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Dólar
Paralelo

Compra(2/1O) ...........CR$126,00
Venda(2/10).:_:: ........CR.$131,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(2/1O) ............CR$129,00
Venda(21l0) ..............CR$132,00

Comercial

Compra(2/l0) ...........CR$130,05
Venda. (2/l0)...........CR$130,06

TR
2/9 a2/1 0 ......................... 34,500fo
3/9 a3/10 ................ , ........32,53%
Poupança
ÍndiceEI 2/10 ........... .35,1725%
UFIR
4/1 O ..............................CR$ 77,03
cUS (setembro)
Engenheiros........CR$ 24.940,13
Sa7ario minimo
Fevereiro..........Cr$I.250.7oo,00
Março/Ablil....Cr$ 1.709.400,00
Maio/Junho .....Cr$3.303.3oo,00
Julho.................Cr$4.639.8oo,00
Agosto ..................CR$ 5.534,00
Setembro...............CR$9.606,00
Outubro...............CR$12.024,00
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INVESTIR ti EDUCAÇÃO

NACIONAL
SEGUROS

Programação se estende até o domingo

Schroedercomemora

emancipaçãopolítica
Neste dia 3 de outubro o

município de Schroedercomemora
o seu 290 aniversário de

Emancipação Política e

Administrativa. A programação
dos festejos iniciou ontem à noite

com a realização da I a Noite Cul
tural que reuniu um grande público
no GinásioMunicipal de Esportes,
que assistiu a uma série de

apresentações de dança,
interpretação, declamações e

outras manifestações artísticas,

Hoje os festejos têm

prosseguimento com uma extensa

programação esportiva que terá
além de competição de tiro, a fmal
do 10 Campeonato Municipal de
Truco, À noite acontece o Baile do

Município, no salão da Sociedade

Schroeder III, com a animação do
Grupo Musical Becos Band.

No domingo está programado o
desfile municipal, com saída

defronte ao Posto Rio do Julho e

percurso até o ginásio de esportes
e à tarde mais atividades

esportivas. Nesta edição, um

suplemento especial abordando

aspectos da história e situação da

administração 93/96.
Caderno3

DO

04 d�c.da.'ti.a d� Educa.<;ã.o. C!uftu.a.. E�pO!l1� � 'Ju.Ü.mo dz. dd,"o�d�.
Homenageia todos os que aqui vivem e trabalham. colaborando para o progresso de nosso mun/clplo

Schroeder".2 de ou�uh,.o de 1993

299 Anlversório de Emancipação Pontico-Admlnlstratlva

Capa do Especial Schroeder

Turrsmo

.Faltam •

mais
-

opçoes para
vida noturna

Pesquisa realizada pela
Secretaria de Indústria,Comércio
e Turismo revelou a opinião dos
turistas que passaram por
Jaraguádo Sul e apontaos pontos
positivos e negativos da cidade.

Página 6

Brasília

Emendas ao

orçamento
são incluídas
o prefeito Durval Vasel

informouportclefone à reportagem
do CORREIO DO POVO, os

resultadosde sua viagem àBrasília.
Ele disse que todas as emendas ao
projeto de orçamento de 94 foram'
encaminhadas. Página 3

Ontem

Foi eleito
o Conselho
Tutelar

Ontem à tarde foram eleitos
os integrantes do Conselho Tu
telar daCriança edo Adolescente
de J araguá do Sul. Os 55

delegados habilitados a votar

escolheram entre 19 candidatos.

Página 7

FONE (0473) 76-3200

'FAX (0473) 76-0304
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saudade". O passado só é importante se o seu tempo foi
bemempregado .
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Barão de Itapocu

Confira a história
Há 72 anos

- Em 1921, o dr. H�I'áclitoCarnei- montar sua loja, neste distrito.Nodia29-
1'0Ribeil'O, Juiz deDireito da Comarca 9- 21 era anuada a casa, acumieira, eem
de Joinville, durante muitos anos e com razão desse feito reunia seus amigos e as
muitos amigos no distrito de Jaraguá, autoridades locais, para DIes servir uma
era oentão ProeuradorGeraldoEstado rodada de�a O prédio ficava onde
etambém ConsultorJuridico, em subs- hoje se situaoMarrakrch. aí naRua3 -

tituiçãodoDr.lvodeAquinoepassava Mal. Floriano Peixoto, então conhecida
em Jaraguá 001lI destino ao norte do porAbdon Baptista.
estado, no cumprimentode umacomis- .._

