dennis, o Pimentinha
13/9/93

Segunda
Sem Programação

14/9/93

Terça /20: 15 horas
Dennis, o Pimentinha

15/9/93

Quarta /20: 15 horas
• Dennis,o Pimentinha

I Dicasde leitura I
PorMargit Wagner

Meu Anel de.
Sete Pedras

JlÍüo César (IeMello e SOllZll

(Malba Tahan)

MalbaTahan, como todos sabem,
é o pseudôuimo do engenheiro e

professerdematemática carioca Júlio
César deMeJío e Souza (1895-1974)
que, desde criança, era t'ascinado pela
cultura árabe e, em 1925, lançouuma
coletânea de contos publicados na

imprensa intitulada ContosdeA/alba
Tahan. Sua arte como contador de
histórias foi tão apreciada que outros
trabalhos I�foram editados. Seu
livro mais lido é, sem dúvida, o cam
peãodevendasOHomemqrleCa/cll
lava.

Quando publicou pela primeira
vez MEUANELDESETEPEDRAS,
o professorassinou-o comoJúlioCésar
Mello e Souza, mas como "Malba
Tahan" foi acrescentado, por decreto
de Getúlio Vargas; ao nome do autor
.em sua própria cédula de identidade,
dada a popularidade do pseudônimo,
ii Record considerou que os exempla
res da presente edição também deve

riam-apresentar, na capa e na página
de rosto, os dois -nomes, .

"

Além de resgatar amatemática de
adivinhas e desafios, Malba Tahan

viaja neste livro por contagens rima
das, sucessões numéricas na literatu
ra, ritmo temário na literatura, unida
des e medidas tradicionais, unidades
curiosas na arte culinária brasileira,
medidas de tempo na roça enacidade,

- medidas monetárias "criadas" pelo
povo.

Além de MEUANEL DE SElE

P/jIJRAS eOHomemqueCalculava,
a Record relançou de Mello e Souza!
Malba Tahan: Aventuras de Rei

Baribê, A Caixa do Futuro, Céu de
Alá, Lendasdo Céu e da l'çrra. Len
das doDeserto, Lendas do Povo de

Deus, Maktubl.Matemáticalsivertt
da e Curiosa, Os.Melhores Califas,
MilHistóriasSemFim (2 vols.),Mi
nha Vida Querida e Novas Lendas
Orientais.

II

,4� nG'-eJicuio.
�e�

Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

�m��
ESCOLA.DE NATACÄO

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Rone.- 72-1862

! > '

VOCÊ PODE-ANDAR POR AÍ,
PESQUISANDO.
OU PODE IR DIRETO NO\
ZONTA. .' �

,cORREIO PO POVO - Jar.aguâ .dQ,Sul, Ll, d",e setembLo .

de 1993
____-"-., ,.

..!
'

__ ...,._" .•,,' i·';'_'.
�

o,':.

Ninguém faz mais por Você.
Materiais de Construção e UtiUdades
com os melhores preços Você encontra no

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ
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, Foto: Marcial Murara

Esportivas
Paulo Ricardo Macllado

Rápidas
*E o atacante Romário estti de volta d seleção; felizmente o

treinador Carlos Alberto Parreira deixou sua teimosia de lado
convocando o jogador do Barcelona da Espanha. Para o jogo
contra o Uruguai, noMaracanã, Romário deverá fazer dupla
com Bebeto. Os uruguaios que se cuidem!

*A Colômbia é aprimeira equipe sul-americana a garantir
classificaçãoparaomundialdosEUA em 1994. Os colombianos

fizerama seleçãoargentinadançar "tango"emplenoMonumen
taldeNunhesno últimodomingo emBuenosAires, osargentinos
levaram 5 a O ao natural como poderiam ter levado mais,
realmenteaColômbiavemjogandoomelhorfUteboldaAmérica
doSulnos últimosanos, osperuanos derammats umamãozinha

para os argentinos ao empatarem com o Paraguai em 2 a 2,

fazendo com que os gringos disputem uma vaga na repescagem
contra a Austrália.

*Dá-IheJuve, Dá-lheJuve, olê, olê, olê... , comestesgritos que
a torcida juventinafez afestaemplenoErnestão,pela conquista
do título do torneio da integração no último dia 7de setembro.
O ''Moleque Travesso"mostroumuito espírito de luta e determi

nação para conquistar a taça, o time de Picolé mostrou para
muitos quefutebol se ganha no campojogando bola. O Jec em

muitos momentos do jogo partiu para a violência, tentando

pressionar a arbitragem. Queira ou não o Juve é o campeão.

*E começou ontem emMafra oRegionaldos JogosAbertos.
.

Que osatletasjaraguaenses. lápresentes, disputem suas compe

tições com muita garra, brio e honra em nome de nosso

municipto. Sorte a nossos atletas e qUG tenham muito sucesso

nestes regionais.

