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Paralelo

Compra(l7/9)...........CR$118,OO
Venda(17/9)............CR$121,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(l719)............CR$115,OO
Venda(l7/9) ..............CR$119,OO

Comercial

COmpra(l719)...........CR$110,508
Venda(l7/9)...........CR$11O,510

TR
17/8 aI719.........................34,16%
18/8a 18/9 ......... � .............34,38%
Poul}_anÇ.a
ÍndiceE/ 17/9 .............34,8308%
URR

14/9..............................CR$65,52
cUS (setembro)
Engenheiros........CR$ 24.940, 13
Salario mlnimo
Fevereiro .. : .......Cr$1.250.700,00
Março/Abril....Cr$I.709.400,OO
Maio/Junho.....Cr$3.303:300,OO
Julho.................Cr$4.639.800,OO
Agosto..................CR$ 5.534,00
Setembro................CR$9.606,OO

Investir Educacão

Nacional.

O único seguro de

vida que garante os

estudos e devolve

100% do que você

pagou, corrigido *
.

INVESTIR II EDUCAÇÃO

NACIONAL
SEGUROS

IMPRESSO
AnoLXXV Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1993 CR$35,OON° 3.788

Fórum da comarca de Jaraguá do S"I já reúne todas as condiçõespara a criação da 4-entrância. Sófalta vontadepolítica

Comunidade pede criação da 48 entrância Pesquisa
. Weg lidera

Desembargadores do mercadode

>.

•

,I A 'T r 3 produtosestado vem a Jaragua .

PesqUisadeU�revistaespe-
-

cializada revela que aWegMoto-

Visita oficialmente Jaraguá
do Sul oPresidente deTribunal de

Justiça de Santa Catarina.

Desembargador Aloysio de
Almeida Gonçalves. Ele partici
pa de uma reunião de serviço no

Fórum da comarca. com autorida

des do município e segmentos da

sociedade que querem que seja
criada a 4a entrância.

gadores do tribunal.
O Diretor do Fórum, Juiz

Carlos Alberto da Rocha, acre
dita que um grande número de

representantes da comunidade

participem do encontro que
acontece pela primeira vez na

cidade. Página 3

res conquista a liderança no mer
cado nacional de motores elétri
cos, conversores de freqüência e

transformadores. Foramentrevis
tados profissionais de indústrias

ligados à área de compras e a

pesquisa aponta aordem deprefe
rência de cinco marcas por linha
de produto. Página 7

O presidenteparticipa também
da inauguração da galeria dos

ex-juízes titulares do Fórum de

Jaraguá do.Sul e vem acompa
nhado de outros desernbar-

FONE (0473}76-3200

FAX (0473) 76-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"A histôria de nf)s�a gente não pode ficar s6 na .

saudade". O passado só é importante se 'O seu tempo foi.
bemempregado.

Barão de Itapocu

Confira a história

- Em 1921-, em 25 de setembro

Há 72anos
- O "CORREIO00POVO" anun-

realizava-se uma nova reunião no ciava que desejava comprar de leitores

edifício do Intendente LEOPOLOO algumas edições que enumerava: n's,

JANSSEN, às 14hs., para a apresen- 50,8,9,17,21 e32,del920,eSO, I el7,
tação dos estatutos do HOSPITAL- de 1921. Embora pareça estranho e

JARAGUÁ, eleição da diretoria e repetiçãodenúmeros,eisqueojomalpor
assuntos diversos, que encontrava duas vezes começou pelo NÚMERO
resistência por parte do distrito séde UM: em 1919, em 10- 5, quando saía

de Joinville e de que participava a comotíndo''O''CORREIOOOPOVO

imprensa da Cidade dos Príncipes; e, em 1921, em 7- 5, quando aboliu no
("CP", ed. n" 21, p. 1, 24- 9- 21). título o artigo "a'.

Há 70anos
- Em 1923, o Superintendente

MARINHO LOBO do Município de
Joinville, sancionava diversas Reso

luções, aprovadas peloConselhoMú
nicipal: I) - estabelecia em 1.500 kg
de carga para veículos tirados de 2
animais e de 600 kg quando por um
animal, sob Pena de multa de Rs.
20$000 e odobro na reincidência; 2)
- autorizava a reinstalação da inspe
toria de ensinomunicipal, cujo cargo
seria desempenhado por funcionário

municipal e com gratificação de
50$000 por mês e 3) - autorizava a

publicação emandava fazer estudos

preliminares da captação das águas
do Rio Pirahy. As resoluções vigiam
em todo omunicípio, incluindo os 2°
e 3° distritos - JARAGUÁ e HANSA

HUMBOLDT, no que lhes tocasse,
como o caso do peso das cargas

transportgdas em veículos de tração
animal e tinham em vista a conser

vação das vias públicas.

Há SOanos
- Em 1943, a borracha continua

va a ser uma das maiores necessida
des no desenvolvimento da guerra.
Esta matéria prima de urgência o

Brasil podia fornecer. Segundo con
vênio celebrado com os EstadosUni

dos, uma vez satisfeitas asnecessida
des nacionais, seria posta à -disposi
ção desse país durante o prazo de
cinco anos. Afirmava-se que já esta

vam trabalhando na extraçãoda bor
racha cerca de40.000 trabalhadores
e que até o fim do ano de 1943, esse
número seria aumentado em 50%.

- As recentes cheiasdo Itajaí-Açú

reclamava as suas vítimas. Em

Ascurra, ao tentar-se deslocaro cabo
de uma balsa, devido as águas que
subiam assustadoramente, a batera
em que se achavam pai e filho virou
e foram tragados pelas águas
revoltosas.

- Leonidas Cabral Herbster, em
Portaria de 16- 7-43, resolvia consi
derar a complementarista "titulada",
IRENE PEDRI, queexercia a função
de professora da escola isolada "19

DE ABRIL", de Jaraguá-Esquerdo,
como classificada na letra "C", do
Quadro Único do Município.

Há lOanos
- Em 1983, em Corupá, assumiam

es cidadãos HERRMANN
SUESSEnBACH (PDS)e LOURIVAL

. JONS MALMGREN (PMDB), como
novos integrantes da Câmara Munici

pal, ex-distrito de JARAGUÁ00 SUL.

Eles haviam impetrado Matldado d�
Segurança, que foi homologado pelo
Juiz Eleitoral da 17" Zona, através de

acórdão 7.525, exarado pelo Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado.

-OjornalistaJoséCastilhoPinto,em
artigo intitulado NOVO GOVERNO

MUNICIPAL - JI"'ijicando ao tpu!
veio e o qltepretende - comentando a

ligação da rua ReinoldoRau com aCd.

ProcópioGomeseasobrasqueestavam
em andamento.

- A imprensa local acompanhava o
desenrolardeumadasenchcntes poucas
vezesvista emSantaCatarina,principal
mentena regiãodoValedo Itajaí.Como
era bom- guardar os "retratos" dessa

tragédia, o "CP" criava a coluna - COI
SAS DA MAIOR ENCHENTE 00
SÉCULO.

���
Alta Tecnologia

� .INUHI_ em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 - Jaraguá do Sul- SC

Leitmotl!
o tema ou idéia sobre o qual se insiste com

freqüência é a Justiça. Justiça divina. justiça
dos homens. justiça com as próprias mãos,

justiçar, justiceiro, justo... O povo espera, de
seus governantes, a eqüidade. Afrase ''A César

o que é de César... II mostra a sabedoria popu�
lar, milenarmente inscrita na Bíblia: e a reci

proca é verdadeira ou César só dá, 0.0 povo.

pão e circo? Ou, mais ultimamente, só circo?

É injustificada a questão sobre a instala

ção. ou não. da 4Dentrância emJaraguá do Sul,
uma das maiores arrecadações do estado de
Santa Catarina: sozinha, é capaz de cobrir
um terço do total da folha de pagamento dos
servidores estaduais, inclusive daqueles que
até o momento não demonstraram vontade

política para concretizar nesta cidade a sua

vocação de pólo gerador de riquezas (o que
efetivamente é), esporte, cultura e lazer. Mas
não será (se for) só com a instalação da nova

Celulite

entrância que osjustos problemas estarão re
solvidos: há que se aumentar o número de

funcionários noFôrum. através da efetuação
de. concurso público. sem contar-se que o

maior efetivo que trabalha no Palácio da

Justiça é composto de servidores municipais.
Dircurso retórico não resolve causas. assim

como também de nada adiantará aparelhar
se o Judiciário numa terra onde o Executivo
- leia-se PM - está depauperado.

A Justiça foi levada às manchetes e bate

papos de esquina com o impeachement. que
conseguiu vencer. mas anda agora às vortos
comproblemas que envolvem tantos segmentos
sociais (lPMF, PC, Candelária, Ianomames.

Vidigal, corrupção, drogas. etc., etc.) que. se

não acontecer um movimento de baixo para
cima, com a conscientização de toda a

população, . vamos continuar clamando aos

céus por Justiça... Moto-contínuo? ..

Dra: IedaMara S. Ga/astri

cabelos, espernear, desistir da

praia, culpar as gravidezes,
trabalho, falta de tempo ou tentar

solucionar o problema?
Existe solução? Existe...
Só não existe remédio para a

morte, paraoresto sempre se dá um

jeitinho! Como a celulite e as

gordurinhas localizadas são um

problemadedifícil solução,existem
vários métodos para atacá-las:

massagem, forno, crio até os mais
sofisticados usos de aparelhos de

ionização, drenagem,
eletrolipoforese, Iaser, etc.

Entretanto, omais sofisticado é
o bombardeamento dessas áreas

indesejadas com um coquetel de
enzimas, aplicadas na região do
mesoderme. As aplicações são

múltiplas, com pontos mais ou

menos equidistantes, usando-se

agulhasminúsculas, o que torna o

processo praticamente indolor.

Podem, também, ser usados

aplicadores em forma de pistolas,
próprios para esta finalidade.

As enzimas atacam a mucina

responsável pelá celulite, ao

mesmo tempo que promove a

destruição de células gordurosas,

Este é o mundialmente famoso e

discutido processo chamado de

MESOTERAPIA, cuja origem é
francesa.

Obviamente não se espera, em
celulites muito antigas ou muito
extensas, uma melhora de 100%,
porém há uma acentuadamelhora,
conforme cada caso. O resultado
do tratamento varia de pessoa para
pessoa, dependendo do tipo de

celulite, do tempo de instalação da
mesma e da gordura localizada

concomitante.
Para facilitar o tratamento nos

casos de pessoas com aumento de

peso, instala-se primeiramente utn
regime alimentar adequado, com o

usoou não de fórmulasapropriadas
para cada organismo."

É feita uma avaliação inicial na
candidata à Mesoterapia,
analisando-se seus pontos críticos
(culotes, queixo duplo, pneus,
cintura, saliência gordurosa entre

as coxas e outras pequenas
imperfeições), apurando-se as

áreas demaiornecessidade inicial.
Mesoterapia e Emagrecimento
Rua Frederico Bartel, 130

Fone 71-0401

MedicinadaMulher
O verão está chegando. As

praias estão à: nossa espera. Chega
a hora do desespero. Mas, porquê
desespero, se o verão é bom,
quentinho e saudável?

É a roupa de banho: biquinis,
maiôs, tangas, que deixam aquelas
gordurinhas à mostra e expõem a

antiestética celulite. Em cada

biquini novo que provamos
encontramos novas gordurinhas
sobrando. Aperta de lá, aperta de
cá e não adianta, elas escapam
sempre. Nãoagüentamosficarcom
a barriga sempre encolhida, o

bumbum esticado e as pernas
hiperestendidas para tentar

disfarçar aquele visual que nos

afronta.

Aí, lógico, achamos ridículos
os biquinis, horríveis os maiôs,
pois ã-imägem que o espelho nos

transmite não é nada agradável,
muito aquém do nosso gosto.

Depois de provarmos inúmeras
peças, irritadas, abandonamos a

loj a afirmando que nenhuma serviu.
Logicamente não admitimos que
quem não serviu nos biquinis
fomos nós. E agora, que fazer?

Chorar, esbravejar, arrancar os

CORREIODOPOVO
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o veterinário de Luis Alves. Haulivers Hauers. escreveu para
nossa redação indignado com o que está observando em seu

município. Segundo ele. o automóvel Parati, placas AI-4087. a
\ /

-

serviço damunicipalizoçãa da agricultura. não tem outra utilização
a não ser de servir ao "senhor Todo Poderoso Secretário de

Agricultura doMunicípio". diz ele. H'aulivers acrescenta dizendo:
"nos dias 14 e 15 deste mês. o veículo passou parado na garagem
da casa do secretário". Palavras do veterinário.

Vereadores justificam
-

Ao que consta, os vereadores de Guaramirim que levaram as

flores que decoravam o palanque das autoridades no dia 7 de

setembro, justificaram aoprefeito deGuaramirim que o objetivo era
utilizá-Ias para uma causa justa. Lauro Fröhlich disse que apenas

ajudou o companheiro IvoRanghetti a carregaros arranjos. masfoi
apenas atendendo um pedido do amigo. Já o outro disse que pediu
para funcionários do Setor de Educação para levar as .flores. O
prefeito aceitou as desculpas e ficou tudo bem. Como se previu. foi
apenas uma falha de comuncação, mas sem má intenção.

Reforma administrativa
oprefeitoDurval Vasel informa que os estudospara a conclusão

dos projetos da reforma administrativa da prefeitura municipal
estão quase terminados e em breveos demaisprojetos serão enviados
ao legislativo. Vasel declarou que ao conseguir implantar o que é

desejado o municipto será referenciado nacionalmente por ser o

que ficará mais próximo do que determina a Constituição Federal.
Já lião é sem tempo quepelo menos alguém deve cumprir o que está
escrito 110 carta magna.

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

• 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

II Rua Preso Epltllcio Pessoa. 820
Fone 72·3407

_...

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

emJaraguádoSul
Jaraguá do Sul- Chega daqui

a pouco, às 9h30min em Jaraguá do
Sul, o Presidente do Tribunal de

JustiçadoEstadode SantaCatarina,
Aloysio de Almeida Gonçalves,
acompanhado de

desembargadores do Tribunal,
para visita oficial ao município. \

Segundo o Juiz da Comarca Carlos
Alberto daRocha,diretordoFÓlUm
local, a visita tem como objetivo
uma reunião

-

de serviço que vai
abordar a necessidade da criação
da 4° entrância em Jaraguá do Sul.

Paralelamente, o presidente do
Tribunal de Justiça inaugura a

galeria de fotos dos ex-juízes
titulares do Fórum da cidade.

De acordo com o Juiz Carlos
Alberto da Rocha, existe uma

grande concentração de esforços
na cidade que objetiva a criação da
4" entrância e conseqüente
implantação de mais duas varas -

uma civil e outra criminal-, o que
também resultará na concentração
de mais funcionários e dotará o

Fórum de Jaraguá do Sul de
melhores condições para o

exercício da justiça. "Jaraguá do

Sul, como comarca,já possui todas
as condições necessárias para a

criação da 4" entrância. Possui uma
população equivalente, o número

de processos comporta mais duas

varas, boa extensão geográfica da

comarca, além do que sua

arrecadação está entre as maiores
de nosso estado. Por tudo isso é
mais do que justo a nossa

reivindicação", explicou o juízo
A intenção do diretor do Fórum

é lotar as dependências do tribunal
do Júri com representantes dos
setores da comunidade, para que o

presidente do tribunal sinta a

seriedade e necessidade do

pedido. Na oportunidade, será

entregue um documento assinado

pelas entidades jaraguaenses,
contendo um forte apelo dos
diversos segmentos da sociedade,
no sentido de que seja atendida a

reivindicação.

VOCÊ PODE ANDAR POR AÍ,
I PESQUISANDO.
OU PODE IR DI:ßETO NO
ZONTA.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1993

Juiz Carlos Alberto Rocha, diretor'do Fórum de Jaraguá do Sul

Homenagem aosex-juizes
Aproveitando a visita do

presidente do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, e juiz diretor do
Fórum de Jaraguá do Sul vai

inaugurar a galeria dos ex-juízes
titulares da sede do judiciário da

comarca, objetivando assim

homenagear esses magistrados
que passaram por aqui. Ao todo
são 23 retratos que, identificados
devidamente, vão relembrar os

juízes que exerceram seu trabalho
em Jaraguá do Sul.

GamaFerreira deMello, todo�que
mais tarde chegaram ao posto de

desembargadores, Ayres Gama,
inclusive chegando a presidente
do Tribunal de Justiça.

Os mais antigos com certeza

poderão relembrar os primeiros
juízes da cidade, como ATy Pereira
Oliveira, Nelson Konrad e Ayres

Todos os ex-juízes que serão

homenageados -e que ainda vivem
-;-roram convidados para a

inauguração da galeria e alguns já
confirmaram presença. Após a

inauguração haverá um almoço
com todas as autoridades

presentes, no restaurante do

Parque Malwee e na seqüência
duas empresas serão visitadas, a

Malwee Malhas e a Indústrias
Reunidas Jaraguá.