- Nosalãode Germanoßnke, realiza-
são do governo na regiãodo ex-Contes- va-seem9-10-21, umafestaembenelicio
tado. da "&cola Jaraguá" e, 110 Pavilhão da

- OttoW�r era proprietário da Sociedade Atiradores �Jal'8guá",
CasadeCalçados "FIm'a", de Join\4lle e defrontante, a comissão de Otto Mcyer,
tinhaemJaraguá uma filial.Acreditan- Julius Karsten, August Mielke, Bertoldo
00110progressodafreguesia, estavacons- Kammke, Johallll Adam e Hermann
truindo um grande sobrado para nele Enke, desenvolviam a programação.

Há 70anos
Em 1923, .!> semanário joinvillense ."Kolonie Zeitung",

jaraguaense falava da fundação muito difundida no distrito de
de São Bento e mencionava fa- Jaraguá e que, por força das
tos das 10 primeiras famílias e circunstâncias servia como fon-
com outros dados relativos. te de discussão e de opiniões

- Neste ano falecia, aos 55 como o semanário CORREIO
anos o sr. OUo Boehm, diretor DO POVO, quevdefendia o 20

proprietário do tradicional jornal distrito.

.n« 50 anos
- Em 1943, aA.A. Brasil recebia Reunidas Jaraguá S/A., Breithaupt &

em seu gramado a S.E Cruzeiro do Cia., BemardoGrubba, Comércio e In-

Sul, deJoinville, ganhandoos visitan- dústriaH.JordanS/A,EmpresadeTrans-
tes pelo elástico resultado de 511.'Ü. Era portesFrenzelSiA, Funcionáriosf'úbli-
juiz o sr. Benedito Campos e o repre- cos, Indústria de Calçados Gosch Ir-
sentante da Liga Joinvillense de Des- mãos S/A, W. Weege & Cia. Ltda.,
portos era o sr. Júlio Ramos, do Sociedadeíguassúl.zda.Ferrarialiruesío
"soccer", joinvilense, Atletas que se LessmanneMotoristasProfissionaisde
sobressaíam: do Cruzeiro: Faraco e Jaraguá.
Humberto, e do Brasil- Piazera eAri. - A A.A. Brasil estava em todas.

- O sr. Eugênio Siedschlag e aA.A. Realizava nos amplos salões Buhr, o
Brasil promoviam grande tonteio, em "Baile dos Casados", animado pelo
disputada taça "Riachuelo", a que com- Jazz "Yankee", de Joinville, não se

pareciam os seguintes conjuntos: Ind. permitindo a presença dos solteiros.

Há 10anos
- Em 1983, o sul do Brasil, prin

cipalmente Santa Catarina, sofreu
.

terrivelmente com as cheias dos úl
timos meses, quando recebeu a

solidariedade do povo brasileiro.

Agora, os irmãos nordestinos preci
savam de ajuda, vítimas que eram

do flagelo das secas que há 5 anos

assolavam aquela região. Era

deflagrada em todo o Brasil a cam

panha "NordesteUrgente", na qual
Jaraguá do Sul se integrava, arreca
dando mantimentos não pereci veis,
de primeira necessidade, que eram

remetidos ao faminto povo nor-

destino. Um posto de recepção
funcionava durante todo o dia na

Prefeitura Municipal, onde a

LBA, Escoteiros e Polícia Mili
tar coordenavam o recebimento.

- O empresariado queria o

asfaltamento de Corupá-São
Bento e a ACIJ's voltava ade

fendcr, agora que a SC-301 era

de competência do DNER e 011-
ciava-se ao DNEReaosdeputados
OctacílioRamos,OtairBecker eRoland
Dornbusch, Hoje, 1993, ela está conclu
ída e não é aindao "corredordeexporta
ção" ...