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

,

Jogadores e comissão técnica tio ônibus da delegação com a taça Waldomiro Schatzler

Carreata percorreu as principais ruas

Torcida comemora
título do Juventus

Vereador explica veto ao projeto

JaraguádoSul-Tãologoojuíz
decretou o final da partida entre

Joinville e Juventus, no estádio do
Ernestão na Manchester

Catarinense,a torcidajuventina ini
ciou uma grande festa que cresceu
ainda mais ao chegar em Jaraguá
do Sul. O buzinaço e a carreata

começouemGuaramirim, ondeal
gumas pessoas já aguardavam a

torcida e a delegação que trouxe a

Taça Waldemiro SchültzIer.

Qando entrou na cidade os car
ros e ônibus percorreram as princi
pais ruas para comemorar a vitória
histórica de 3x2 contra oJoinville e

.

o título - o primeiro desde que o

Juventus retornou à 18 divisão do
futebol catarinense, - no torneio de

Integração/Norte. Após a carreata

os torcedores ainda eufóricos con
centraram-se em frente da lancho
neteVeneza, ondeosgritosecantos
cederam lugar para a cerveja.

Agora a torcida aguardao início
da Taça Santa Catarina onde espe
ra mais umtítulo para o Juventus

que com um novo time, pratica
mente, começa urn bom trabalho

para a competição.

Após o jogo de terça-feira os·

torcedores do "Moleque Travesso"
fizeram uma pequena manifesta

ção no próprioEstádio Ernestão - e

que foi registrada pelas emissoras
de rádio de Jaraguá do Sul, que
transmitiam a partida -, contra os

vereadores do município que vota
ram contra o projeto de lei que
autorizava o prefeito a conceder
auxílio financeiroàequipedurante
o segundo semestre deste ano.

O presidente da câmara, verea-

dor Luiz Zonta, informou que o

projeto recebeu 12 votos contrários

e uma abstenção, entre osvereado
res presentes por ser, segundo ele,

inviável".
O projeto previa uma contribui-

ção mensal da ordem de CR$ 855
mil com o que o presidente e QS

"uma ação sem cabimento, pois a vereadores não concordaram. "Te

municipalidade não tem meios le-
-

mos outras prioridades no nosso

gais para subsidiar uma equipe de município e os vereadores são res

esporte profissional. Se fosse para ponsáveis também pela alocação
equipes amadoras ainda haveria adequada dos recursos, urna vez

amparo legal e inclusive é previsto que aprovamos os projetos do exe
verbas para isso, mas paraum time cutivo e isso era descabido", sen
profissional e neste montante é tenciou Zonta.

SANTA MARTA
,.CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENOAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS ruo Reinoldo Rau, 541-Fon.:72 3282
�6 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Màtutando
Egon L. Jagnow

Cuidado!Aí vem gatopor lebre

Jaraguá do Sul pertencia primeiramente a São Francisco e

depois, com sua emancipação, a Araquart. lvlas desde 1883,
movidopor interesses expansionistas, Joinvilleprocurou apossar
se do território jaraguaense. Consegui-o, definitivamente, em

1898. E de lá pra cá, levamos quase quatro décadas para nos

libertar do seujugo.
AIas, embora emancipado, sempre procurou-se manter a

dependência, principalmente em se tratando de serviçospúblicos
estaduais. Em outras palavras, Jaraguá do Sul, na maioria das
vezes, ficava com as migalhas.

Isto, em grandeparte, explicaporque Jaraguá do Sul, apesar de
ser a terceira potência econômica do estado, não tem status que
cidades bem menores e economicamente menos importantes têm.

E, volta e meia, somos assaltados outra vez. O que aconteceu

com a Delegacia Circunscricional e o PACAA1, por exemplo? De
quem voltamos a depender? Por que não temos um escritório

regional da CELESC, apesar da agência local ser uma das

principais arrecadadoras do estado?

Graçasà luta de nossasautoridades, alguma coisaestávoltando
e outra está sendo acrescentada.

Contudo, paraminha surpresa, li numjornal sobre umprojeto
de-lei do deputado estadual Adelor Vieira, que pretende criar

regiões metropolitanas no estado, começando com Joinville e

Blumenau.
Me desculpem, mas acho que é mais uma dessas que vêm para

nos sufocar eprovocar dependência. E eu posso explicarpor quê.
Primeiro, quais as características metropolitanas que se evi

denciam nestas duas regiões? Se fossem falar em Florianópolis,
SãoJosé, Biguaçu ePalhoça, que é um conglomerado só, tudo bem.
MasJoinville e Blumenau? Onde estão suas abrangênciasmetro
politanas?

Segundo, quala consideração que Jaraguádo Sulestámerecen
donoprojeto?De quem será subalterno?Qual amigalha que desta
vez irá nos sobrar?