NingUém faz mais por Você.
Materiais de Construção e UtiHdades

- com os melhores preços Você encontra no

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ

3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Nafoto,omomentodaentregadoFiatUnoMiO!

o sr. MarivaMo Ramos tem motivos de sobra para estar feliz.
Casado,pai de 1 filho, comprouprodutos Isabela no Supermercado
Breithaupt da avenida Getúlio Vargas. Mandou 3 cartas para o

concurso "Domingo da Sorte" Isabela efoi contemplado com 1 Fiat
Uno Milk O km,

Sortemereéida.A entrega em Jaraguá doSulaconteceu no último
dia 2 de setembro em frente ao escritório central das Lojas e

SupermercadosBreithauptpelo sr. Roberto Breithaupt e sr; Laércio,
Representante Regional das Massas e Biscoitos Isabela;

LINHA ESPORIIVA COM
300� DE DESCONTO OU

EMo\+\ COM \50f0DE
DESCONTO NO PREÇO À V\S1A

Vestindo você de corpo inteiro.
Getúlio Vargas, 5511

arma oes

Presenteie seu Olho com um
sorvete e estoure um balão

surpresa do Sorvetão

Beleza - Acontece neste sábado, no Caesar's Club, a Noite da
Pantera Jaraguá, com belíssimas candidatas concorrendo ao

título. Você é convidado a prestigiar.

Jaraguâ é ótima. Hámuito tempo dizem que "quem bebe a água de
Jaraguá do Sul, sempre volta" equem comprova isso é a radialista

MayraGuimarães, que depoisde respirar "arespaulistas" retornou
à city, voltando às atividades a toda. Aguardem as novidades...

Epor/alarem radialistas, o locutorPaulo Tavernardestá lançando
a sua TOP Jt,fÍDIA Publicidade eMarketing, uma grande agência
publicitária muito bem estruturada e altamente capacitada a

atender as exigências dos empresários da região. Quem conhece o
Paulo sabe de quem estou falando. Quem não conhece, confiral.
Parabéns Paulo...

MountainBike - Todomundo sabe que "Esporte é Vida" e cada vez
mais aparecem os adeptos do Mountain Bike, como os bikers

jaraguaenses Jonatan e Jackson Grimm, que fazem bonito nas

etapas do campeonato catarinense no próximo dia 26, em
/

Florianópolis, oOpen deMountain Bike, contando com apresença
dos meninos e com a apresentação do evento feita por Mayra
Guimarães. A coluna deseja sucessó à essa galera jovem e ativa.

GarotaStudioFM - Embreve acontece a ] "etapado concurso, com
muitas, inovações e belas gatas participando com coreografia
totalmente diferentedosdemaisconcursosacontecidosemJaraguá:
ojaraguaense vai confirmar com seuspróprios olhosquemfaz, ou
deixa de fazer...

Baile da Primavera - Acontecendo dia 18, às 23 horas, na

Sociedade Vieirense. Animação doMusicalSãoRio, empromoção
dos formandos do HOMAGO - Colégio Holando Marcelino
Gonçalves.

Espaço CulturalBB - O Banco do Brasil abre seu espaço cultural

para o artistaplásticoALENCAR GIOVANELU (Cali), radicado
em Jaraguá do Sul, realizar suaprimeira exposição individual de
pintura e cerâmica-A abertura será na.práximo dia 20, segunda
feira, às 20 horas, permanecendo aberta à visitação até o dia ]0de
outubro, no horário bancário.

Empatou, Dia 16, 16 anos

completou ALESSANDRA

GONÇALVES,filha deAntõnio
JoséGonçalves (inmemoriam) e
Yvonne Alice Sehmõckel
Gonçalves. Alvo do carinho de
todos que a cercam, Alessandra
recebeu dosfamiliares e amigos
votos de toda a felicidade do
"",ndo",

Nodia 7desetembroaWlUR»
Idiomas - Jaraguâ 1, integrou o

Desfile Cívico com 40

representantes, entre alunas e

professares. A participação da
.

Wizard revestiu-se de pleno
sucesso, despertando calorosos

aplausos. ..

..............

:[EPOCAI :
I modasJ I
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de Cascudo
Sextas nojantar - GaleJo ao Primocanto

Sábados no almoço - Feijoada

NÃO DEIXE

PARA DEP?I�?
VÁ E CONFIRA
VOCÊ �.JA I

GOSTAR.
,

CORREIO DQ;PQ_VO - Jaraguá do Sul, 18
"'_ � - �1".;�;r !<ii'� .,tf . :-f� t
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CP ··Classificados
- SUDrimentosDara Informática

� A

p ..
I BARRÃSAXO I

II Vendas e reformas de: IIPersianas vert. em tecido e
I alumínio. PersianasHoriz: •
• Alumínio 50, 35, 25 e 16\ •
• mm: e emdrinhas •
• ComOrçamento sem compromisso •
• Venhanosvisitar •
'. Rua: JoãoPicolli, 44 -Centro •
• Fone: (0473) 72-3612 •
• Prox. HospitalSãoJosé •
............

- Máquinas eMóveispara Escritório
- Rebobinagem de fitas im;p_ressorasplmicro

- Assistência técnicap/máquinas de
escrever, calcular, relógios, Iex, copiadores,

etiquetsdores, cadeiras, arquivos, etc.

.r DI"ER.SOS
H'.

d
SORVETEiRA
Vende-se, sorveteira e picolezeira,
por US$ 315,00. Tratar pelo fone:

71-0657, com Bertoldo.

REPRES&NTANTES
Solicitamos representantes, tratarna '

rua João Marcatto, 13, 4° andar, sala
403

COMPRO
Telefone, Tratar pelo fone: 76-2568.
ramal 76.

TELEFONE
Vende-se por CR$ 225.000,00 ins

talaçao imediata. Contactar com
72-1000.

COMPRA-SE
Liquinho, tratar pelo fone 72�3363,
com Juarez.

FilHOTE
Vende-se filhote de pastor alemão,
capa preta, raça pura. Valor tratar
com Gilmar • 71-6842.

CACHORRO
Vende-se, raça Weinarener, 7 me

ses, pedigree, valoracombinar. Fone:
71-7087.

TELEFONE

'Vende-se, sem fio, marca Kolgar,
fone: 71-7087. Com Sonia.

COMPUTADOR
Vende-seAmiga 500, c/1'MB, drive,
joistick, manuais e diversos progra
mas, US$ 500,00. Fone: 71-344.
Com Tissol.

JOGODEARO
Vende-se, Cruz de Malta - troco

pela original. Tratar 72-1055.

CECICAlOI
Vende-se. T.ratar 72-0!ii20.ESTANTE

Vende-se, com dois corpos cerejei
ra, ótimo estado. Tratar rua Antonio
Carlos Ferreira, 565.

BETONEIRA

Vende-se, 1501ts. Tratar 71-5554.

BARRACA
Vende-se 5 pessoas. Tratar
72-0921.

Participe do Consórcio de
.

Chevette L 1.6 - Kadett SL - Monza SUE
Assembléia de Distribuição dia 1519/ 93.

Representante pl Jaraguá e Região:
(0473) 72-2502

.
RÁDIO
Vende-se, toca-fita, Toshiba, com

doís'deck, semi-novo, por7.500 acei
to ventilador no negócio. Com Silvia
72-3104.

TV PHILIPS 10"
Vende-se e TV Sanyo 14". Tratar
71-7221 .:

70ESCORAS
Vende-se. Tratar 72-2706.

TV PHILIPS 24"
Vende-se, P&B. Tratar 71-8498.

BIJOUTERIAS,
PRESENTES E

'ROUPAS
OPTION Comércio de Bijouterias Uda
Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 260 - Sala 01 - Centro

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

BATEDEIRA
Vende-se Industrial para usode con
feitaria ou padaria, capacidade 20

litros, 71-4310.

CARRINHO DE BEB�
Vende-se, pl gêmeos. Tratar
71-1114.

60rn"CARP�
Vende-se. Tratar luiz Bortolini 680.

MÁQUINA OVERLOQUE
Vende-se 5 mil' pontos. Tratar
76-8032.

BALANÇA
Vende-se, Filizola. Tratar rua

Epitácio Pessoa, 1440, 71-1921.

MÁQUINA DE TRICÔ
Vende-se. Tratar 72-2985.

MOTOR DE POLPA

Vende-se, 1OHP. Tratar 71-2653.

TíTULO BAEPENDI
Vende-se. Tratar 71-0694 com

Berthi.

TORRADEIRA DE AMENDOIM
Vende-se, e também uma

,

descescadeíra e um titulo Beira Rio,
patrimônio 600 UFIR. contatos,
71-4310.

COMPRA-SE

Sequências e iluminaçao pra disca
teea r Tratar 72-1762.

VENDE-SE
lanchonete e confeitaria ao lado do
Salêo Döering. Tratar no local cl
Jucá.

CAMERA
ECO,HIS,30.000,e 1 Amplificador
100 )/VTZ, 20.000,00. 71-0988 com
Tubarão.

MICRO COMPUTADOR

Vende-se, 386, com impressora.
Tratar 71-6832.

p------------------- .. e e ee e e e e e e e e e e e e e p••••••••• IIiI•••••••_...
; @(OJEMAQ-E�' ;- :Farmácia: : SUL MOTOS :
: Com. e Asslt, de Máquinas para Escritório Ltda:: SI:. •

I FILIZOLA:BalallçaEletrõnica,ConadordeFrios,Etc. I e ue Y e. Tudo para Motos •

I
DISMAC: Fax,RegistradorasEletrônicas, Calculadoras,Etc.

I
e e • Honda Yamaha Agrale •

SHARP FACIT: Calculadoras eMáquinas deEscrever : Aberto das 8 às 21 horas : •
- -

•I J''eIU!aeassistêllc;atéclI;cal!ecalc"ladoraselllõquil,asdeescrel'er I ee Sábado até as 18 horas e •
O melhorpreço com

•I G J n.. -

d B I. 'C' I e Colocação gratuitaranae rromoçao e a anças e rax
e Fone 72-0170 e. •I Rua Erwino MenegoHi, 1631 - Fonel Fax (0473) 71-4535 I Rua: João Piccoli - 44

I Jaraguá do Sul- SC I : Av. Mal Deodoro, 852 : • Tel: 72-72-1504 •
•--- • eeeeeeeeeeeeeeee: _••• JIII!IIII ..

Clínica Fortkamp
.

Dr. Josoé Fortkamp Júnior

Oftalmologista

Cirurgia de catarata cl implante de lente intra-ocular; cirurgia de estrabismo; cirurgia de glaucoma, oftalmologia
pediátrica; 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)
• .

.' � •. .r . . - '";.
�

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1993
-
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ALUGA-5E
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - TtatarRuaMajor'
JúlioFerreira�28Vila Lalau72-1102.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
Vende-se. Tratar 72-3245.

Assinaturas dos seguintes
jornais:

Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

,

Fone 72-0887.

TíTULOS DIANA
Vende-se 2 tltulos Diana. Tratar
73-0672.VENDE-5E

Fusca, 76. Tratar R. VictorVitkoski,
203, Ana Paula II. BICICLETA

Vende-seMontain Bike 21 marchas.
Tratar 71-1024.2 TITULO DIANA

Vende-se. Tratar 73-0672.
CIRCULADOR DE MESA
Vende-se 5CV por monofásico.
Tratar 71-1953.

3 FilHOTES DE COOKER
Vende-se. Tratar 72-3397.

Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas e aqueeedDr sDlar.

COMPRESSOR DE AR
Vende-se 120 Libras. Tratar rua 25
de Julho na oficina do lrineu,

BICICLETAS
Vende-se de criança Caloi Cross.
Tratar 71-4854.

JOGO DE QUARtO
Vende-se de casal, em bom estado.
Tratar 72-1424.

ViDEO PHII.CO HITACHI
Vende-se, novo 4 cabeças. Tratar
71-7322.

ÓRGÃO ELETRÔNICO
Vende-se, Cassio MT 240. Tratar
72-2186.

VESTIDO SOCIAL
Vende-se pretocomprata, detafetá.
Tratar 71-5087.

TELEFONE
Troca-se 72 por 71. Tratar 72-2322.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

FREEZER HORIZONTAL
Vende-se, 320lts Cônsul. Tratar
71-4022.

FILHOTES DE POODlE
Vende-se.Tratar ruaAraquari nO 181.

BICICLETA
Vende-se Monareta. Tratarrua Ervino

Menegotti 241.
GAITA UNIVERSAL
Vende-se, 80 baixos.Tratar 72-2719.

AÇÕES DA TELEBRAS
Vende-se. Tratar 73-0763.

ESTAMPARIA
Vende-se-6mesas. Tratar72-3545.

RADIO SANYO GRAVADOR
Vende-se. Tratar rua Marajó, 104-
Figueira.

MÁQUINA DE CALDO DE CANA
Vende-se completa. Tratar rua Se
nador Schoeder 3" casa a direita

Metalúrgica Aluminer.Joalheria SIMARA Ltda. CABIDE IRO COMPLETO
Compra-se,paraloja.Tratar71-1795.

CACHORRO
Vende-se Pintcher nO 1, 90 dias.
Tratar_71-0899.

CAMARA''FRIGORíFICA
Vende-se 2x2x1. Tratar. 76-0921 .

Jóias - Relógios - Artigospara Presentes

Tudo com os melhores preços dapraça.
Rua Barão do Rio Branco, 170

Fone: 72-3630
Jaraguã l/O Sul - sc

FllHOTESDE.CACHORRO
Vende-se raça Spainel. Tratar
72-0075. AR CONDICIONADO

Vende-se Cônsul7 mil BTUs e uma

geladeira biplex. Tratar 72-1210.

TELEFONE
COITipra-se; telefoneresidêncial. Tra
tar 71-9554.

BETONEIRA
Vende-se180lts.Tratarrua431 bair- .

ro Figueira nO 100. TELEFONE
Compra-se. Tratar 72-1898.

VESTIDO DE NOIVA
Vende-se. Tratar 72-0979.400ESCORAS

Vende-se, de 3,5mt 60,00 cada
71-4998 com Valdir.

ESTOQUE DE lOJA

Vende-se, de brinquedos, presen
tes, utilidades domésticas e ferra

mentas, com parteleiras, exposito
res e bslcäo, US$ 1.900,00. Tratar
rua bernardo Doornbusch, 486,
Bairro Baependi.

PRANCHA·
Vende-se, de maribugue machucho
semi-nova e um balcêopl pia. Tratar
72-0228.

CACHORRO DÁLMATA
Vende-se (macho 1 mês).Tratar
72-0410.

.
,

VíDEO CASSETE

Vende-se4cabeças.Tratar71-6957.
COMPUTADOR
Vende-se 286 20 mega completo e

compro Gareli. Tratar 71-6642

Chirley.

24 QUADROS PARA ESTAMPA

Vende-� e 1 mesa para revelaçao.
Tratar 72-1968.

TELEFONE RESIDENCIAL
Vende-se. Tratar 71-9554. COMPUTADOR

Vende-se 286 20 mega. Tratar
71-6642.BALCÃO FRIGORíFICO

Vende-se e.casa alv. 60m2• Tratar
72-0019.

TíTULO PATRIMONIAL
VeRde-se do Acaraf. Tratar 71-4142.

APARTAMENTO
Vende-se, próximo ao mar, 2 quar
tos, mais garagem e com proprietá
rio, fone: 72-0402.

MÁQUINA OVERLOQUE
Vende-se. Tratar rua 815 casa nO 66
Cohab ..

VENDE-5E
Barraca cinco pessoas e fogao 2
bocas. Tratar 72-2735.

CAlHETÃO
Vende-se 15 peças. Tratar 71-6009. ÓRGÃO ELETRÔNICO

Vende-se. Tratar 71-11724.CERCA DE FERRO
Vende-se 10metros. Tratar ruaAbo

lição 436.

NIVA
Vende-se, 4x4, vermelho, ano 91,
Pantanal, fone: 72-0402.

MÁQUINA DE TRICÔ
Vende-se. Tratar 71-9431.

TV PRETA E BRANCA
. Vende-se. Tratar 71-5710. CASAL DE COELHOS

Troca-se ou vende-se, por passari-,
nhos. Tratar 72-1512.

r······_·······�····�
I (�i'Si' I)()S (�()I..(�Ilf)I�S I� I

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

r�-:�-;-;�:-:��l:
.

O Mundo da ALEGRIA =
•

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

I• Li/a Brinquedos em/rente a IgrejaMatriz ••RuaMarechal Deodoro, 601 /.

: Fone: 72-2689 =
� � �

CAVALO
Vende-se. Tratar rua Paulina

Depicollin nO 13 - Jaraguá Esquerdo.

MÁQUINAS DE CALCULAR
Vende-se. Tratar 72-1505.

FORNOBIER

Compra-se. Tratar 72-3589.

MÁQ. CORTAR TRATO
Vende-se. Tratar rua Campo Alegre
n° 28 da Sudan com Marli.

FAÇA o SEU DINHEIRO RODAR ...