Alta Tecnologia
em matérias-primas
para alimentos

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

Duas Rodas
industrial
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Víagem, o Conselho...
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·No Brasil, sá ladrão de casaca consegue
jilgir (PCF'atias, Ourofino, Escadtnha, etc.).
Os outros, que cavam apretensafuga com as

própriasmãos (e lião concjatinhos ejogos l/e
influência) são - felizmente - interceptados a
tempo. Se conseguissempassarpelo buraco,
o número de bicicletas roubadas iria

aumentar, ajulgarpelopátio - cheio delas
mostrado na TV, primeira escala após a luz.
A construção de cadeiapública épremente,
as celas da delegacia não são para
cumprimento depenas ou espera de decisões
judlciais:

Enquanto isto, ospresos transferidospara
Blumenau ficarão mais lange da

Scl,ützelifest, que acontecerá l/e 8 a 17 de
outubro. O clima é de euforia, a expecuaiva
égrande, a segurança está montada: Só lião

podemos entrar 110 glgantlsmo da

Ocktoberfest, a ponto de moradores
lametuarem- esairemda cidade, liamaioria,
segundo noticiârlos -, espantados pelo
vandalismo e barulho.
De Brasãta; um entusiasmado prefeito -

Durval Vasel - conta lle seus sucessos junto
aos millistérios, embora àpolltando para as

diversas etapas pelas quais terá que passar

o projeto para 1994, antes lia aprovação.
Resta o trabalho de IIossa.ç_ lideranças
políticas, de Florianápolls à Brasüia, para
que tome-se realidade uma Jaraguâ 110 Sul
melhor, em todos os aspectos.
E, porfalar emmelhor, é isto que espera

se ao ser eleito, 110 munidpio, o Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente, como
parte das atividades 110 ConselhoMuniclpal
dos Direitos tia Criança e do Adolescente:
Assistência Social, Psicologia, Pedagogia,
Ctências Religiosas, Educação Fislca,
Advocacia: estas são as áreas de formação
dos 5 membros efetivos e 5 suplentes. Com
este "tour-de-force", medidas formativas e

infornuulvas deverão ser passalias às

crianças, adolescentes e, semprequepreciso,
às famüias, IW sentido de que cada l'ez

menos tenhamosproblemas comofugas. de
qualquer espécie ., as nossas festas sejam
esperadas COIll a certeza da trallqiiilidal/e e

1l0SS0 prefeito possa resolver os problemas
da comunidade aqui mesmo, seil. ter que»
num desgastaute rapapé ., pedir favores
àqueles que deveria", saber, pelo próprio
cUlllprilllelltl} 11o dever, melhor llistribuir as
verbas públicas...

Austreqésilo de Athayde

Um rebentomagnifico da espécie humana

Os jornalistas, bem como os

poetas, oscontistas, escritores e os
demais que se dedicam à literatu
ra de alto nível como a que simbo
liza a Academia Brasileira de

Letras, enfim, todos nós brasilei
ros estamos de luto com a morte,
dia 13 de setembro, de

Austragésilo de Athayde. Desa
pareceu esse rebento magnífico
da espécie humana que sempre
exaltou esta Pátria, vitimado por
uma pneumonia dupla da qual
não conseguiu recuperar-se ape
sar de todos os recursos médico

hospitalares postos à sua disposi
ção e com os quais foi tratado.

O vácuo deixado por esse gê
nio chamado Austregésilo de

Por José CastilhoPinto

Athayde, autor de 161ivros e que
por 35 anos foi presidente da Aca
demia Brasileira de Letras, é difí
cil de ser preenchido e superado
porque jnfelizmente vivemos
numa época em que os verdadei
ros valores humanos como a ho

nestidade, a competência, a bon
dade, a honra e a inteligência são

amesquinhados e sob pressão ce
dem lugar à pequenez espúria da

corrupção, da incapacidade, da

violência, da desonra e da burrice

quadrada e retrógrada.
Esse acadêmico Austregésilo

de Athayde, um dos imortais da
Academia Brasileira de Letras, à
quem tivemos a dádiva de ser

apresentado e com ele conversado

longamente no saguão do Teatro
João Caetano. na Praça
Tiradentes, noRio de Janeiro, isto
há décadas passadas quando fazí
amos, na cidade de Juiz de Fora
MG, um curso técnico inerente à
nossa função pública federal, de
sejamos que esteja sempre sob a

proteção deDeus, esse Ente supe
rior, perfeito, supremo dono da
inteligência, da sabedoria. da bon
dade, da compreensão e de tudo o

que é mais sublime.
Ao caro Austregésilo de

Athaydé, e aqui repetimos com

ênfase, rebento magnífico da es

pécie humana que sempre exaltou
estaPátria, a nossa angustiante e

saudosadespedidaeaté... umdia ...
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para a pavimentação Emendassão incluídas
Guaramirim - Noúltimodia28

(terça-feira), o prefeito de

Guaramirim, VictorKleineeovice,
Valdir Vick, estiveram em

Florianópolis participando do

lançamento do aviso de licitação
da obra de pavimentação asfáltica
da rodoviaGuaramirimlVilaNova/
BR 101, que aconteceu no Palácio
Santa Catarina. Que 'em outràs

palavras, vai ligar Guaramirim a

Joinville, pela Estrada do Sul,
passando pelo bairro Brüthertal.