Estão querendo vender-nosgato por lebre. Acredito -que, para
o bem de Jaraguá do Sul, as forças empresariais e políticas do

município deveriamfechar questão contra a criação destas regiões
metropolitanas. E é isso que o sr. Vieira deveria ouvir no próximo
dia 13: Não queremos dependência, servtlismo ou sermos estrangu
lados, masnossa liberdade eo direito de competirde igualpara igual.

::Falecimento �
MAJOR MANOEL CARVALHO LOPES
Faleceu dia 1- 9- 1993, em Curitiba - PR, aos 76 anos oMajor

Manoel Carvalho Lopes, ilustre militar que durante muitos anos

chefiou o Serviço de Recrutamento de grande área de Santa

Catarina, com séde nesta cidade. O extinto teve destaque no

desenvolvimento desta terra, ex-rotariano e era viúvo de Hertha
Hardt e progenitor de Tânia e Carlão, in memorian. Deixa 1 filha,
1 genro, 2 netas, cunhadas e demais parentes e amigos. O sepulta
mento deu-se dia 2- 9- 93, às lOhs. nojazigo da família desta cidade.
O Major Lopes nasceu em 2- 12- 1916, em Bom-Fim, Bahia,
ex-combatente e militar. À família enlutada as condolências do

CORREIO DO POVO.

Agradecimento
Os enlutados do saudoso MAJOR MANOEL CARVALHO

LOPES. agradecem profundamente consternados a presença de

pessoas amigas. ao Pastor Carlos pelas palavras de conforto

proferidas à bei ra do túmulo, aosex-combatentes da FEB e o carinho
da OASE - Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas.

Convidam para o culto em sua memória. a realizar-se no dia 12-
9- 1993. às 9:30hs. de manhã. na Igreja Evangélica Luterana dc

Jaraguá do Sul-Centro.
A Família enlutada.

. CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 1993
�. ----�------------�--��----�=-��=-�------------�--
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Consórcio Varig de viagens foi lançado

Iniciativa inédita
,

nas empresas aereas
PortoAlegre- AVariglançou,

no último dia 30 de agosto, um
novo plano de viagens, pioneiro
entre as empresas do ramo. Trata
se do Consórciode Viagens Varig,
no qual os clientes da empresa po
dem planejar à sua viagem com

antecedência e pagar em mensali
dades atualizadas pelo IGPM
(Índice Geral de Preços de Merca
do).

Ao comprara consórcio o clien
te pode escolher um dos planos de
pagamento (6, 12, 18, 24 ou 36

meses), e se for contemplado den
tro deste prazo, receberá um docu
mento de crédito em cruzeiros re
ais, com valores referenciados de
500 a20 mil dólares, com que lhe

será permitido adquirir passagens
aéreas pela Varig eRio-Sul, nacio
nais ou internacionais.

As assembléias serão realiza
das todos os terceiros sábados de
cada !Dês e transmitidas pela
televisão em rede nacional. Outra
novidade será o Telelance, um ser

viço de atendimento ao consumi
dor, no qual se poderá dar lances
comoemqualqueroutroconsórcio,
por telefone durante 24 horas por
dia.O Consórcio de Viagens Varig
é uma iniciativa inédita no pais e

seráadministrado emparceriacom
as empresas Gaplan e Rodobens.

Oconsórcioé compostoporgru
pos de abrangência nacional, po
dendo ser formado por consorcia
dos detodo opaís, proporcionando
lhes descontos nas agencias
credenciadas, não precisando as

sim desembolsar o valor total da

passagem nomomento da retirada
do bilhete.

o
�VÂRIG
Informa� pelo fone: (0473)710091

QUANTOVALE
AVIDA?

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 hosR,itais de,
Jaraguã juntaram forças e criaram o UNIAO SAUDE,
um novo conceito em plano de saúde. Você tem todos
os beneficios que os outros planos oferecem:
- CONSULTAS com médicos especialistas, com hora
marcada, no consultório de sua escolha;
- EMERGêN�IAS em Pronto Socorro 24horas;
- INTERNAÇOES, CIRURGIAS e UTI, com
apartamento individual e direito a acompanhante;
- ASSISTÊNCIA A GESTANTES, com exame pré-natal
e ultrassonografia;
- ASSISTÊNCIA A RECÉM-NASCIDOS, com
assistência neo-natal, pediãtrica e berçãrio;
- EXAMES de laboratório, raio X, ultrassonografia,
fisioterapia, banco de sangue, eletrocardiografia,
inalojerapia" na consulta e nos intemamentos..
UNIAO SAUDE lhe dã dois hosp'itais bem eqeípados e
com os melhores especialistas. É a região resolvendo
os seus problemas pela maneira mais direta: a UNIAO.