MENEGOTTI VEíCULOS r&D!Menegotti Veículos] Av. Mal. Deodoro, 930-Fone 71-0499
� Jaraguá do Sul- SC

2-2 - Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



••••••••••••••••

Farmácia:
•

Müller
•

A visto 1 ()% de desconto.
•

ou cheque para 15 dias •

com preço norma/

Rua Reino/do Rau, 243 .r

Fone: 72-3333
••••••••••••••••

VENDE-SE
Casa dedaisandéiresem Rio doSul, PQr
US$ 5.000. Tratar em Jguá do Sul, rua
sae Paulo, nO 76, ou, fone 71-1587

ÓCULOS
Vende-se, óculos Rai-Ban, semi
novo e outro da mesma marca de
lentes verdes, ambos de tamanho

opequeno, preço 30% a menos do

valor de um novo. Tratar 72-2264.

RELÓGIO
Vende-se relórgiode pulso, Dumont,
inidesx, em garantiatédezembro/93,
máquina transparente, linte e raro.

PorCR$ 4.400,00. 72-2264.

PROCURA-SE
Cachorro 'da raça Yorksliir Terrier,
macho, cor preto e cinza, com pati
nhas caramelo estava com lacinho
cor-de-rosa.Ótimagratificaçao- Rua
MaxWilheri, 714, horário comercial,
72-.0385.

ASPIRADOR
Vende-se, pará carro, marca Blk
decker. Tratar com Ronaldo, 72-
0578.

TV

Vende-se, marca Philips, preto e

branco, 20 polegadas, ótimo estado,
72-0579. Com Ronaldo, P.reçe �
combinar.

-

'"o CP €lassificãdos

iii Jamil * Compra * Vende
-

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

M�SUE l:8."venll-(G) = : =.�.�.�.� =.= =.=.:88
Chevette -prata-met.vrG) : 90
Chevette SL -. marron (A) : ,....•.........................................86
001 SL-pratamet.-(A) 89
Passatmarronmet. (0) , 80
Parati - azul- (A) - 86
Monza - verde met, - (A)....•...............................................................................'..86
Fiat-bege(O) : 80

Rua Angelo Rubini, 951 - Barra do Rio Cêrro .

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

II

•

iii

•

VEíCULOS Ê ACESS�RIOS.· I
MARAJÓSL
Vende-se, ano 82, 1.6, cor branca,
super inteiro, 72-2264.

EQUALIZADOR
Vende-se, para carto, tojo, Gr 100,
100Watts, 71-3444 com Tissot

MAVERICK
Vende-se, 4cilindros, ano78. Tratrar
pelo fone (0474) 22-2993, falar com
Dirlei.

LAMBRETA
Vende-se, ano 61. Tratar 72-2160.

CICLOMOTOR

Compra-se. Tratar 72-2850.

BRASíLIA
Vende-se, ano 80. Tratar 72c1362-

PICK-UP
Vende-se 0-10, ano 81, Diesel. .

Tratar 76-2704.

CORCEL"
Vende-se, ano 78, branco. Tratar
72-0296.

FUSCA
Vende-se, ano 81, gasolina.Tratar
71-7946.

Tipo 1.6 2p IE -cinza argento - (G) ......................•...................OK
Tempra ouro 16V. 4p -vermelhomontcCarlo-tô) OK
UnoCS IE -vermelho perolizado- (G) , OK
UnoCSL 1.6-azulprússia-(G) OK

Pick-UpLX-cinzasavelha -(G) OK
UnoFionne 1.5 -branco real-(G) OK
UnoCSL 1.6-vermelhogranada-(G) OK
Uno eSL 1.6 - cinza argcnto - (G) : OK
Pick-Up-vermelhomonteclaro-(A) , : : OK
Prêmio es IE 4p - cinza argento - (G) : OK
Uno S IE - cinza savelha - (G) OK
Uno Eletronic 4p - verdeGuaruja - (G) � OK
Uno eSL 1.6 -vermelho granada - (G) , OK

Vetculos Usados
Fusca 1.300-bege(G)....................•: 81

Voyage GLS - cinza (A) 89

Elba S - vermelha (A) 88
UnoCS - prata (G) : ; 90
Verona GLX - vermelho (G) .: , 90
Parati GL - branca (A) 88

UnoMille - vermelho (G): 92/93·
UnoMille -cinza (G) : 91/92
Uno 1.6 R-cinza (G) 91·

.

Elba S 1.6- cinza (G)
-

: 90
Gol Gts - cinza (A)

·

: 92
. r- '!""'I � - "!"""-- • -Fiorino - branca - (A)

-

. 89

I AAg 11. li,. A- .
I .' ·Jaraguá V�ículos; Peçäs e Serviços

I/Y/c " -VUZI!!ß I ..

Ud.a.I . .. 1

l e� : t-_R_u_a_·_J_oa_-o_Z_a_p_e_Ua_,_2_1_4_..._"_f....o._n_e:_7_1-_2_11_1_,;,....... ,

I
Locadora de

I'
BAGAGEIRO BEllNA ou DEL REY

fitas e games
Compra-se para CG, 86. Tratar Compra-se, de 84 a 86. Tratar

I I 72-3906.
.

71-6875.
para Mega Drive

.1. Rua Ângelo Rubini, 914 I RECK

I I Vende-se, para carro. Tratar
Fone(0473) 76-2935 71-240ge umajaqueta decouro46.I Barra doRio Cel1'Q

. I
I

KADETSL
Jaraguá do Sul - SC· I Vende-se, ano 93:"!{atar 71-5514.

._------_. _

MOTORDZ

Compra-se, até 88 ou CG. Tratar
72-2340. '.

Automóveis

MOTOXLX350
Vende-se ou troca-se, por moto de
menor valor. Tratar 72-1722.

FIAT SPÃZIO CS
Vende-se, ano 83 em perfeito esta
do. Tratar 72-0947 após 19hs.

OPALA

JAVEL

. :'"

QARELI
Vende-se, ano 86. Tratar .Bàr JS ao

lado estofados Gomes r.Venâncio
da Silva Porto-.

PICK-UP
Vende-se, ano 81. Tratar 76-2704
com Pedro.

Indústria Metalúrgica Ltda.
Especializada em:

Portas. Janelas, Portões, Grades, Cercas, Churrasqueiras,
Pantográficas e Exposítores especíaís para lojas

Rua Presidente Costa e Silva, iS8
Vila Lentl

Jaraguâ do Sul- SC

Fundada e111 1917

TRAdiçÃO EM:

- Móveis sob medida;
)- Persianas:
residenciais e comerciais

PERSiANAS

JOSEMMENDÖRFER
-,

orçamento sem

compromisso.

J

Vendas e reformas:
Rua Jacob Buck, 46 - Centro (ao lado

do Besc)
Fone (0473� 72�0247

Jaraguá do Sul- sc

Vende-se, ano 77 4 portas. Tratar
71-2206.

p••••••••••••••••••••
I GRAMADO MOVEIS EDECORAÇOES I FUSCA

I· I
Vende-se, ano 77. Tratar 72-0526.

I Arte em Decorar I LAMBRETA

I Móveis Padrão, Móveis sob medida, tapetes I Vende-se, ano 70. Tratar ruaJosé
Emmendörfer, 594 com José.

I Tudo em 3X sem acrésimo I·
I

OPALA 6 CILINDROS Y. VIDA

Jaraguá do Sul I Troca-se, por de 4 cilindros. Tratar
I Rua: João PicolJi, 57 - Centro (0473) 72-1879 I 71-3011.

-

I
.

Joinville .
I - -B-RA�S-IL-IA-------

I Rua: Príncipe, 750 - Centro (0474) 33-2105 I Vende-se, ano 80 e Chevette 86.

11.•••••• '.••••••••.••••• _T_ra_ta_r-72---13-6-2.------

.77.ç..Q�BIQB�F.!.Q�Q�Q�p.Q�y.Q'--�J�a�riag�y�a�'�d�9�S�u�I_,�I��dWe�se�t�en�1�b�r�o�d�e�I�9�9�3� � �� �,,",� '''f'-:_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Classificados
FIAT83
Vende-se um Fiat 147, ano 83, em
bom' estado de ccnservaçäo. Preço
CR$ 210.000,00 aceito negócio em

máquinas, querlok e reta industrial.
Tratar pelo fone: 76-0513.

MOTOR E CAIXA DE GOL

Vende-se, ano 91, novo. Tratar
72-094"1

OPALA

Compra-se, ano 81/82. Tratar
72-1055.

CHEVETTE
Vende-se, ano 79. Tratar 76-5814.

FUSCA

Vende-se, ano 79. Tratar 73-0673.

CORCEL II

Vende-se, luxo 78. Tratar 72-0296.

MOTORD 135
Vende-se, ano 88. Tratar rua Victor
Rosemberger, 1.042.

PICK-UP 0-10
Vende-se, ano 81. Tratar 71-0543.

AMORTECEDORES
Vende-se 4 amortecedores de Gol
novos. Tratar 72-2035.

CHEVETTE HATCH
Vende-se, ano 80 impecável. Tratar
72-1467.

PASSAT
Vende-se, ano 81, cor prata 4 por
tas. Tratar 71-0222 aceito carro
maior valor.

CHEVI Sl500
Vende-se,ano88eumbaleao2,OOm
com vidro. Tratarmal. Deodoro 790

apto at.

PASSAT

Vende-se, ano 74, bom estado. Tra
tar Guaramirim em frente mercado

Vasques nO 223.

CHEVETTE
Vende-se, ano 86 e uma Brasllia,
ano SÓ' Tratar 72-1362.

,., :..•.•...:: : ,

·······6·····
..

··
.. ··· '.' .: .. , .. :,'

•..,.., :..•
'

,..,_. /'M.·\(EIS.··
_

TERRENO
Vende-se de 750m2, com casa de
alvenaria medindo 7x9,63m2• Faz

qualquer tipo de negócio, troca por
, dólar - carro. Tratar comZeni na HM,
centro. Av. Mal.

CASA
Vende-se, 259m2, na rua padre Pedro
Franken, 96, centro, Jaraguá do Sul,
preço a combinar. Tratar pelo fone,
72-0156. Ou troca-se apartamen�
ou casa de menor valor.

TERRENO

Compra-se, com casa Barra do Sul.
Tratar 76-2127, próx. lagoa.

•.........�.�.....�
• !Farmacta •

: 'Vida eSaúde :
• •
• •
• •
• •
• Rua PadreAlbekto Jacobs, 55 - Vila Lenzi :• Fone (0473) 71-8664 - Jguá do Sul
•.................�

CASA ALVENARIA
Vende-se 48m2, Barra do Sul, com
tudo dentro. Tratar 72-1679.

TERRENO
Vende-se 750m2com casaalv. 63m2,
Barra Rio Cêrro. Tratar 71-1211.

TERRENO
Vende-se 460m2 casa de alv. Tratar
72-1991.

TERRENO
Vende-se, na praia de Albatroz troco
por outro em Enseada. Tratar
72-2186.

TERRENO
Vende-se, 450m2, próximo bar Vitó
ria. Tratar 72-3356.

CASA NA PRAIA
Vende-se na Barra, em aillenaria
42m2, terreno328m2• Tratar72-OO31.

VENDO OU TROCO
Um terreno em Schroeder I, com

2.500m2, área plaina, por CR$
700.000,00, aceito terreno ou casa

na troca, 72-1880.

TERRENO

Vende-se, no bairro João Pessoa
com fundamento. Tratar 72-3300.

lANCHONETE -

Vende-se totalmente equipada. Tra
tar rua 25 de Julho, 1610 Vila Nova.

KITINETE
Alugo, próximo aoHospital domorro,
72-2873. com Camacho.

TERRENO
Vende-se, em Guaramirim 28x12
cl casa alv. 4 peças. Tratar
73-0364.

CASA
Vende-se, 8x9, terreno na Estrada
Nova nO 266. Tratar local.

Proclamas de Casamento

MargotAdélia 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:

APARTAMENTO

Aluga-se. Tratar rua Roberto

Ziemann, 40.
CP Classificados
Telefone exclusivo para

você. Ligue já

72-3363
TERRENO

Vende-se, 750m'casaalv. 7x9. Tra
tar 71-1211 (na Barra Rio Cêrro).

e bons negócios

EDITAL N° 18.965 de 8- 9- 1993
ALMIR FERNANDES e ANA MARIA DEANDRADE

Ele, brasileiro, solteiro,operadordemáquina, natural deJoinville, neste
estado, domiciliado e residente na ruaWaldemarRau, 771, em VilaRau,
nesta cidade, filho de Pedro Fernandes e Melida Fernandes.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Rio do Sul, neste estado,
domiciliada e residente na rua Waldemar Rau, 771, em Vila Rau, nesta
cidadt, filha de Horacio Roza de Andrade e Iolalia de Andrade.

EDITAL N° 18.966 de 8- 9- 1993
GILSONFRANKE eELAINE PATRÍCIA FAURO

Ele, brasileiro,solteiro, industriário,natural deJaraguádoSul,domiciliado
e residente na rua Angelo Schiochet, 137, nesta cidade, filho de Guido
Franke e Edith Lemke Franke.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na rua Leopoldo Diel, 55, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade,
filha de José Orlando Fauro e Amolda Fauro

EDITAL N° 18.967 de 8- 9-1993
lLANDIR FERREIRA DA SILVA e NEUSA SALETE WOLPI

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Herval D'Oeste, neste
estado, domiciliado e residente na rua Júlio Tissi, em Nereu Ramos, nesta

'

cidade. filho de Antônio Ferreira da Silva e Alidia Vidi da Silva.

Ela, brasileira, solteira, industriária,natural deJaraguádoSul, domiciliada
e residente na rua Luiz Sarti, 1.941, em Nereu Ramos, nesta cidade, filha
de AlvinoWolpi e LeonidaWolpi.

EDITAL N° 18.968 de 8- 9- 1993
ADEMAR U:SCOWICZ e IVONEHARKA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguádo Sul, domiciliado
e residente em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho de Antonio Lescowicz
e Anna Ropelato Lescowicz.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Santa Izabel do Oeste,
Paraná, domiciliada e residente na rua Thereza EignerHmschka,214, em
Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Carlos Harka e Benjamina Eva

Harka.
EDITAL N° 18.969 de 8- 9-1993

RENATORÖPKE e LORENIKRAUSE

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural dc Itapiranga, nestc estado,
domiciliado e residente em Loteamento Butzke, em Barra do Rio Cêrro,
nesta cidade, filho de Werno Röpke e Norma Röpke.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Tuparendi,Rio Grande
do Sul, domiciliada e residente na ruaCarlos Fritz Vogel, 211 , em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filha de Valdomire Krause e I1degart Krause.

.

EDITAL N° 18.970 de 8- 9- 1993

Cópia recebida do cartório deSchroeder, neste estado
J1ILDO RAMOS eSUELÍMARIANEEICHSTÄ'DT

. Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, naturaldeMassaranduba, neste estado,
domiciliado e residente na ruaErnestoLessmann,263. em VilaLalau. nesta
cidade, filho de Tercílio Ramos e Albertina Gonsalves Ramos.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Joinville, neste estado,
domiciliadae residente na ruaFranciscoWeiss,em Schroeder,nesteestado,
filha de Erico Eichstädt e Irene MUller Eichstädt.

EDITAL N° 18.971 de 9- 9- 1993
EVER4LDO JOSÉBANKHARDT eKARINKRUTZSCH

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor,natural de JaraguádoSul, domiciliado
e residente na rua Procópio Gomes de Oliveira, 1.644, nesta cidade, filho
de Alberto Bankhardt e Iszeloure Cardoso Bankhardt.

Ela, brasileira,solteira,comerciária,natural deJaraguádoSul,domiciliada
e residente na rua José Theodoro Ribeiro, 811, em Ilha da Figueira, nesta
cidade, filha de Mario Krutzsch e Edla Schwarz Krutzsch.

EDITAL N° 19.972.de 9- 9- 1993

lt-L4RCOSKOSLOSKI e IRENEWOLF

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Doutor Pedrinho, neste
estado, domiciliado e residente na ruaAna Zacko, 185, emRibeirãoMolha,
nesta cidade, filho de Clemente Kosloski eMaria Madalena Kosloski.

Ela,brasileira, solteira,industriária, naturaldeMaripá,Paraná,domiciliada
e residentena ruaPastorAlbertoSchneider,205,emBarradoRioCêrro, nesta
cidade, filha de Hari Wolf e Cacilda Kunz Wolf.

EDITAL N° 18.973 de 9- 9-1993

PEDRO GUIMAR4ES eSIRLEIAPARECIDA ALVES

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Toledo, Paraná, domiciliado
e residente nama Joinville, nesta cidade, filhodeAntonioAmaroGuimarães
e Augusta dos Santos Guimarães.

Ela, brasileira, solteira,operária,natural deMiraselva,Paraná, domiciliada
e residente na ma Joinville, nesta cidade, filha de Luiz Alves e Maria de
Lourdes Alves.