Segundo Kleine e Vick, que
analisaramoprojeto, "descobrimos
que o projeto elaborado há vários
anos, não contempla o

asfaltamento do bairro Avaí, em
nossomunicípio, ligando apenas e
tão somente a VilaNova àBR 280.
Por isso já contatamos no mesmo

instante com o Secretário de

Transportes e Obras do Estado,
PauloGouvêa da.Costa.juntamente
com o responsável pelo DER em

Blumenau, para que seja
viabilizado o asfaltamento até o

bairro Avaí.
Eles afirmam ainda que

audiência neste sentido será
mantida com o secretário Paulo
Gouvêa nas próximas semanas,

para que a extensão da

pavimentação possa ser

viabilizada. "O secretário acenou

com uma hipótese de ampliação da
obra, beneficiando a comunidade,
que apesar de tratar-se de apenas
2 mil metros, aproximadamente,
representa um décimo do projeto
global" disse Kleine, entusiamado
com a posição de Gouvêa.

/ '1
Agora você já não precisa perder vários anos numa
sala de aula para falar inQles.
Na Wizard Teens voee fala inglês desde seu

primeiro dia de aula.

-. 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.

II
•

Durante á V Schützenfest, circulará o "Schlitzen/est
Zeitung"(Jornal da Schützenfest), com matérias somente

da festa. A equipe de reportagem do CPestará cobrindo os
shows, bailes, competições de tiro e programação da V

Festa do Tiro de Jaraguá do Sul.

ao orçamento
Brasília - O prefeito Durval

Vasel, que retomou ontem à noite
da capítal federal, informou j
reportagem do CORREIO DO

POVO, pelo telefone, que omaior
objetivo de sua viagem foi

alcançado: a inclusão das 26
emendas ao projeto de orçamento
da União para o ano de 94. Estas

emendas, se aprovadas pelos
deputados, irão garantir recursos
na ordem de CR$ 2,9 milhões à

Jaraguá do Sul no próximo ano.

Vasel, queestavaemBrasíliano
dia da votação que marcou para o
dia 6 de outubro a instalação da
revisão constitucional,
acompanhou a enorme agitação
que se sucedeu no Congresso
Nacional, "isto aqui está uma

loucura. É uma correria infernal,
nem almocei hoje (quinta-feira),
para conseguir incluir as emendas
ao projeto do orçamento, mas

felizmente tivemosêxito" narrouo

prefeito.
As emendas que o prefei to

levouemmãos, contemplamverbas

para as mais diversas áreas, entre
elas saúde, bem estarsocial, obras,
agricultura, educação.cultura, etc.
O valor globalizado atinge a CR$
2,9 milhões. Mas agora o trabalho
maior será de movimentar um

grande "lobby" entre os

deputados. para que as emendas

sejam aprovadas pelo congresso.

Ainda assim os recursos não

estarão totalmente garantidos, pois
existe a possibilidade de que'sêjam
vetados pelo executivo

presidente. "De qualquermaneira,
demos um. passo decisivo para
assegurar recursos ao nosso

município. Se alguém tivesse leito

este trabalho, talvez nós

pudéssemos ter recebido recursos

importantes para a realização de
obras na nossa querida Jaraguá do
Sul. Tenho certeza que haveremos
de obter sucesso efetivo com a

nossa visita", declarou Vasel.

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

94
Audiência com ministro

Durante a visita à Brasília, o
prefeito Durval Vasel também
manteve audiência com oMinistro
da Indústria, Comércio e Turismo,
José Eduardo de Andrade Vieira,
que está respondendo pela pasta
da Agricultura, Abastecimento e

Reforma Agrária. Vasel

apresentou o pedido de dois
tratoresdeesteirademédioe grande
porte e segundo ele mesmo, "o
ministro ficou de nos dar uma

posição já na próxima terça-feira,
caso não seja indicado o próximo
ministro da pasta agrícola, que
segundo o que pudemos constatar,
deverá ser ocupada pelo
parlarãentar catarínense Dejandyr
Dalpasquali"

NoMinistérioda IntegraçãoRe
gional, oprefeito de Jaraguá do Sul
não conseguiu conversar com o

ministro, mas manteve contatos

com os 20 e 30 escalões, onde pôde
constatar de que não está havendo
a aplicação de recurso algum, para
atender as necessidades inerentes
à área.