_

PROM Áo E\tENDAS

F&B
ASSOCIADOS

Escrlt6r1o de Vendu:
R. Pm. Eplt6clo Peasoa, 383

Fone (0473) 71-7331
JARAGUA DO SUL

,."

UMAO
S A Ú D E
.... .......---•.-
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O prefeito Durval Vasel, que I APPTEL TI'
. - I

sangrouoprimeirobarrildechopp, I
- e ecomun Icaçoes I

enalteceu o espírito I R' t
-

Ltd I
tradicionalísticodafesta"que hoje I

e epresen açoes a.
I

jáseconstituiemumadasmaiores Centrais telefônicas tipo PABX-CPA
Ifestas germânicas do estado, pelo I Desde 1 tronco/ 4 ramais até 20 troncos/ 128 ramais

resgate da cultura e tradição dos I Venda - Instalação - Assistência técnica I
colonizadores do nosso I Representante exclusivo Meta e Nutron I

I Rua João Planinscheck, 645 - I
I Fones(0473)71-30210u(0482)46-2122 I

oprefeitoDurval Vaselfez a sangria do 10barril durante o lançamento quefoi recheado de animação

Organização espera bater o recorde de público

Lançada no dia 3
a V Schützenfest

na Schützenfest deste ano.Jaraguá do Sul - No último Autoridades de municípios e

dia 3 foi lançada oficialmente aV sociedades participantes da festa

Schützenfest de Jaraguá do Sul, estiveram presentes ao

no pavilhão A do Parque de lançamento oficial que teve

Exposições Agropecuário. apresentações de grupos
"MinistroJoãoCleophas". AFesta folclóricos de Jaraguá do Sul. Até
dos Atiradores desteano acontece a meia noite do dia 3 todos
no período de 8 a 18 de outubro e dançaram e beberam chopp, no
aexpectativa é de receber cerca de maiorespírito deanimação, dando
300 mil pessoas de várias partes umapréviadoque deveacontecer'
da região, além dos integrantes'
dos 27 clubes que participam das

competições de tiro.

A comissão organizadora daV
Schützenfest é presidida pelo
Secretário de Cultura, Esporte e

Lazer, BalduínoRaulino, que está
empenhado nos preparativos da
festa. "Tudo está sendopreparado
nos mínimos detalhes para que
tenhamos a maior de todas as

festas que já realizamos em

Jaraguá do Sul", disse ele em

entrevista àTVBarrigaVerde, no
dia do lançamento da festa.

município" .

Camarotes foram leiloados
Em pouco mais de uma hora

todos os 13 camarotes do Pavilhão
A do Parque Agropecuário foram
vendidos nanoitede quinta-feira, 9,
no leilão realizado pela Comissão

OrganizadoradaVSchützenfest de

Jaraguádo Sul. Ao todoforam arre

cadados 12 mil dólares - cerca de

1,38 milhões de cruzeiros reais -

com a venda dos mesmos.
De acordo com 'as informações

da Secretaria de Turismo, os com-

pradores foram empresas dacidade

queparticiparão ativamente da fes
ta.

O lance médio para cada cama
rote foi de 950 dólares. Ainda há a

possibilidade de virem também a

servendidos oscamarotes doPavi
lhão B, entretanto não existe nada
oficial evai dependerdaprocura A
imprensa terá acesso a um cama

rote exclusivo, mediante a apre
sentação de convite especial.

� Ifilll/CH ,"""'.Á"CA

Computadores, Suprimentos, Periféricos.
Mais de 200 ítensemestoque.

Promoção:
- Disquete 5114"DD Verbatim ex. cl10

CRS 550,00
•Válido até 17/9/93 Oll enquanto durar o estoque.

HOT.: Sego a sexta 8:30 às 12 e 14 às 18:30 - ,Çáb. 8:30 à� 12:30
Rua Leopoldo Janssen, 37 esquina cl Exp. Gumercindo da Silva.

Telefonei fax (0473) 72-2764
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DE BEB/PAS:
• SPEZIA I

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

..
I 89251-570 - Jaraguá do Sul - SC
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ReservasparaAniversários, Casamentos e Festas em Geral

Almoço - Jantar eMarmitex de segunda a domingo

BUFFET VARIADO

Rua 11 de Novembro, 599 - 1° andar - Fone (0473) 79-1561
Massaranduba - SC

�-------------------_.

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

Consultório: AvenidaMaL Deodoro da Fonseca, 429 - Sala 7

Edifício Florença
Fone: (041.3) 72-0395
89251-701- Jaraguá do Sul- sc
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BREITHAUPT
2 Fogões Dako

2 Portas Cerejeira Entalhadas
2 Aspiradores de pó Wap
2 Tanques de Aço Douat VOCE" GANHASEMPRE2 Baterias Hellar
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