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

J/. •

Rua João Zapella,
214 - Fone 711 - 2111

}

-4 -.Jaraguá do S�I, 1� <Je setembro d�.199.f .',' ", • .�.
8
ti' . " t _;! � " j t I,11,' t • �< :.f l

Acenemos cartas de creduo. Melhorpreço em veículos
_ novos e usados. Atendimento especializado e oficina'
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: Para você esclarecer suas dúvidas, :
• cobrar aspromessas efazer a sua I
I -solicitação... •
I Escreva para: I
I Correio do Povo I
I -I
I "Perguntas ao Prefeito" I
I -

Cai1a Postal n" 19 I

•1 Jaraguá do Sul - SC. I
, I
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Programação de festejos está concluída

Schroeder completa
seu 29.Q

•

anuiersarto
•

Schroeder - No primeiro
domingo de outubro, dia 3,o povo
da comunidade de Schroeder vai

festejar 'o transcurso do 29°
.

aniversário de fundação do

município.�as,ascomemorações
propriamente ditas começam na

sexta-feira, dia 1°, estendendo-se
tal programação festiva até ao

domingo, com a seguinte
distribuição:
Dia lo/Ht - 19:30 hs.: -

Realização daPrimeiraNoite Cul-
-

tural, a desenvolver-se no Ginásio

_

de Esportes, com um programa
intitulado "Show de Talentos",
contando com a participação dos
estabelecimentos de ensino em

Schroeder III, com o ritmo e a

,animação, do conjunto
schroedense "Ecos Band".

Durante o baile serão feitas as

, premiações do Rei do Tiro ao

Alvo, cuj a escolha ocorrerá no

mesmo sábado, às 14 horas, bem
como aos vencedores do Primeiro

Campeonato Municipal de Truco,
cuja fase fmal desenvolve-se às 15
horas do mesmo dia.

Dia3/10- domingo,9:00 hs.:
O grande Desfile Festivo com a

participação dos estabelecimentos
escolares, jardins de infância,
clubes, sociedades, equipes'
esportivas, CTGs., grupos
folclóricos e até de máquinas
agrícolas. No GinásiodeEsportes
continuarão as festividades

populares. Competições
esportivas de futebol no período
da tarde e, ao cair da noite, o

encerramento, dos festejos.

Prefeito HUmar Hertel

troféus e ainda serão feitos sorteios
de lindas camisetascomemorativasHauffe: "Receita não acompanha inj1açãiJ"

todos os níveis, com presença
também de estabelecimentos de

Guaramirim, Corupá e Jaraguá do
Sul, compreendendoum desfile de
mais de 20 números artísticos.
Todos os participantes receberão

ao evento.

Obrasmantidas com esforço

Arrecadação
acompanha índice E;��iasmunicipalizadas
inflacionário fazem cadastramento

Dia2l10-Sábado,22:00hs.-O
grande Baile Público Municipal,
tendo por local o amplo salão da
Sociedade Esportiva e Recreativa

All

nao

asfáltico parcial do trecho entre a

BR-280 (trevo) até a entrada do
seminário. Não foi um

recapeamento total, mas parcial,
cobrindo os pequenos trechos

aonde os defeitos mais se

acentuavam. Mas, o trabalho
executado resultou numamelhoria
de 90%. Acrescentou o chefe do
executivo corupaense que; como

tais obras são inteiramente por
conta da Prefeitura, o trecho de
acesso à cidade, do trevo à ponte,
terá que esperar um pouco mais

pela suá reforma e recapeamento,
pois os recursos não permitem a

execução da" obra. dé imediatb,"
'

,

Corupá - Continua ativo o setor
de obras da municipalidade de

Corupá, desenvolvendo uma série
de serviços, especialmente nas

estradas do interior do município.

Massaraqduba O

Departamento Municipal de

Educação da Prefeitura de
Massaranduba, sob a orientação
de sua diretora, Sra. Odila Maria
MuraraKasmirski, vem realizando
durante; o corrente mês, nas

escolas estaduaismunicipalizadas,
em número de 21, em todo 0

município, o cadastramento dos

alunos, conforme orientação da
Secretaria Estadual de Educação,
juntamente com asmatrículaspara
o próximo ano.

O cadastramento, exigido pelo
estado, é individual, aluno por
Muno e visa a organização de fichas

computadas para facilitar as

informações a respeito de todas as

crianças matriculadas nas escolas
da rede estadual de ensino e que
embora municipalizadas,
continuam sendo orientadas pela
Secretaria Estadual de Educação.

dizer que, para matricular uma

criançanoprimário, ela agorapode
ter apenas 6 anos, desde que com

plete os 7 anos por todo o decorrer
de1994.

O Prefeito Adelino Hauffe

queixa-se das dificuldades
financeiras que seacumulam,como
resultado natural da inflação.
Afirma que as rendas da

,

municipalidade não crescem.mês a
mês na proporção da porcentagem
inflacionária. Assim, são cada vez

mais custos com menos recursos.

Quanto as matrículas nas

escolas municipais 9
estabelecimentos no município de
Massaranduba (8 isoladas e 1

básica), estas só serão feitas -no
decorrer do mês de novembro. O
cadastramento e matrícula nas

escolas estaduais se prolongarão
por todo este mês, segundo nos

afirrnouDonaOdila, aSecretáriade
Educação de Massaranduba. -;'

-
�'>

Por outro lado, as matrículas
das crianças no primeiro ano do

primeiro grau foram, a partir de 94,
antecipadas em meio ano, ou seja:
para 93, as crianças deveriam

completar os 7 anos de idade até o
dia 30 de junho, porém nas

matrículas para 94, esse limite

passou para 31 de dezembro. Quer
.'
Adelino disse que foi concluído

?ó"'lfá6Mh'ö j' di!)+eé-&peameniö '�
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Glaucia Ranghette Sonia Aparecida de Souza Milene Besen

Baile da Primavera

Acontecerá neste sábado,
18.9.93'10 Salão Santo Antonio,

]OBraço do Norte em

Massaranduba, o Baile da

Primavera, onde haverá a
escolha da mais bela Rainha da

Primavera. A promoção é do
. Grupo de Jovens da região,
mais conhecido como JUSA

(Juventude Unidà Santo
Antonio). Estas são algumas

das candidatas. Também haverá

prêmio paraa ,;relhor torcida.
O baile tem início às 21 hs e

será animado pelo grupo
musical SAMURA Y; GiovanaMartini

Obrigado Senhor, pelo
dom precioso da vida.
Essasforam as palavras
que proporcionaram à

Pedro Fagundes Júnior lima
força incalculável ao notar

que suapreciosa vida -

estava comprometidapela
doença.
Mesmo assim, suportou-a
até o último momento, com
muitafé e esperança,
dando-nos um exemplo de

perserverança, paciência e

humildade.
Como pessoa, um caráter

invejável; como ser
humano, solidário e amigo,
disponívelpara qualquer
dificuldade.
Resta-nos desejar à você,
Júnior, uma viagem
tranqüila nessa estrada que
desconhecemos, mas onde
sabemos que ainda

.haveremos de nos

encontrar.

Valeu amigão!

3-2

Cristina Safàneli

Sorridente,
GLEIZE PEREIRA
- naflor de seus 18
anos -, aguarda o
concurso Rainha da

Schlitzenfest 93, no
qual representará a

Sociedade
.

Esportiva
. Recreativa Hansa

Humbold, de:
Corupâ, ondejá é
Rainha. ••
Sucesso: ..

Aceita-se reserva para festas de batizados e aniversários.
-

Agora também com BUFFET variado, e MARMITEX,
atendemos aos domingos c/ variadas sobremesas.

Rua 11 de Novermbro, 362 - ct Osni
Fone 79- 1 056

(antigo Restaurante do Anú - defronte Banco itou) .>
>

Massaranduba - SC

FELIPE OTAVIO RUBINl
nasceudia 1O.9.93.com-UOOkg.
na Maternidade São José.

alegrando as maninhas Janaina e

Ana Paula e os papais, Cecília e

Paulo Luiz Rubini. São avós
Alvina M. Franzena e Quiliano

.

Franzena (in memoriam) e Karin
K. Rubini e Waldir O. Rubini.
Felicidades ...
AGNALDO SPÉZIA, dileto
cliente de "A Comercial" ..

aniversariou a 14.9, quando
brindou seus amigos com um

delicioso bolo. Parabéns e

obrigado!. ..
MARLI TEREZINHA
MONDINI SIMON aniversaria
dia 23 próximo. Felicitações de
suas alunas ...
ILSE WEIS RICHTER,
cabeleireira, aniversaria no

próximo dia 24 de setembro.
Parabéns de suas freguezas ...
O RAPTODAS CEBOLINHAS
é a peça que o Grupo de Teatro
Infanto-Juvenil da SCAR irá

apresentar dias 25 e 26 próximos,
16 horas, sob a direção da prof
SandraBaron. IngressosCR$150,
CR$ 100 com apresentação de
BÔNUS .

De uma gata. Parabéns aos

meninos dovôlei de Jaraguá e um
alôespecialaopessoal deBrasilia.

Convite

° Clube de Oratória e

Liderança de Jaraguá do' Sul
convida para sua 16" reunião,
dia 20 de setembro, às 20 hs,
no G.R.E. DALMAR, rua

Joinville, 1.346. \

PalestrarãoHumbertoWolf(O
Mercado Imobiliário em

JaraguádoSul)eAntôtúoPaulo
Schwingel (A Educação, Suas
Implicações eNovoParadigma
para o Século 21 ).
Às 20:50 hs, dentro do CDL
TRElNAMENTO,discursode
improviso (3 discursos de 2
minutos com inscrições na

hora), seguido de debate com

os palestrantes. O jantar está
previsto para as 21:15 hs,
Estará sendo inaugurado
equipamento de som.

Confirme sua presença pelo
fone 71-0667, prestigiando
este importante Clube.

Foto
Ially

- Fotos de quai'- Vendad ldade
efihnes 'Ib- Fotos pl doc'

ea uns
- Col>ertut UJnentos
(

a de eventos�entos e festas
R diversas)ua 18 d .

eCht
eJUlho. s/no_.. ro -Lu'.JS Alves - S�

emace - CUSTÓDIO VIEIRA •-------- - •

DA COSTA e ELIANE GUMZ : l-=cu/�W\áciC\:
-

dizem o SIM hoje, 18.9, às 18
• •horas, na Igreja S.C. de Jesus, em
• do B " b " •Santos, SP. Os convidados serão
• •recepcionados

.

no Parque
BalneárioHotel. Sãopaisda noiva • Perfumaria I
Arthur Gumz (in memoriam) e • Medicamentos em Geral •
Edeltraud Gumz e do noivo. ./ •.
Alberto Antonio da Costa e • Av. Sete de Setembro, 213 I
Jesuina V. da Costa. Entre as : I Fone79-1001 I
testemunhas, importantes nomes I

-

Massaranduba - sc I
sociais ... ._----_._-_.

( ,

, "

\RestauFante do Zeca
Reservas-para: Casamentos e Festa em geral:

Almoço, j'illlt!!!: émarmitex de segunda à domingo.
Servimos diar-iameiite BUFFET variado, acompanhado de
sobremesas e comESPETO CORRIDO todos osDOMINGOS.

Rua 11 de Novembro, 559 - 10 andar - Centro
Fone (0473) 7'd-1561 - Massaranduba-�SC -

CORR�IO DO POVO - Jaraguá do Sul, 18 de setembrco de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VIº JoguinhosAbertos
Regionais·Leste/Norle

Jaraguá do Sul é campeã de organização

eco" foi elogiada
pelo ótimo trabalho

uma palavra
poderia simbolizar a realizaçãodos
VIa Joguinhos Abertos Regionais
Leste/Norte de Santa Catarina,
sediados por Jaraguá do Sul de 19
a 15 de agosto último. Sucesso.

Todos os 27· municípios
participantes expressaram através
de seus representantes os

cumprimentos à Comissão Central
Organizadora - CCO -, pela
organização e condução dos
trabalhos durante os sete dias de

competição. Mais de duas mil

pessoas entre atletas e dirigentes,
só ocuparam-se, ao final, em tecer

comentários favoráveis e elogios
ao trabalho desempenhado pela
prefeitura municipal, através da
Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer e Fundação Municipal de

Esportes - FME.
Jovens de 11 a 17 anos

competiram em oitomodalidades e
cm alguns casos, nos naipes
masculino e feminino, buscando

conquistar uma vaga pura os

Jqguin��ls �teF!OS .de Santa

Catarina, que acontecerão em

Joaçaba, no período de 8 a 16 de
outubro.

O sucesso alcançado foi nada

mais, nada menos que a repetição
do êxito conquistado, por Jaraguá
do Sul, na organização dos Jogos
Escolares de Santa Catarina,
também aqui realizados há meses

atrás.
Isso marca uma disposição e

vocação nata, do município
jaraguaense, de ser bem sucedido

naquilo que faz e o credencia para
sediar novas competições que
contribuam paI·a odesenvolvimento
físico e mental da população,
elevando o espírito saudável da

competição consciente e solidária.
Um destaque ainda maior foi o

desempenhodasequipesdeJaraguá
do Sul que alcançaram resultados

inéditos'e demonstram que os

projetos/empreendidos seguem o

caminho correto, servindo de

estímulo para os atletas edirigentes
a permanecerem confiantes no

futuro do esporte dc nossa cidade.

Momentos da abertura dos Vl" Jogos Abertos Regionais de Santa Catarina. Nas fotos acima, a
participação de algumas delegações no desfile e o detalhe da delegação-de Jaraguá do Sul e, nafoto
abaixo, a apresentação da Fanfarra ,do Colégio Bom Jesus de Joinville, que deu maior brilho à
solenidade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Equipe de voleibolfeminino de Jaraguá do Sul, campeil dos Joguinhos..••
/

Equipes já apresentaram os seus primeiros resultados positivos

Investimentos obtiveram. retorno
o terceiro lugar na

.'

classificação geral dos Vlo
Joguinhos Abertos Regionais
Leste/Norte, conquistado por
Jaraguá do Sul, é uma prova
mais que evidente de que os

frutos dos investimentos feitos
"no setor no início deste ano,já
começam a ser colhidos. De
acordo com o presidente da
Fundação Municipal de
Esportes e coordenador geral
dos Joguinhos, Jean CarIo
Leutprecht, "apesar do pouco
tempo de trabalho e até a falta
de experiência de algumas
equipes, mas a terceira

colocação na classificação
geral da competição foi um
resultado inédito para\a nossa

cidade e para isso foi funda
mental a participação de todas
as equipes".

.
Na classificação por

modalidade, Jaraguá do Sul foi
I° colocado no voleibol

feminino; segundo no tênis de
mesa masculine; terceiro no
xadrez feminino e no voleibol

masculino; quarto no tênis
masculino e no basquete
masculino e feminino e ainda

quinto ®locado no atletisl110
masculino e feminino, no
xadrez mascu1ino e no futebol
de salão, somando 49'pontas'no
_J�tal, sendo superado apenas

pelas mega-potências
J c

-

-:. .esportivas de ßlullle�au e

�Jl--''4-1 .' "';.1
:

.s-. J ••

Além disso, outras
medalhas de prata e bronze
foram conquistadas no
atletismo e em jogos coletivos·
dernonstrande que o potencial
a ser-explorado �inda 6muito
grande e o trabalho deve
continuar-com afmco e mais

determinação por parte de
atletas, técnicos e dirigentes.
Particularm�. o

Joguinhos AbertQS é uma
competição que busca preparar
os futuros 'atletas e o trabalho
contínuo é fundamental para o
constante aprimoramento dos
atletas que galgam degraus
àmedida em que suas

habilidades vão senc;to
........__..."......,..__,_........"--...,......,,..........,..._,....,...,_..,..,.._.,......�----',...__.,....... ....-_'_. ......".....,....

...-__......... a�rfeiçoadas. _-

,,'e< ,; ./'., t:�:...,:�,,-, CORREIO'OO PQVO,- Jaraguá.,da.Sul, 18 de�tenlbro .• .l·99,3,.;

.

Atletismo é destaque" ,

alletos Dieze deAndrade e Eduardo WitkowskiApesar de pequena -a equipe de aüetismo de

Jaraguá do Sul mostro« ter muitas qualidades.
Sá de ouro [oram três medalhas de ouro. O
trabalho do técnico José Cagliont já apresenta
ótimos resultados incluindo um-quinto lugar na
classificação damodalidade. NasJotosacima os

(de mãos erguidas) no pódium. para receber a
medalha ti que tiveram direito. Ain"os se

classiflcar-om pora os Joguinhos Abertos de

Joaçoba; juntamente com Marcelo Leutprecht,
Juliana Tage/ski eMargaretAndreguet.

Joinville, que alternam-sé na

hegemonia do esporte amador
do estado.

Neste particular destacam
se, além do voleibol feminino

que desponta como uma das
mais bem fonnadas equipes de
Santa Catarina, também o

atletismo que inicia um novo

trabalho e em Wl1 curtíssimo

"espaço de tempo conquistou
várias medalhas, entre elas
duas de ouro nos 200 metros

rasos masculino, através do
atleta Dieze de Andrade, outra
no salto em altura, com
Marcelo Leutprecht, nos 100
metros rasos feminino, com
Margarete Andreguet.
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Secretário Paulo Bauerparticipou da entrega do troféu ao campeão geral: ..