Na Fundação Banco do Brasil,
Vasel encontrou uma forma de
auxiliaro término da construção da
sede daAssociaçãoAtlética Banco
do Brasil, que poderá acontecer

através de um empréstimo à

agremiação; a longo prazo, sem

juros. Sobre este assunto os

dirigentes da AABB deverão
deliberar.

Indústria de Esquadrias
Deretti Ltda.

Fazemos portas e janelas em
madeiras em geral. Tudo sob

medida
Estrada 10 Braço do Norte sInO - km 15

Massaranduba - SC

PARTIDO PROGRESSISTA REFORMADOR - PPR
Guaramirim - SC

Edital de Convoção da Convenção Municipal
A Comissão Provisória do Partido Progressista

Reformador - PPR, do Município de Guaramirim, na forma
da 'Lei, CONVOCA todos os filiados do Partido para a

Convenção Municipal a se realizar no dia 24 de outubro de
1993 (Domingo), das 9:00 horas às 17:00 horas, nas depen
dências da Câmara Municipal, sita na rua 28 de agosto, nesta
cidade, constando da ordem do dia a eleição do Diretório
Municipal do Partido, dos Delegados à Convenção Regio
nal, com seus respectivos suplentes.

Guaramirim, 29 de setembro" de 1993.
Dorival Lemke

Presidente da Comissão Municipal
Provisória do PPR

Ninguém faz mals por Você.
Materials de Construção e Utilidades
com os melhores preços Você encontra no

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ

,..,.,lrlr:l'.:=tO DO'POVO .: Jarag'uá do Sul, ,'2- de outubro de 1993
------------------------�------------------------------------------------------------------

SAIA DO TRADICIONAL
VENHA PARA A WIZARD

CWIZARD

Rua Pr... Eplt.c/o Pes.oa, 820
Fone 72-3407

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ClHumor
.0 humorista CacáRosset do Jornal
da Tardc/SP, fez uma sátira que o

destacounocenánonacionalnasemana
passada. Eis alguns trechos da sátira
quesechama;Seminhabunda falasse ...
Zélia Cardoso de Mello - Poupança
bloqueada

ISilvio Santos - Topa tudo por
dinheiro;
FernandoHenriqueCardoso(Não
dou choque; .

Lula - CU-T;
Malur - Pau-Brasil;
Sarney - Tudo pelo social;
qu Gomes - Aqui agora;
Michael Jackson - Vinde a mim as

criancinhas.

Olá leitores! Estamos nováme�te juntos, nesse
nosso espaço, que desde a semana passada vem
sendo editado no CORREIO DO poyO.
Gostaria apenas de avisar que a partir de hoje a

coluna virá aos sábados, já que nosso jornal
passou a lhe informar em três edições semanais.
Volto a dar ênfase, que todo tipo de

participação será bem vinda, pois este espaço é
totalmente dedicado à vocês! Obrigado!

Jlfaltam
fi

. ,

DNight
•AgaleracompareceuemmassanaMarrakech sábado

passado. O aniversário do Oda e do Pinheiro foi uma
noite daquelas que a moçada não esquecerá tão fácil.'
O destaque ficou por çonta da banda OdB que
"arrepiou" a galera com vários covers irretocáveis.
Com certeza precisamos de mais festas como esta.

Parabéns!

reabrindo sexta dia "22" de outubro comemorando o
aniversário de quatro anos de vida noturna da casa .

Até lá!

.Um toque para o pessoal do Rio Cêrro II, que
promove o primeiro baile com escolha da Garota
Esêola Básica JoãoRomárioMoreira. Animação com
a Banda Estrella de Ouro.

•Domingo imperdível no Gargamel Lanches. O agito
começa às 9hs da manhã com o 9" Enduro Bicho da

Lama.válido pat'a a Copa Amauri do catarinense, com
chegada dos mais de cem pilotos prevista para as 16
hs. No encerramento a noite começa a toda com o som

da banda Zero DB. Os patrocinadores da festa são

Barão Vídeo Locadora I e II eAntárctica - Uma paixão
c> nacional.

.

Evandro Meúllll, Mafra e Fabiano integrantes da Banda ODB,
Domingo no Gargamel

.'