Classificação

Fotos: Sidney Leandro

• .•Blumenau, que se congratulou com autoridades de Jaraguá do Sul'

demonstra evolução
- A diferençadepontos
dos doispnmeiros colocados na
classificação geral dos VI"

Joguinhos Abertos Regionais,
realizados em Jaraguá do Sul é

prova incontestável da

supremacia dos municípios de
Joinvi/le e Blumenau. Além do

gigantismo econômico que
representam as duas cidades, a
consciência desportiva dos
homens que as odministram
sempremanteve-se em ummesmo

nivel, não sofrendo a apatia de

governos municipais
despreocupados com esta peça
importante da formação de suas

crianças.
Sem dúvida é resultado de um

trabalho constante que/ é
desenvolvidodesde asescolasaté
no apoio e incentivo, irrestritos,
para que os valores descobertos
mantenham-se em constante

desenvolvimento, com a

preparação de profissionais
•

especializadosemuitopreparados
para este fim.

Há de se dizer que uma luz
acende-se ao fimdo do túnel de

Jaraguá e o tercetro Iugar-Lrse
desprezarmos a supremacia -, e
uma prova de que se busca o

caminho ideal para o

desenvolvimento
-

de nossas

crianças. A criação daFundação
Municipal de Esportes foi um

desses passos Importantes para
se assegurar os investimentos no
setor que evita que as crianças
fiquem nas ruas e,

conseqüentemente, se ocupem
cOIII as atividades esportivas, o
qU7!l'ai nos levarpara o lugar de
destaque que Jaraguá do Sul
merece.

"FoiumaclauiJicaçlio inédita,
mas qne simboliza acima de ludo

,

o inicio ele uma nova era para o

esporte de Jaraguá do Sul",
declarouoSecretôriodeCultura,
Esporte e Lazer, Balduino

-

_ > .Beattno. ,

> CGRR�IO DO POVO "::Jar.agua,do. S.ul, "IS.,dt'�'�f',JlbJ'q <t�,1"93" _-

"1 {,�.- , • ,:-;�}""" " '

Classificação Final JoguinhosAbertos Regionais Leste/Norte

Jllrll(/ull do Sul- 1993

Atletismo masculino Atletismo feminino
1 I lugar - Jotnville 11 lugar - "lUmenau

21 lugar - Blumenau 21 lugar - Timbó
31 lugar - ltaiai 3· lugar - Joinville
41 lugar - Timbó 41 lugar - ltaiar
51 lugar - Jaraguá do Sul 5· lugar - Jaraguá do Sul
6. lugar - Araquari 6. lugar - Indaial

Basquetebol masculino Basquetebol feminino
1· lugar - Hlumenau 1 I lugar - Porto UníäO
21 lugar - Joinville 2· lugar - Mafra I:
3. lugar - Brusque . 31 lugãr - ltaiai
4. lugar - Jaraguá do Sul 4· lugar - Jaraguá do Sul
5· lugar - ltaiai 5· lugar - São Bento do Sul
6· lugar - Rio Negrinho

�

Futebol de salão

1· lugar - Mafra 4· lugar - Canoinhas
2· lugar - Blumenau 5' lugar - Jaraguá do Sul

3. lugar - Balneário Camboriú 6· lugar - Joinville

Handebol feminino
�

'Handebol masculino
1· lugar - Blumenau

- 1· lugar - ltalal
2· lugar - Itajaí 2· lugar - Joinville
3· lugar - Mafra 3- lugar - Blumenau
4· lugar - Indaial '--- 4· lugar - Balneário Camboriú
5, lugar - Joinville 5· lugar - S. Bento do Sul
6· lugar - S. Feo. do Sul 6· lugar - Indaial

Tênis de mesa masculino, Tênis masculino
l' 'lugar - S. Bento do SUl 1·< lugar - Blumenau /

2· lugar - Jaraguá do Sul 2. lugar - Brusque
3. lugar - Canoinhas 3· lugar - Canoinhas
4- lugar - Balneário Camboriú 4- lugar - Jaraguá do Sul
5· lugar - Três Barras
6· lugar - Indaial .

-

Voleibol masculino Voleibol feminino
l' lugar - Jomville l' lugar - Jaragua ao Sul

,2' lugar - Brusque 2· lugar - Joinville
3· lugar - Jaraguá do Sul 3· lugar - Brusque
4· lugar - Timbó 4' lugar - S. Bento do Sul,
5· lugar - Canoinftas 5· túgar - Porto União

_

6, lugar - lta;ai 6· lugar - Pomerode

Xadrez masc:ulino Xadrez feminino
l' lugar-Hlumenau 1· fugar - Joinville
2· lugar - ltajai 2· lugar - Btumenau

-

3' lugar - Joinvjlle 3. lugar - Jaraguá do Sul
4· lugar - Balneár10 Camboriú 4ç lugar - Balneário Camboriú
5' lugar - Jaraguá do Sul
6· �ugar - Canoinhas

-
- ., .. .t!'r 'I;_

II

Troféu de Campeão Geral
Classificação Final

COlocaç'o Município, Pontuaç'o

1° Lugar Blumenau 95 pontos

2° Lugar Joinville 77 p.ontos

3° Lugar Jaraguá do Sul 49 pontos
j

4° Lugar
r
Itajaf 46 pontos

I'

5° lugar Brusque 27 pontos

" Mafra 27 pontos

7° Lugar São Bento do Sul 21 pontos

8° Lugar Balneário Camborfu 18 pontos

9° Lugar Canoinhas - 17 pontos
c

10° Lugar " Porto União 16 pontos

11° Lugar Timbó 15 pontos

12° Lugar
,

lndalal 07 pontos

13° Lugar Três Barras 03 pontos

14° Lugar Araquari 02 pontos I'

" Ascurra ..

'.
" Pomerode ..

" Rio Negrinho "

-II São Francisco do Sul "

19° Lugar Bombinhas 01 ponto

" Campo Alegrie "

" Garuvà ..
,

I'
II Nova Trento ...

II "

'.

.. Papanduva
..

-

" Piçarras ..

.. Porto BelG ....

"

II São João Batista ..

t.;
,_ - 4-3,1,, , ,.

" '.
-' t:
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Autondudes

Jaraguá quer
ser sede dos
VII .Ioguinhos

No almoço de encerramento

dos VIa Joguinhos Abertos

Regionais que teve a parucipa
ção de autoridades, dirigentes
de esporte do estado e das

delegações participantes, o
prefeito de Jaraguá do Sul

(foto) fonualizou o pedido
para que aqui seja a sede dos
VIIo Joguinhos Abertos de
Santa Catarina, que acontecem
no próximo ano.

O sucesso da organização
obervada ncstes joguinhos
regionais serão o aval necessá
rio para que a Secretaria
Estadual de Educação, Cultura
e Desporto, através da DID -

Diretoria de Desporto -, aceite
o pedido.

Desde já fica lançado o

desafio para a comunidade

jaraguaense, que sem dúvidas
irá corresponder e comunga
também deste desejo, de sediar
os joguinhos de 94. Condições
há de sobras para que, se

continuado for, possam ser os

melhores joguinhos até hoje
realizados no estado.

expressam.
os seus penSUnlentos

força de vontade e respeito ao semelhante, pois amaior
vitória é a união de propósitos, no sentido das pessoas
se conhecerem melhor e se aprimorarem as relações
humanas, para que, cada vez mais, aprendamos a

cumprir o papel de cidadãos.

A conseqüência das vitórias é a porta da solidarie
dade.

As eventuais derrotas forjam o tempero ideal do

aprimorameato constante.

Tenham a certeza do nosso carinho.

Presidente da CCO (Comis
são Central Organizadora)
José Benedito de Campos

o êxito que se configura não apenas no sabor das
vitórias, mas na lealdade das disputas.

Façamos desta oportunidade um bom motivo para
Jaraguá do Sul, outra vez, tem a honra de sediar amplianuos os laços de fraternidade que o esporte

competições esportivas de alto nível, como os VI proporciona, pelaconvivência do salutar antagonismo
Joguinhos Regionais Leste / Norte. que tem no espírito de competição o principal elo de

Esta competição, por certo, ajudará a todos e a cada ligação entre pessoas de espírito elevado e inegável
.um aganharalémdosjogos, amizade, companheirismo, bom-senso. .

.

. CORREIO'DO POVO - Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1993

Secretário da Educação,
Cultura e Desporto
Paulo Roberto Bauer

à comunidade esportiva catarinense várias opções.
Os mais jovens têm nos Joguinhos Abertos a opor

tunidade paramostrar o seu potencial; mais tarde vêm
os Jogos Abertos mas há os Jogos Escolares de Santa
Catarina contemplando os estudantes que fazem a

base de todo o processo esportivo.
Cremos que ainda não chegamos ao melhor, mas

estamos próximos domínimoquepodemos oferecerao
lado das prefeituras municipais, das faculdades de

Educação Física e das federações esportivas para
oferecer ao atleta catarinense a oportunidade de con
cretizar seus sonho. Sonhos que, igual ao de outros

catarinenses, começaram aqui e chegaram aos Jogos
Olímpicos de Barcelona.

o sucesso deste evento ratifica o acerto das ações
que estão se�do desenvolvidas na valorização do

esporte catarinense, em todos os seus segmentos.
Nunca na história dos Joguinhos Abertos, tantos

municípios participaram das fases que precedem este
que é um dos maiores eventos esportivos do Sul do

país.
Foram 207 inscrições, o que representa 80% dos

municípios instalados em Santa Catarina, passando
pelo processo de classificação.

Nem todos estarão em Joaçaba, mas o grau de

responsabilidade e participação nesta caminhada é

igual a todos. Pequenos e grandes, os que ficaram nos

microrregionais, ou aqueles que passarão desta segun
da fase dividem com os finalistas o sucesso dos nossos
Joguinhos Abertos. Os números mostam que o cami-

nho está certo.
'

PrefeitoMunicipal de
Jaraguá do Sul
Durval Vasel

I
,

.

,

AFESPORTE,preocupadacomasuaparticipação
no desenvolvimento esportivo estadual, tem oferecido
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Amistoso-cem seleção terminou-em-empate- Campeonato»
� • _

de truco é
Aval recebefaixasde campeao destaque
Guaramirim - No últimodia 12

foi realizado o jogo amistoso de

entrega de faixas para o Avaí

Esporte Clube deGuaramirim, que
conquistou o título do Campeonato
Varzeano domunicípio. O jogo foi
contra a seleção formada por
jogadores que disputaram o

campeonato e aconteceu em um

clima de grande festa no Estádio
Rodolfo Jahn, no bairro Avaí.

O resultado de 2 x 2 até parece
um encontro de compadres, mas o
Avaí tentou vencer o jogo para
presentear a significativa e fiel
torcida que compareceu ao estádio.
Noprimeiro tempo, Fláviomarcou
o primeiro gol do jogo, decretando
o placar da primeira.

No segundo tempo o time do
varzeano ampliou omarcador para
2 x O. O jogo amistosopermitiu que
os técnicos das duas equipes
procedessem a vanas

substituições dando oportunidade
para que todos os atletas pudessem
participar da torcida.

A seleção dos jogadores do

varzeano, sem conjunto, demorou
para se entender dentro de campo,
mas a partir da metade da segunda
etapa os gols foram acontecendo
naturalmente até que o placar
igualou-se em dois gols.

O presidente do Avaí Esporte
Clube agradeceu o apoio recebido
da diretoria durante o transcorrer

do campeonato. Ele também

cumprimentou os organizadores
do certame que, "apesar dos
entraves que acontecem no

decorrer do campeonato, foi muito
bem organizado". Irvandro Zomer
também agradeceu e

cumprimentou os atletas da

seleçãodo varzeano que atenderam
o convite e vieram participar da
testa de entrega das faixas ao Avaí,
além da torcida quemanteve-se fiel
e vibrante durante todos os jogos
do Cam�onato Varzeano de

Guanunilim\

Nós da GPl\I Pepalaría qu« estamos

presente nas suas comemorações COIII

1I0SS0S cartões de felicitações. e nos

.�eIL� dia-a-dia com artigos de

pnpelaria em gemi aproveitamos a

passagem do /lOSSt} 2' aniversário

Foto K,·Foto.lMurara

Equipe e comissão técnica que recebeu asfaixas pelo título

MarcialMurara, editor do CP, entrega faixa a jogador

- Cartões
Variados

- Material

expediente

li

Faixas são
.

homenagens
aos atletas

Os jogadores e comissão
técnica do Avaí Esporte Clube
receberam as faixas antes do jogo
amistoso e a entrega foi feita pelos
atletas adversários no

campeonato e na partida amistosa
-, além de outras pessoas ligadas
aoesporteeaoclube.OCORREIO
DOPOVO esteve presente através
do editor, Marcial David Murara,
que entregou a faixa de campeão
para o jogador Wanderlei

Conceição.

A diretoria do clube promete à
sua torcida que outras festas para

entrega defaixasdeverão acontecer
em breve, pois este foi o reinício de·
um trabalho que deve se fortalecer
ao longo do caminho. Alguns
torcedores já esperam o reingresso
do clube na 28 divisão de amadores.

CostaserviçosContábeisltda
CRe - sc - 3./8/0 - 5

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba

- ClmtabilüllU/e, Escrita FisCI,I, Abertura l/e Firmas,
Microempresas, FolhadePagamellto, Serv. l/eComplltação,

Nelson José da Costa - Despachante oficial do
Detran-SC - Credencial n" 318180,

Emplacamentos, transferência de veiculos.plastificação,
serviço l/e-faxefotl/cópia�,

Av. 7de'Setemhro, 1"alldar-Foncs(0473)79-1l29/
79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massaranduba - sc

para 111105 congratularmos COIII

amigos. clientes e fornecedores que
tanto IWS prestigiaram por todo este

tempo. Obrigado a totlos.

Rua 11 de Novembro, 313 • Fone
79-1000 - Massaranduba • SC

CORREI ',I. :

Schroeder - A ComissãoMu

nicipal de Esportes de Schroeder
realizou a I a fase c1assificatória
do 11° Campeonato Municipal de
Truco, na localidade de

Schroeder I com a.participação
de um grande número de duplas.
Segundo o presidente da CME,
apesar da agitação do jogo,
nenhuma mesa foi quebrada

, durante as partidas que foram
muito disputadas .

.

Oito duplas classificaram-se

para a fase final do campeonato
que acontece no dia 2 de outubro
na Sociedade Esportiva e

Recreativa Schroeder . III

(Borchardt). Os classificados
são os seguintes: Nivaldo e José

Lombardi; Perci e José; Deomar
eTonico;Elias eValcir;Vanderlei
e Gilmar (Schatzi); Gilmar e

Adélcio e Sérgio e Paulinho.
A proxuna etapa

c1assificatória está programada
para este domingo, 19, na Escola
Básica "Luiz Delfino", na

localidade de Braço do Sul e o

início é previsto para as 9 horas.
As inscrições poderão ser feitas
no local das disputas e não serão
cobradas.

Futsa!
Nafinal do campeonato aberto

de Corupá, a equipe da
Coremaco/CME Schroeder,
acabou perdendo por 4 x 3 para
o time da San Remo,
conquistando o vrce

campeonato. O jogo teve boa

movimentação e o time de
Schroederesteve perto da vitória
mas, não foi destavez.

Integraram a delegação da
. Goremaco/CME Schroeder, os

jogadores: Beri,Celinho, Mirson,
Romeu, Valmor, Fúlvio, Jairo,
Serginho, Kuke e Adeniir. à
presidente da ComissãoMunici
paI de Esportes agradeceu ao

empenho de todos e em especial
do empresário' Edison Jalm, que
apoiou integralmente a equipe
que acabou obtendo um grande
resultado em Corupá

PATOTA
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/ Matutando
Egon L'Jagnow

A' lição do caso IPMF
Na quarta-feira desta semana o SrF concedeu liminar

suspendendo a cobrança do [PMF, baseado nos princípios
constitucionais da anterioridade 'e anua/idade, que não permitem
que um imposto comece a ser cobrado no ano da sua criação.

Não entrando nomérito do imposto em si, na minha opintão.foi
mais uma das grandes trapalhadas do governo federal. A culpa é

do Executivo que, para minorar o enorme rombo nos cofres
públicos, quiz, mais uma vez, que a sociedade pagasse a conta.

Aliás, esta é uma das maiores e mais antigos distorções
governamentais: a idéia de que a sociedade tem condições e deve

bancar a conta. E ao Legislativo que, através de "negociações" e
"acordos", resolveu votarfavorável à matéria.
A lição que sepode tirar destefato é a de que épreciso seriedade

e os pés no chão por parte daqueles que são governo, tanto o

Executivo C01ll0 o Legislativo.
Seriedade ao respeitar a Constituição e leis existentes. A criação

e cobrança do [PMF foi um chute consciente e déliberado na

ConstituiçãoBrasileira, num tal de "vamos ver comofica, não temos
nada a perder".

Pés no chão ao lembrar que a sociedade brasileira já não pode
mais 01'601' com a conta dos desmandos, falcatruas, gastos
megalômanos com coisas supérfluas e secundárias, salários

exorbitantes, desvios de verbas, desperdícios, etc., etc.
Pés no chão ao adequar os gastos públicos à arrecadação,

enxugando o orçamento. E não o contrário.

Pés no chão ao conscientizar-se de que é necessário uma reforma
fiscal profunda e radical, que tenha em seu bojo· a racionalidade,
a operacionalidade, a eqüidade e a facilidade de controle e

fiscalização.
Espera-se que _a lição seja assimilada.

"

Esclarecimentos
Valtair Vick, 27 anos, filho do vice-prefeito de Guaramirim,

Valdir Vick, revoltado com as versões deturpadas que foram

publicadas na imprensa de Guaramirim (Jornal do Vale, edição
do dia 9/9/�3) e que abordam o entrave havido entre seu pai e
um motorista da Canarinho, vem através deste esclarecimento,
para reestabelecer a verdade, dizer a todos os amigos e

conhecidos:
"1°) Ao contrário do que foi publicado em matéira assinada

pela sra. Neide Noemberg, a qual não estava presente no dia
do incidente no local onde aconteceu, não foi apenas o espelho
retrovisor do carro de meu pai atingido pelo ônibus, mas

também a ele, causando-lhe ferimentos no braço direito,
conforme laudo assinado pelo médico, dr. Maurício, do Hospital
Santo Antônio de Guaramirim, bem como quase houve o

atropelamento do sr. Alfredo Silva, que acompanhava meu pai
naquele dia.

2°) O motorista, em absoluta prova de despreparo e

provocação, não só não admitiu a culpa do erro, mas também

passou a insultar meu pai, que transtornado, perdeu o controle;
3°) O dito motorista não teve fratura do nariz, como arroga a

sra. Neide em sua matéria, tendenciosa, publicada no jornal.
Desejo ainda dizer que não quero isentarmeu pai de qualquer

responsabilidade, pois ele mesmo já reconheceu o seu erro,

porém pela posição que ocupa acaba sendo alvo de pessoas
oportunistas que querem defender seus familiares e não se

preocupam com a verdade - a sra. Neide é cunhada do motorista
em questão..

Também quero dizer que, como filho, sei da hombridade de
meu pai e tudo o que ele já fez de bom pela comunidade

guaramirense e não pode ser uma pessoa que se coloca na

posição de defensor de.um parente capaz de destruir o trabalho
de uma vida. Peço também aos dirigentes da empresa Canarinho

que tenham cautela ao contratar seus funcionários, pois são
motoristas deste tipo que causam acidentes, provocam mortes
e podem destruir a imagem de uma empresa tão conceituada.

Quero assim acabar com este assunto, falando em nome

de minha mãe, irmã, irmão, cunhado e esposa".
Va/tair Vick

"

"

Càsa de ernbalaqem pioneira será inaugurada

VIªFesta regional
dabananaemL.A.

Foto: Marcial Murara/CP

Luis Alves - Durante todo o dia

dehoje (sexta), acontece a VIaFesta
da Banana do Vale do Itajaí e

Região, que terá lugar no Salão
Faixa Azul, na localidade de Rio

Canoas, município de Luis Alves.
A promoção é da ABLA e

ACABAM - Associação de
Bananicultores de Luis Alves e do

Estado.
De acordo com Blás Afonso

Winter, presidente da associação
luisalvense, a programação inicia
commissa às 8h30min e logo após
com a visita e inauguração da casa
de embalagens na propriedade do

produtor Valdir Shappo. Às
10h4Smin acontece uma partida
amisto�a' de futebol entre, a

associação local e os visitantes.
Às 12 horas pausa para o almoço
e à parte há um quadrangular de
futebol, seguido de um jogo de
futebol feminino. Às 16h30min
encerra-seaprogramaçãocom tarde

dançante.
"Esperamos a participação de

todos os produtores da região",
disse Winter, que calcula a

participação de cerca de 500

produtores associados,
autoridades, técnicos,
compradores e empresários do
ramo de insumos agrícolas. Produtor Valdir Schappo que inaugura casa de embaiJlgem

Estado de Santa
Catarina

"Sul é O Meu País"

Composto conselho do
movimentoemSchroeder PrefeituraMunicipal

de Guaramirim
Schroeder - Na sexta-feira, 10,

foi composto o Conselho Munici

pal do Movimento "Sul é o Meu

País", em Schroeder. Participaram
do encontro autoridades,
empresários, vereadores e várias

pessoas "interessadas e

simpatizantes da causa separatista.

movimento na regrao estão

levantando esta bandeira, através
do presidente da comissão
estadual do movimento, Alcídio
Cadorin, de Laguna. A comissão
em Schroeder é presidida por
Marcos José Camachoe tem como

vice presidente o vereador Celso
Tomaselli. Entre os outros cargos
estão a 1 aDama, Bartira Hertel (2a
Secretária) e outro vereador,
Candido Walz (20 Tesoureiro).

DECRETO N° 078/93

Torn« sem efeito o Decreto N'
014/93 de 24/ 21 93 e dá olltras

prOl'it!êllcúrs

Victor Kleine, Prefeito Municipal
deGuaranúrim, no uso de suas atri
buições

DECRETA:
Art. 10 - Fica sem efeito, a

contar de 30 de Agosto de 1993, o
Decreto nO 024/ 93 de 24/ 2/93.
Art. l" - Nomeia ALTAIR
JOSÉ DE AGUIAR, para a função
de AssessordaSecretaria da Educa

ção, Cultura, Esporte, Turismo e

Lazer, a partir de lOde Setembro de
1993.
Art. 3· - Este Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as dispôsições em contrá
rio.

Guaramirim, SC, 3 I de Agosto
de 1993.

Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
Jair Tomelin

Foram discutidas e

apresentadas inúmeras razões,
pelas quais os organizadores do

FRANCESCHI
MODA E CONFECÇÃO

Rua Júlio Tissi, 889
Nereu Ramos - Jaraguá doSúl
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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 venda demáquinas
novas e usadas

Rua Ângelo Rubini - 980 - Barra do Rio Cêrro
FoneIFax (0473) 76-2791
Jaraguá do Sul- SC

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisãodeconcreto

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

Divisão de plásticos (tubos dePVC -eletrodutosßinhaesgoto -

tubosde polietileno/mangueirapreta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

EscritórioGeral
Rua Cei. Procàpio Gomes, 89 - Fone 72-0066

Alexandre Urbanski - Rua 255 - NESTA;
Antônio da SiI"a - RIIlI Santo Agostinho, 172 - NESTA;
ComL Eldron Lux LIda - Av. Salomão Carneiro Almeida, 14 - NESTA;
Dom Bar e Mercearia - Rua José Theodoro Ribeiro, sinO - NESTA;

Instaladora Elétrica Jaraguá Ltda, - Rua Bernardo Dornbusch, 479 - NESTA;

Instaladora Bertoldi Ltda - Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 1089 - NESTA;

Maria Ll'andro Artesanato - Rua Bernardo Dornbusch. 950 - NESTA;

Martins Kienen - Rua Bernardo Dornbusch, 63 - NESTA:

Portal de Jaraguá Neg ImobeTur Ltda. - HR 280 km 63 - NESTA:

Romance Ind. do Vestuário Ltda. - Rua Bernardo Dornbusch. 590 - NESTA:

\'al ....rio Junkcs (Emplac Painéis) - Rua Theodoro Ribeiro, 1339 - NESTA:

CP Ofertas

.Safari

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:

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

compareçam neste Cartório na rua Arthur Müller, 78,
I
-

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, 14 de setembro de 1993.

Patrícia Tavares lia OmitaMello Gomes
tabeliã

Caça - Pesca - Camping - Náutica - Esportes
Distribuidordos produtos:

Rossi - Tramontina - Yannes - Penalty
Taurus - Marinez - Cobra -:- Umbro

CBE - Tokio - Tupy - Kanxa
Boito - Grilon - Hobby - ces

Preços super especiais a

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

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

TRAMONTINA

nas

bancas.

II
2-5c RREIODOP - Ja(aguá d9 Sul•. JS de �et�ml?rº de 1���. _
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TRANSPORTE
COM CARINHO

IMOBILIARIA
FONE: (0473).72-0153

VENDAS
Apartamento - Edif Centenário - 110m2 - 3 quartos + Garagem US$ 24.000.

Apartamento -Czl l O m2 Edif. Sru;taTerezinha-110m' - 2 quartos+Garagem
-US$25.000
Casa dealv. -CI2 pisose'300m',3 qtos,suite,close,banheiradehidromassagem,
mesanino,pisoe'revestimentoernmadeiraepedra, porteiroeletrönico,aquecedor
solar - Centro US$ 90.000 (comercial).
Casa de a"r. - CI. 125m2 - Rua 25 de Julho - US$ 22.000
Ca�;' de aI". - c/"1�m" - R. Bernardo Dornbusch, 184 - US$ 50.000
Casa de alv. ,:Ö 70m" - Rua padreAluisio Boeing - CR$ 1260.000,00
Casa de madeira - C/60m2 + terreno de 700m" - Prox, Arte Laje.
Terreno - 420m" - Próx, Faculdade - US$ 5.500
Terreno - CI 3.400nr - Rua Roberto Ziemarm- US$ 18.000.
Terreno - C/440 rn2 - Rua João Janaário Ayroso - US$ 11.000.
Terreno - CI 5.646m' - Rua José Picolli.
Terreno -CI 488m2- Próx.Argi -US$10.600
Terreno - CI 320m2 - Próx, Salão do Botafogo - CR$ 380.000,00
Chácara - CI 33.750nr - Nereu Ramos - US$ 20.000 - Comercial
Terreno - CI 450m2 - Rua Frederico C. A. Vasel - US$ 9.000
Terreno - CI 450m2 - Rua José Teodoro Ribeiro - CR$ 700.000,00
Terreno - CI 900m2 - Rua José Teodoro Ribeiro - Próx, trevo.
Chácara - CI 1.000.OOOm2 - Rio Molha - US$ 40.000

LOCAÇÃO
Sala Comercial - Rua Carlos Eggert, Próx, WEG II
Sala Comercial - Rua Pastor Alberto Schneider.
Sala Comercial - R. José Teodoro Ribeiro - 4.236

Rua Walter Marquardt, 623 - �ala 7
Creci 5.28.4 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 72-0153

Se você.nu� ouvIu falar da gente, tudo
bem.
Nossa empresa J6 nasceu com mania de
trabalhar demais, para que nonos
Clientes trabalhem menos. Qualidade e
tecnologia a servl90 da Limpeza e
Conservaçlo, na empresa e no lar.
Economia e responsabilidade para tirar
de suas mlos o problema da limpeza. � a
tercelrtzaolo levada a sério.
A UMPAC oferece 08�ulntes servtços:
• Lavaçlo e ImpermeablllZ8Çlo de
estofados, estofamentos de autom6vels e
carpetes;

.

• Umpeza e manutençlo de jardins;
• zeladoria em f6brlcas, bancos, lojsa,
escrlt6rJos etc;
• Lavaçlo de muros e calçadsa;
• Dadetlzaçlo.
Prontol Da próxima vez que perguntarem
se você conhece a UMPAC, ii só pensar
em qualidade de serv,:'

Padrão de Serviço.
R. José Emmend6erfer, 679
Fone(0473)72�
Jaragu6 do Sul

Viação Canarinho Ltda.

.t;(I. e-
-

..

. .' e-, ""CP
-

Ofertas
CASA

Compra-se, até 3 milhões. Tratar
71-0695.

TERRENo COMERCIAL
Vende-se na R. Francisco Husca e

uma casa Tratar 76-3449.

TERRENO
Vende-se, em Piçarrras 13x28 com
água poço. Tratar com Sérgio no

Baependi.

TERReNO
Vende-se 16x32 no centro. Tratar
72-1283.

TERRENO
Vende-se392m' à 300mt da Malwee.
Tratar 72-3108.

TERRENO
Vende-se de 1720m' próx. faculda-
de. Tratar 71-5033.

TERRENO

Vende-se, em Schroder I, 2500m,
_ aceito proposta. Tratar 72-1880.

ALUGA-SE
Kitinete, 3 peças. Tratar 72-2873.

CASA

Compra-se até 900 mil. Tratar
76-1339.

TERRENO

Vende-se, situado na rua Fraflcisco
de Paula. No valor de US$3.200,OO,
com escritura. Tratar na rua Irmão

Leandro, 160. CI Getúlio Marques.
DT 180/83
Vende-se, modelo, 86, preparada
para enduro, motor novo, peneus
novos, relação nova, aceito troca.
CR$l 00.000,00. TratarcomAdirna
Prefeitura deGuaramirim - 73-0658.

\\\\\\\\\
l

Próxima
semana

nasbancas.
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. • Fone: (0473) 72-2734 •
• Vende •
• Chácara c/60.00Om', na Barra do Rio Cêrro, próximo Botafogo - USS 14.000

-

I
I Terreno cl40.783,6Om', localizado

à EstradaGaribaldi, dentrodoperimetrowhano, Iedificado com a construção de uma casa mista - USS 77.000

I Terreno cl 479,25m' todo murado, lateral da ruaPadre Aluísio, Barra do.Rio Cêrro - USS I
I�� ITerreno cl 878m', na rua Padre Aluisio - Barra do Rio Cêrro - USS U.OOO

I Terreno cl 546m'. rua Padre Aluisio - Barra do Rio Cêrro - USS 12.500 I
I Terreno cl 814m', rua Padre Aluisio - Barra do�o :êrro - USS 14.000 .

I
Terreno cl 367m' Loteamento Papp, Barra do Rio Cerro - USS 8.000

I Terreno c/9OOm'- ruaHorácio Rubini - Barra do RioCêrro, lado Metal T. Lombardi USS I
I�OOO I

Terreno cl 578m', Tifa da Mosca - Barra do Rio Cêrro - USS IAI)()
I'I Terreno cl 390m' Estrada Rio Molha, prox. Gruta. USS 1.250

I 'Ft.'I1"enocl 1.485,IXJml,naruaWalterlvl..trquardl próx. trevo. Aceita IerrenoJr.lÍ3Annação- US$ I
•

16.000
•Terreno cl 167.000,OOm', em Água Moma/Garibaldi, cl casa de alvenaria de 7Om', com

I 3 lagoas, pastagem, 30.000 pés de banana. Aceita carro, terreno, casa - USS 15.000 - I
I Negociável. ICasa de alvenaria cl 110m', 3qtos., I suíte, sal, COL, 2 bwc's mais 4Om' como áreade lazer

I cl churrasqueira, terreno cl 465m', todo murado e ajardinado. Rua João Franzner, Dairro I
I São Luis. Aceita carro até CRS 700.000,00. Preço USS 27.000 ICasa de AJnnaria cl 260m', 2 qtos, 2 salas, coz, escritório, 2bwc's, lavanderia, despensa,
I 2 garagem, área de lazer, cl churrasqueira, terreno cl 64Om', todo murado e ajardinado I
I -R. Erwino Menegotti, Água Verde. Aceita carro no negócio até 50%do valor da venda. I

Preço 38.000
.

I Casa de alvenaria cl 161m', 4 qtos., 2 salas, 2bwc's cozinha, lavanderia, garagem, terreno I
I cl 625m', todo murado e ajardinado - rua Walter Marquardt prôx, Mal. Constr. Winter - IUSS34.2oo
I Edifício no centro com 2 pavimentos, edificado cl 5 JOm2, sendo 364m' de área pl fábrica I
I de confeêções jeans, cl todo equipamento indl. e mais apto. no 2·piso cl 146m2,4 qtos., I
•

sala, copa, cozinha e lavanderia, despensa, terraço, armários embutidos, terreno cl
•1.036m', todo murado e ajardinado. Aceita carro, casa, terreno. Preço USS 125.000

I Casade alvenaria cl 130m', 3qtos, sala, copa, cozo 2BWC's., lavandeira, garagem, terreno I
I

de 45Om' Aceita carro até CRS 300.000,00, imóvel comercial-localizada Vila Rau - USS
I15.000.

I Casa de a1nnaria, cl 115m', 3 quartos, sala, 2Bwc·s, copa, CaL, lavanderia, garagem, I
I despensda, churrasqueira, terreno "de 495,00m', todo murado e ajardinado. D. S. Luis. IAceita troca por casa Vila Lalau. Preço CRS .1.500.000,00
I Casa de Alvenaria cl 130m', 3 qtos, sala, CaL cop., I BWC, despensa, garagem, terreno I
I de 450,00m2, fica a SOOmIs. da Faculdade. Aceita carro até CRS 500.00,00, US$ 15.450 IVilaRau

I Casa de alvenaria - CI 103m', 4 qtos., sala, CaL, copa, lavand., 2 BWCs, garagem, I
I churrasqueira e mais 210jas com 65m2 cada, escritório c/BWC. Aceita-se telefone e carro Iaté 350 mil cruzeiros reais-. Bairro Nova Brasília. Valor Hum milhão e quinhentos mil
I cruzeiros reais.

.

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

"araguê do Sul - sc

..�._ _ _ .

Spézio & 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
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Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira

A qualidade e requinte
do metro quadrado
mais econômico de
Jaraguá do Sul

,/

�Apenas 04 apartamentos por andar;
�Vista Panorâmica;

�Piscina;
� Play-ground;
�Churrasqueiras;
�Salão de jogos;
�Salão de festas;
� 02 Elevadores até a garagem;

�Antena parabólica;
� Portões eletrônicos;
�Água quente;
�Totalmente residencial;
�Todos com garagem.

O�S.

\j€. ��íjll!!I%IlIIIUF �,�� �.__ �O__
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA

dARAGUÁ LIDA.
Rua CeI. Bernardo Grubba, 246
Tel. (0473)72:0014 - 71-0347

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

Jaraguá do Sul, SC

l'

EDIF. M. CRISTINA

Apartamento
cl área de 107m2

TERRENO
Lot. Versalhes - lot.

c/408,97m2
Loteamento Juventus

Lotes com enma + financiamento
Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOU)() RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

. TERRENO
R. Tomaz F. de Góes

.: c/1.(!O.Om2

TERRENO R. 296 -

Jguá-Esquerdo
cl área de 375m2

E N Dv
CASA DE ALVENARIA
R. Germano Mar�uardt.no�12� c/GOm -

Ter. 532,50m2

EDIFíCIO FLORENÇA
Apartamento

cl 76m2

TERRENO
R. 687 - Jguá Esquerdo

. c/453,60m2

TERRENO
R. 725 - Figueira
cl 851,53m2

TERRENO
Loteamento Papp

c/429,75m2

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1993
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Terreno - com duas salas comerciais e duas casas de alv .. na rua Bernardo Dornbusch.
Casa 1.'111 alvenaria em construção com área de 570m' 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 Dornbusch
Terreno - com 435m', próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria - próx. ao Hospital Jguá cl 100m' e terreno c/400m2•
Um terreno - c/área de 600m' contendo 30m de frente para BR e cl 20m de fundos, c/2 casas sendo
uma de madeira com 105m', outra de alv., de 70m2 na BR 280 km 56. Aceita-se carro no negócio.
4 (quatro) apartamentos - no Edifício Jaraguá, 2 grandes e 2 pequenos.
Chácara - em Guaramirim com 50 morgos.

CRECI 0914 - J

CASAS À VENDA
Alvenaria - Com 150m2, terreno com

I.726m2• Rua José Emmendoerfer (Cen
tro).
Alvenaria - Com 90m2, terreno com

450m2 (próximo Posto Marcolla).
Alvenaria - Com 60m2, terreno com

350m2• Rua José Narloch (Jaraguá E�
querdo)
Alvenaria - Com 100m2, terreno com

450m2• Rua 404, próximo ao colégio
(Jaraguá Esquerdo).

APARTAMENTOS
Apto com 194m2, Ed. Carvalho (Parte
financiada).
Apto com 150m2, Ed. Carlos Spézia
(Centro).
Apto com 75m2, Ed. Maguillú (parte
financiada).

TERRENOS
Rua Bernardo Dorliuch com 420m2

.

(Comercial)
Rua Francisco Hruschka 400m2

(Jaraguá-Esquerdo)
Rua Erich Abel com 3.515,15m2 (Vila
Lenzi)
Rua Arduino Pradi com 429m2

(Jaraguá-Esqucrdo)
Lot. Menegotti com 518m2 (Água Verde).

,,",� .. ;,>,.._ .. �-... .. .:,_.,..� .... _,. r<.._: ... _ ...., . ..&i.::;.'��'"":.«:
.
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VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

Casa de alvenaria - na Rua Padre Aluísio na Barra do Rio Cêrro,
Casa de alvenaria - com terreno de 15x30, na rua Rio Branco.
Terreno - cm Corupá com 2.457m' no Centro por apenas CRS 120.000.00
Terreno - dc 7.000m'. na rua João Januário Ayroso.
Terreno - Com área de 441m'. Rua Pastor Lorcnz Hahn n' 51. Guaramirim.

Locação
SALtIS COMERCIAIS
Sala Comercial com 68m'. com sala de espera. lima sala de reserva grande que pode ser

dividida. I depósito. BWC. própria para consultório médico. dentário, advogados. etc. Na rua

Getúlio Vargas n" 49 sala 109. 1° andar.
1 Casa pequena, na rua 25 de Julho 1427. Vila Nova.
1 Ca.'III de ulvenaría, c/3 dormitórios, sala coz, BWC. área de serviço. Na rua Hitz Hasse n" 30.

CASAS À VENDA I 001) Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.l85m2 (Ancora- Idouro)
Bairro - Centro

_

- Casa em alvo 150m2, 006) Terreno na RuaAmazonas cfl.72Oni', próx, Parafusos
supermercado Jaraguá, US$ 55.000,00 Ewald

Bairro - Centro - Casa em alvo cl 140m2, terreno de

I
026) Terreno na Rua 732 e/8.994,02m2 (Loteamento

I450m2, próx. sinaleiro da Arte Lage. Rua Expedici- Liodoro Rodrigues)
041) Terreno Loteamento Ana paula III - Lote 86 c/447m2•

onário Antônio C. Ferreira. US$ 40.000,00. 052) Terreno em Piçarras Beira-Mar cl l2.320m2
Bairro Vila Rau - Casa demad. cl terreno de 600m2 053) TerrenoRua JoaquimFrancisoode Paula, e/2.500m2.
defronte pI Indústria Monforte. US$ 20.000,00. I

Próx. trevo do Posto Mareolla

IBairro Barra do Rio Cêrro - Casa em alvo cl 69m2, 054) Terreno Rua FranciscoZacarias Lenzi (Prôx, Campo

terreno de 450m2, localizado à 200m da rua Walter "Botafogo") cl 563m2
055) Terreno Rua 478 (lateral rua Lourenço Kanzler) cl

Marquardt. US$ 8.250,00.

I
450m2

IBairro Vila Rau - Casa mista semi acabada 50m2, 059) Terreno cl 300m2 (15x20) Loteamento Nicoluzzi,

terreno de 300m2. Rua Mariano Vitcoski n" 321. 060) Terreno cf 535,80m' Loteamento Júlio Rodrigues

Próximo Reluz US$ 3.900,00.
Lote n009

CASAS
Bairro Estrada Nova - Casa de alvo 130m2, mais

I
013) Casa de alv., (Em construção), Rua Rudolfo

I60m2, e garagem, terreno de 900m2, e terreno separa- Lessmann, cl 480m2 cl terreno de 900m2

do de 450m2, com casa de madeira semi-acabada, 037) Casa de alv., 60 m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues
049) Casa mista Rua Onelia Horst, 597 (Vila Lenzi) cl

próx, Chácara do Manes; US$ 15.000,00. 130m2 terreno cl 525m'
Bairro Tifa Schubert - Casa semi acabada com

I 051) Sobrado em eonst. cl 220m2 Terreno de Esq. cl 754m2 I90m2, terreno de 450m2• Entrada do Clube dos Via- Rua João Franzner Lote N°. 25 Giovani Manfrini

jantes; US$ 8.800,00. 058) Casa de Alvenaria cl 120m' Estrada Rio da Luz e

Bairro Tifa Schubert - Casa de alv. com 100m2.
terreno cl 675m2•

I
061) Casa de Alvenaria cl 160m2 cl terreno de 405m2 na

Iterreno de 450m2. Entrada do Clube dos Viajantes' Rua 327 - Bairro São Luiz.
US$ 9.000,00 (aceitacarrosnovosounomesmovalor) APARTAMENTOS

Bairro Vila Lalau - Casa de alvo 145m2, terreno de 016) Ediflcio Caetano Chiodini cl 147m2 + Garagem

392m2, localizada na rua Alberto Santos Dumont n'
LOTESFINANCIADOS

I
019) Loteamento Ana Paula III (Residenciais e Comer-

I325. US$28.000,00,aceitapropostaapartamentoem ciais),
menor valor restantc cm dinheiro. 020) Loteamento São Cristóvão

APARTAMENTO À VENDA 021) CONDOMINIO AZALÉIAS (empreendimento
Ed. Argos, Poupança + finan. Caixa, (ótima localização)

I
Classe A)

I022) Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Ed. Jaraguá, quitado excelentes condições. 050) Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).
Ed. Residencial Amizade, Poupança + finan, pelaCaixa LINDO TERRENO

Ed. Carvalho, Poupança + finan, pela Caixa, 023) Arborizado, c/ área de 14.700m2, a Skm do Centro

Ed. Nelson de Bem com 2 ap, de I 454m2, na rua 28 dc I
.1.;1 boa água, uma casa excelente estado e casa de

Icaseiro.
Agosto. CHÁCARA

TERRENOS À VENDA 040) Chácara em Nereu Ramos cl 160.OOOm' cl casa e

5 Terrenos de 450m�, próx. Juventus (ótimas condi- ribeirão.

ções) I
TERRENO COilJERCIAL

I025) Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 3.000111'
4 Terrenos de 304m2, 3g0m�, 390m�, 579m2, locali- 057) Rua Barão do Rio Branco c/20 x 27 (540m') Esquina
zados na Ilha da Figueira (ótimas condições) cl Rua Angelo Schiochet (Centro).
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I Dicas de leitu[a I
PorMargit Wagner

o Fim da Solidão
Erika J. Chopich - Margaret Paul

Todos nós temos dois

aspectos distintos em nossa

personalidade: o adulto e a
.

criança. Quando essas duas

dimensõesestãoconectadas e

trabalhando juntas,
registramos umasensação in
teriorde totalidade. Quando,
porém, não estão unidaspor
teremsidofertdas, asensação
interior é de conflito, de vazio
e de solidão.

Na verdade, aCriança In
terior tem uma ampla
variação deemoções intensas:

alegria e dor, felicidade e

tristeza. Ela funciona nas

modalidades especificas do

hemisfério cerebraldireito,

ouseja, ser, sentirevtvenciar.
É a nossaparte instintiva, o

que sentimos "na boca do

estômago". Às vezes, é

chamada de o inconsciente,

massó é inconscienteporque
lhe damospoucaatenção:Ela
contém nossos sentimentos,
nossas lembrançasevivências
da infância.

OAdulto Interior, porsua
vez, atuanasmodalidadesdo

hemisfério esquerdo, ou seja,
fazer. pensar e agir, embora
também contenha muitos

sentimentos; no entanto,

''fazer'' relaciona-se com o

mundo externo e a execução
de atos; é a experiência
externa. Éaquelaparte lógica
e pensante em nós.

Em O fi'!' da solidão,
ErikaJ. Chopich eMargaret

.

Paul propõem a total

aceitação e harmonização
desses dois aspectos.
ensinando as pessoas a

gostarem de stmesmas e dos
1

outros. atravésde sentimentos

de acolhimentopessoal e so
cial. de segurança e de auto

aceitação.

Ofim da solidão destaca

umprocesso de autoeuro que

pode ser usado todos os dias
'

porqualquerpessoaque tenha
um dilema ou esteja em crise

ounummomento demudança
em seu crescimentopessoale

RiscoTotul
A carga de tensão no

filme é oprincipalmérito
de "Risco Total", que
deixa o espectador
ansioso para ver o que
acontecenapróxima cena.
E, durante a cena, a

criatividade do trabalho
de câmerajamats cansa a
vista; muito menos a bela

paisagem das regiões
turtsticas de Cortina

d'Ampezzo, na Itália, e

Durango, nos Estados

Unidos, ondeforamfeitas
as externas. Mas de que
adiantaria um elenco de

primeira linha (opróprio
Stalonne, John Lithgow,
de "Sfndrome de Caim", e
Michael Rooker.> do
inédito "O Retrato' de um

Assassino'') se a história
não fosse convincente?
Ela fala de um alpinista

(Stallone) que se culpa
por não conseguir salvar
a namorada de um

companheiro, também

alpinista, e que tenta se

redimir tentando salvar
outras vítimas da inóspita
cadeia de montanhas nos
Estados Unidos. Sem ele

saber, as "outras vítimas"
são assassinos da pior

, .
/

especte.

Nenhum ator seria

capaz de se pendurar
numa cordaamais de três
mil metros de altura do
solo como Stallone, cuja
obra merece ser

revisitada. Ele é um bom

ator, ao contrário do que
acha a crítica. "Risco To

tal" é tmperdivel.

Diretor: RennyHarlin,
com Stlvester Stallone e

John Lithgow.

Programacão
eine

Jaraguá
Sexta - 17/9
20: 15 -Risco Total
12 anos
Sábado - 18/9
20: 15 - Risco Total
22:00-FilmePomô
18 anos

Domingo -19/9
15:00 -Risco Total
20: 15 - Risco Total

Segunda - 20/9
20: 15 -Risco Total

Terça - 21/9
20: 15 - Risco Total
'Quarta - 22/9
20: 15 -Risco Total
Quinta - 23/9
20: 15.- FilmePomô

US$ 24,OO/mês (dólarparalelo).

Cada escritor terá, assim, ao

longo de 2 anos, duas obras
editadas: serão impressos 500

exemplares de cada obra, em papel
de 1 a qualidade, com capaem até 3

cores, papel couchê ou de

qualidade superior, contendo no

máximo lOOpáginas (50 folhas).

Contemporânea, Vol. II, editada

porReis de Souza em 1993, noRio
de Janeiro.

ATAlDE éDiretorde Imprensa
da Associação de Poetas de

Jaraguá do Sul e tern dois livros

Consórcio Literário

Projeto Cooperar para Editar

Olho Clínico
Dr, WalterB. Falcone

° escritor poderá conseguir
patrocinador para sua obra. Neste

.

sentido, Ataíde informa que a

Associação procura empresários
interessados em apoiar o projeto,
que poderiam até utilizar os livros
como brinde de final-de-ano.
Contatos para t111 podem ser feitos
em seu endereço, rua Richardt
Piske,199.,

.

.

Poetas jaraguaenses integram
Enciclopédia de Literatura

Conselho Municipal de
Saúde - Na reunião mensal
deste importante conselho,
ocorrida semana passada, .

com surpresaficamossabendo
que o Samae desde o ano de
1986 não aumentou sua

capacidade de tratamento de
água. Embora tenha
aumentado o sistema de

distribuição e feito muitos

reservatórios.

Resumidamente, chegou-se a
conclusão queaáguadenossa
cidade deixa a desejar,
contrariamente ao que se

pensava. O laboratório de
análises é deveras precário.
Soubemos também que as

tubulações da ruaMarechal
Deodoro além de estarem

gastas e fragilizadas pelo
tempo, são de amianto - ma

terialnão recomendadopara
este fim. Daí nem pensar em

asfaltaraMarechalsem antes ,

trocar estas tubulações. Pois
seria um desperdício de

dmhetromunicipal/r/Jàtemos
oito casos de cólera no

Paraná. A cólera está

batendo as nossasportas!
IIFicamos sabendo o estado

precário de muitos

abatedouros de fundo de

quintal e alguns bons

restaurantes, que operavam
sem a mínima condição de

higiene, pondo em risco a

saúde da comunidade.
Parabéns ao pessoal da
vigilância sanitária do

mumcipto.
União Saúde - O plano

União Saúde está causando
muita polêmica na classe
médica. A cidade precisa
deste plano, tanto quanto os

.

hospitais. Algumas atitudes

impensadas (tenho que
acreditar desta forma) têm

que ser. reprimidas nafonte.
Oplano como o nomeafirma
é de união. Nilo queremos a
desunião. Queremos que ele

. decoleesatisfaçaas trêspartes
envolvidas.

A Associação de Poetas de

Jaraguá do Sul através de seu

Diretor de Imprensa, ATAÍDE
PERES CAMACHO, está

divulgando o Projeto Cooperar
paraEditar, lançado sob a égid� da
Gráfica Art Nosde. Pelo exposto,
será formado um grupo de 24'
escritores cooperados, com edição
mensal por 24 meses ao custo de

ATA])EPERESC�CHOe
PAULOFRANCISCODESOUZA,
paranaenses de hámuito radicados
em Jaraguá doSul, têm seus nomes

em verbetes às pgs. 24 e 94

respectivamente, na Enciclopédia
da Literatura Brasileira

editados, sendo presença
constante nos Varais de Poesia da

FURB,emBlumenau.PAULO,que
já conquistou troféus e medalhas,
colabora com os jomais da cidade
e prepara material para a edição de
seu primeiro livro.

,4� Hß edtuJo_
�e�

Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

�mß��
ESCOLA DE NATA(ÃO

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
rone- 72-1862
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complano dirigido
A equipe de xadezmasculino de Jaraguá do Sul conseguiu o

titulo na categoria, nos Jogos Regionais em Mafra. Com a

primeira colocação a equipe jaraguaense assegurou uma das

vagasparaosJogosAbertos deste ano em Tubarão, que será em
novembropróximo.

OsJogos Regionais deMafraacabam nesta quinta-feira, 15,
com as disputas das últimas vagaspara os Jogos Abertos.

Tênis de mesa

A equipe de tênis de mesa feminina de Jaraguá do Sul,
conseguiu sua classificaçãopara os 33°JASC em Tubarão. As
atletasJanete, Fabiane, Déborae Glauciconseguiram o 2°lugar
no regionaldeMafra, garantindo assimj a classificaçãoparaos
JogosAbertos deste ano. O 1 ° lugar ficou com a equipe de São
Bento do Sul.

Rápidas
*Será neste sábado a grande final do Campeonato da Liga
Jaraguaense de Futebol em sua JDdivisão e aspirantes. Pela JD
divisão a decisão será emNereuRamos, ondeEstrella e Cruzde
Malta estão prometendo fazer uma grande final. Pelas

informações quecirculam nacidade, atorcidadeNereupromete
fazer umagrandefesta e Cl tOl'�ida cruzmaltinapromete invadir
NereuRamos. Torcemospara que seja umagrandefinal. János
aspirantes oBotafogo esperao apoio da torcidanaBarra doRio
Cêrro para inverter a vantagem que possui o Amizade. Com
certeza teremos duas grandefinais, dignas de grandespúblicos
e de um grande espetáculo.
*E no domingo todos os brasileiros têm o compromisso com a

nossa seleção canarinho, afinal decidiremos uma das vagas

para a Copa dos lfUA. OMaracanã com certeza estará lotado,
e com a torcida brasileira empurrando o time, facilitará a

nossa classificação. Osuruguaios virãoparamataroumorrer,
tá mais para a segunda hipótese, assim seja!
* O Brasileirão de Futebol começou com a corda toda. bons

jogos, muitos gols, só o público é que começou um pouco

decepcionante, mas com o andar da carruagem, aospoucos O

torcedor voltará aos estádios.
*E o Juventus paralisou o ciclo de contratações que havia'

previsto. Qualquer clube precisa do 'tãa famoso "dinheiro"

para contratar reforços, com o "Moleque Travesso" não é

diferente. Quem sabepara ospróximos dias as coisasmudarão
para o lado do João Marcatto, quem sabe. ..

II

li Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
II

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97
10 andar - sala 02
Fone 71..6410

,

Jaraguá do Sul - Preocupado
com a falta de um trabalho
direcionado e que ocupe' as
crianças através do esporte e lazer,
o desportista catarinense José
Maria Nunes, muitas vezes

campeão dos Jogos Abertos de
Santa Catarina nos 5 e 10 mil

metros, está lançando um projeto
arrojado em Jaraguá do Sul. É a

Escola Infantil de Esporte que
objetiva desenvolver a criança
física e mentalmente,
independente de ter ou não

talento.

José Maria Nunes, 44 anos, é
natural de Caçador e teve em

Jaraguá do Sul uma das maiores

passagens em sua carreira no

atletismo. Aqui, em 1980, ele

consagrou-se ao vencer pelo 10°
ano consecutivo a prova dos 5 e 10

mil melros rasos nos JASC. Ele
também disputou 8 provas da São

Silvestrepor SantaCatarina, dirigiu
as seleções adulto e juvenil do
estado e.a seleção brasileira juvenil
em 83 e 85 nosjogos sulamericanos
deColômbia e Argentina. Além de

uma infinidade de outros títulos
estaduais e nacionais.

Nunes, agora radicado em

Copa SC só �

iniciano dia
26destemês

Foto: Arquivo

JoséNunes, em 80, quando bateu recorde estadual dos 10milmetros

Jaraguá do Sul, está iniciando este poder dedicar-me com afinco a

projeto e encontrou na empresa cada trabalho que será efetuado
Metalúrgica Menegotti, através da acompanhando todos os alunos

Recreativa, o apoio que precisava. com atenção".
Lá ele vai atender as crianças de 6 Este trabalho vai atender aos

a 15 anos de idade e em número filhos dos funcionários e à

limitado, por faixa etária. "Não comunidadeemgeral, Informações
quero descobrir talentos, quero pelofone72-3641.

Voleibol

Torneio- internacional
adulto será em Brusque
Jaraguá do Sul - Realiza-se

neste fmal de semana na cidade de
Brusque, o Torneio Internacional
Adulto de Voleibol: o local das
disputas será oGinásio deEsportes
da SER Bandeirantes de Brusque.
As equipes presentes neste torneio
são as seguintes: Sogipa de Porto
Alegre, equipe que disputa a liga
nacional, Banad da Argentina,
equipe base da seleção argentina
adulta, CME de Brusque, uma das
boas equipes do voleibol
catarinense e FME/São Luis/
Choco Leite.

Dia 17/9 - 6a feira às 18 hs. jogam
FME/São Luis/Choco Leite x

Sogipa;
Dia 18/9 - sábado às 16 hs. jogam
FME/SãoLuisiChocoLeitexBanad
da Argentina;
Dia 19/9 - domingo às 9 hs, jogam
"ME/SãoLuis/ChocoLeitexCME

Brusque.
Este são os respectivos jogos

do representante de Jaraguá do
Sul em mais um torneio da
categoria.

Jaraguá do Sul- Quarta-feira,
15, depois de 3 horas de reunião, o
Conselho Técnico da Copa Santa
Catarina decidiu que a competição
vai iniciar mesmo no dia 26 deste

mês, com a participação de 21

equipes num sistema "tipo Copa
do Mundo". Participam -equipes
da I" e 2a divisão do estado. A
novidade é que o campeão da copa
leva dois pontos para o estadual
do ano que vem e o vice garante um

-ponto.Oprimeirojogodo Juventus
será contra o Operário em Mafra.

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

/

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENOAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fon.:72 32 82
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JaraguádoSul-Deacordocom
a 11 a Pesquisa de Preferências de
Marcas da revistaNE! (emmatéria

publicada no jornal "Notícias

Weg", nO 146 dejulho-agosto/93),
a Weg alcança a la colocação-nos
segmentos de motores elétricos,
transfomadores e conversores de

freqüência no mercado nacional.

Essapesquisafoi realizada entre
profissionais das indústrias,
Iigados à área de compras e

divulgado com o título de Top Five
93, que indica a ordem de

preferência de cinco marcas por
linhas deproduto,

AWegéprimeira colocada com
90% da preferência no ítem
"motores elétricos", com 32% das

citações no ítem "conversores de

freqüência" e também em }O lugar
na venda de transformadores, com
30% da preferência,

Segundo o Diretor de Mar-

keting .da Weg, L.uis Alberto

LuisAlberto Oppermann

Oppermann, o resultado dessa

pesquisa confirma a preferência
pela marca Weg com vários
produtos emprimeiro lugareoutros
em franca ascendência.

I ranslorllladorl""

Tusa 20%

Pesquisa indica preferência por3 produtos 'No Banco do Brasil

WegMotoresatinge PagamentosdoPasep
Z·d d d começam no dia 22
1 erunçu ,emereu ,o JaraguádoSul-OBancodo para homens _ e falecimento.

Foto: Arquivo/CP Brasil inicia, no próximo dia 22, Para o saque do abono anual
os pagamentos aos beneficiários é preciso que o servidor esteja
do PASEP. Os saques poderão cadastrado no PASEP há pelo
ser efetuados até abril do ano menos cinco anos, que tenha
que vem, com previsão para recebido remuneração mensal
atendimento a cerca de 5,2 média de até dois salários
milhões de participantes, em mínimos etrabalhadopelomenos
todas as modalidades de abono. 30 dias cm 1992. O abono anual

O desembolso total vai ser de ,corresponde a um salário

CR$ 18,1 milhões. As agências mínimo.

do Banco do Brasil em Santa
Catarina estão preparando
esquemas especiais para
atendimento aos beneficiários do

Já os participantes sem direito
ao abono poderão resgatar os

rendimentos creditados nas

programa. respectivas contas individuais,
equivalentes a 97,462%do saldo
credor existente em 30 de junho
de 1993, conforme o

A superintendência estadual
do banco garante que o saque do
saldo total das cotas - saque do

principal- poderá ser feito de 22
de setembro até 29 de abril de.
1994. O saldo total só pode ser

sacado por motivo de
aposentadoria, invalidez,
reformas demilitares, inatividade
- 60 anos para mulheres e 65

cronograma abaixo:

Final de inscrição Início de pgto.
Oou 1 14, 10.93
20u3 -10.11.93

40u5 9.12.93
60u7 12.1.94
80u9 9.2.94

RAUMAK-RaulinoKreisMáquinasLtda.
Lançou no mercado mais
uma automática.

Trata-se da máquina
empacotadeira
horizontal que destina-se
à empacotar objetos
unitários ou

aglomerados com uma

produção de até 100
unidadespor minuto.
Com esta máquina,
completa sua linha no

ramo de empacotadelras,
.atingindo toda/in/ta de

produtos alimentícios

pastosos, liquidas,
granulados emoídos e

produtos em pó,
equipada com a filais
moderna impressora jUlrtt
imprimir a data de

fabricação e validade tio

produto, já com

avançada tecnoiogla dos
(IIWS 2{)()().

Cód. RK 500
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Jaraquaenses foram a Joaçaba participar E�.�usca de recursos

EncontroCatarinense vasei via�a domingo
. para capitalfederal

de m icro-h istória Jmguá do Sul - Neste Jaraguá do Sul

domingo, 19, o prefeito Durval
Vase! tem viagem marcada para

sobre "Como fazer uma pesquisa Brasília, onde vai manter contato

deHistóriaMunicipal't.Além disso com o Ministro da Indústria,
teve comunicações de trabalhos Comércio e Turismo, JoséEduardo

realizados, lançamento de livros 'e de Andrade Vieira, que também

apresentação da excelente peça responde pela pasta da

teatral "OContestado", peloGrupo Agricultura. Vasel vai

Teatral Temporá de Caçador.
- acompanhado do presidente

"O Encontro levou-nos à estadual do PTB, Roberto

constatação de que os trabalhos Zimmermann. Ele também terá

desenvolvidos no Arquivo encontro com dirigentes do Banco
Histórico e no Museu Municipal

doBrasil, onde vai tentarconseguir
estão de acordo com aquilo que se

auxílio para o término das obras de

requer de um trabalho científico e ampliação da Associação Atlética

criterioso, podendo ser comparado
do Banco do Brasil (AABB) de

aos melhores do estado", afirmam
Egon e Alcioni.

A participação

Começa hoje
concursode

promove cadastramento Fanfarras
JaraguádoSul-Nosdias 18e 19

de setembro, Jaraguá do Sul vai
sediar o Il" Concurso Estadual de
Bandas e Fanfarras, promoção da
PrefeituraMunicipal, Secretaria de
Cultura,Esporte eLazer,Fiesc-Sesi
- Centro de Atividades de Jaraguá
do Sul - e Federação de Bandas e

Fanfarras do Estado de Santa

Catarina. Até agora 30 corporações
estão com suas inscrições
confrrmadas para o concurso.

A abertura oficial acontecerá no
dia 18, às 15 horas, no Ginásio de

Esportes do Sesi, com exibição da
Banda do 620Batalhãode Infantaria
de Joinville.

O início do concurso ocorrerá
em seguida, às 15:30 horas, com
apresentação das bandas musicais
e bandas marciais.

Jaraguá do Sul - Com uma

efetiva participação de

historiadores de todo o estado e

alguns até do Rio Grande do Sul,
realizou-se entre os dias 10 e 3 do
corrente o Il Encontro Catarinense
de .Micro-História, nas

dependênciasdaUNOESC - Cam

pus de Joaçaba. O evento é uma

iniciativa do Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina.

Jaraguá do Sul esteve

representado pelos professores
Egon Jagnow e Alcioni Canuto,
responsáveis pelo Arquivo
Histórico de Jaraguá do Sul e

MuseuMunicipal Emílio da Silva,
respectivamente, Co-autores do

livro didático "Crescendo com a

nossa História", destinado a

ensinar a história jaraguaense aos

alunos das 3as. séries do 10grau,
e que anível de pesquisa daMicro
História estão desenvolvendo o

Educacão .

projeto de "História Oral", o qual
procura registar e revelar aspectos
da história jaraguaense até aqui
não documentados e

desconhecidos pela maioria.

Os principais objetivos do
Encontro foram o buscar um

embasamento filosófico e

metodológico para a Micro

História, trocar experiências sobre
a pesquisa histórica e micro
histórica desenvolvida pelos
historiadores catarinenses, e

fornecer subsídios aos

pesquisadores envolvidos na

pesquisa micro-histórica e história

municipal.
O ponto alto do encontro foram

as conferências dos professores
Astor Antônio Diehl, da PUCRS,
falando sobre "Metodologia da
Micro-História" e WalterFernando
Piazza, do IHGSC, conferenciando

Rede estadual de'enstno

.Jaraguá do Sul- A Secretaria de
Estado daEducação está cadastrando
todos os alunos das redes Estadual e

Municipalizada de Ensino, a fim de

assegurara fidedignidadedosdadosda
baseinformacionalda Educação,dando
subsídios à Administração das
Secretarias dasEscolas, como também
apoiar as atividades de registro e

possibilitaradevoluçãode informações
dos alunos em forma de relatórios

operacionais às Escolas Estaduais.

Segundo a Prof" Isaura Maria da Luz

Silveira-AgenteRegionaldeEducação,
com este trabalho a Secretaria da

Educação vai cadastrar todos osalunos
quevierem a freqüentarqualquersérie
da sua Unidade Escolar, no ano de
1994. Para tanto, são considerados
todosos alW10Squeestão freqüentando

as aulas neste ano de 1993, como
pretendentes à série seguinte a que
estão matriculados, no próximo aI10.
Por outro lado, informa ainda a 19"

SERE, os alunos que pretendem
freqüentaroutraUnidadeEscolar que
não a sua nopróximo ano, deverão se
inscrevernaEscola pretendida.

Há um calendário específico para
atendimento deste cadastramento nas

escolas,ouseja:Pretensãodematrículas
(alunosda própriaescola), de 13 à 17/

9/93, para alunos novos, de 20 à 30/9/
1993.'

-

A Prof" Isaura da Silveira solicita
a colaboração dos pais dos alunos das
escolasestaduaisemunicipalizadasda
região, para que €ste trabalho tenha o
êxito esperado.

representantes jaraguaenses no

Encontro foi uma iniciativa da
Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, na pessoa do seu secretário
Balduino Raulino. O terceiro

Encontro, no próximo ano, está
marcado para a cidade de Caçador.

dos

Com o Ministro José Eduardo

Vieira, o prefeito jaraguaense vai
tentar viabilizar alguns projetos
que já foram remetidos

anteriormente, visando
investimentos no setor de turismo,
bem como na indústria e comércio.
Também deseja o prefeito contatar
com deputados e senadores, para
garantir que sejam incluídos no

orçamento da União para 94
recursos para Jaraguá do Sul, o
que não aconteceu no ano passado
e toma dificil o acesso às verbas
federais neste ano.

JuízoDEDIREITO DACOMARCADE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE CITAÇÃO DE ARRESTO

ODOUTORCARLOSALBERTGDAROCHA,JUIZDEDIREITODA1aVARA
CíVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA

CATARINA, NAFORMADALEI, ETC ...

FAZSABER a todos quantoso edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que tramita neste Juízo e Cartório da 1 a Vara Cível, os autos da Ação de
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO N° 14.295', em que é requerente
MÁLAGAREPRESENTAÇÕESCOMERCIAISLTOA.erequeridoUNILOJAS
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTOA., pessoa jurídica de direito

privado, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro, n° 690, Jaraguá do
Sul- SC, sendo que nos autos foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça,
a não citação do devedor, por encontrar-se este em lugar incerto e não
sabido. E como, o requerido não foi encontrado para a citação mandou
o MM. Juiz de Direito, com base no art. 654.\do CPC, expedir o presente
edital de citação, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pagar
a importância de CR$ 849.225,92, e seus acessórios, sob pena de não
o fazendo, seja convertido o arresto em penhora. E para que chegu� ao

conhecimento de todos e em especial do requerido UNILOJAS MÓVEIS
E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e ninguém no futuro pos�a alegar
ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma
da Lei e afixado no átrio do Forum. Dado e passado nesta cidade de

Jaraguá do Sul, aos dez dias do mês de agosto de 1993. Eu, Escrivã
Judicial, o subscrevi.

CARLOS ALBERTO DA ROCI;IA
Juiz de Direito

� ltillllCH INFOAIÚTICA

Computadores. Suprimentos. Periféricos.
Malsde200ítensem estoque.

Promoçio:
- Disquete51/4"DD Verbatim ex. cl10

CRS600,00
'VlÍÜllo até 24/9/93 Oll enqllanJo durar o estoqlle.

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

Telefonei fax (0473) 72-2764

2 Fogões Dako
2 Portas CerejeIra Entalhadas
2 AspIradores de pó Wap
2 Tanques de Aço Douat

2 BaterIas Hellar

BREITHAUPT
VOCÊ GANHASEMPRE

- Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