.•Foi um SUcesso a 8Qedição do Free
aconteceusimulfal1ean/�' .

R
Jazz. que neste ano

�dfenoelXO to-Sa O
.

dofestiva/fioi dia 29 .
mpa. encerramento

• numa nOIte ond. .

rock'n 'roll: chuikBe'..... .

e Imperou o maisp.uro
. '.Ynag1l1fan"OeLilfl R' I J

mcelldiaram com umap "I:
. e IC I01u1l0piano
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DCassinos
•Muito cogitada, especialmenteem SC, a expectativa
da decisão do Supremo a respeito da liberação dos

hotéis-cassino no Brasil. O deputado federal Dércio

Knop,PDr-SC, autor doprojeto, lembra quenoBrasil
apesar da proibição do jogo há quarenta e sete anos,
.esta prática é muito comum, quase legalizada pelo
costume. A verdade é que faz-se necessário uma

análise mais convergente, buscando em

argumentações extremas, um contexto final viável
sobre a questão. Pois junto com os benefícios poderão
ser legalizadas atividades ilícitas, dando cobertura à
indústria do crime, tomando este projeto uma faca de
dois gumes .

Os aniversariantes Pinheiro e Oda, "apagando as

velas", na festa de sexta passada

.No Caesar's o sábado de formatura não podia ter

sido melhor. O DJ Pacheco rolou um som da maior
qualidade, já há tempos, uma marca registrada da
casa. Destaque também para a hospitalidade do César
Silva, sempre um ótimo anfitrião.

.)

DAgenda
•Na Marrakech, 6", feira,·a Escola SID promove a

Noite das Secretárias, com início às 23 hs.
Sábado é a vez da CKAr (Irma e Ati), promover a
formatura do seu curso-com o já tradicional desfile à

partir das 23 hs .

•Lembramos também queo Serginho fecha as portas
durante dois finais de semana, devido a Schützenfest,

.'

DEsporte
•Muitocogitada a saída deAyrton Senna daMcLaren.
O piloto brasileiro, após a saída deProst, tem as portas
abertas da equipe Williams para pilotar seus bólidos
na próxima temporada. Alguém arrisca um palpite?!

Passagens aérêas
"

Hotéis - Cruzeiros marítimos - Turismo nacional e
Os melhores roteiros, um especial para você.

internacional

- Integre-se ao nosso grupo para Oisney (fev/94)
- Cruzeiro pelos mares do Nordeste brasileiro, a bordo do WS FUNCHAL, a partir de 5 x US$ 175,00 por pessoa (Natal, ReveilIon, Férias .. .).
- Brasil; Cerlbe, USA, Europa ... a seu gosto.

Fale com HUNGÁRIA TURISMO
....e boa viagem!

RL.J<:::::lI C:>e::>ric:ald <=:;�hril"""lg, 135 - Fe::>I"""lE3 '71-9943 - -.J<:::::lIr<:::::llgLJó <:::te::> SLJI
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sSuortmentosDàra Informática
� A

- Máquinas eMóveispara Escritório
- Rebobiáagem de Iites impressorasp/micro

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

etiquetedores, cadeiras, arquivos, etc.

MÁQUINA DE CORTAR .GRAMA
Vende-se, motor 4 tempo. Tratar
72-2066.

MANEQUIM
Compra-se com corpo. Tratar
71-8511.

RÁDIO GRAVADOR
Vende-se. Tratar 71-5842.

FILHOTES'ÓE POODOL
Vende-se. Jratar rua'Araquari, 181.

CORTADOR DE GRAMA
-

Compra-se. Tratar 71-1216.

FREEZER
Vende-se, semi-novo, 3101t. Tratar
72-3355.

PROCURO
Máquina de cobertura para alugar.
Tratar 71-5165.

MÁQUIN!\ OVERLOQUE
Procuro, para alugar. Tratar rua,
Franscisco Ruscka 5.

BALCÃO
Vende-se, de loja, em plnus. Tratar
73-0493.

CAIAQUE
Compra-se. Tratar 72-0631.

FILMADORA M-8

Vende-se, Panasonic., Tratar
72-3251.

BICICLETAS
Vende-se 2, Barra circular. Tratar
73-0472.

AR CONDICIONADO
Vende-se, deOpala. Tratar72-2536.

GELADEIRA
Vende-se 2, semi-nova e um freezer.
Tratar rua da Abolição 110 Vila �au.

SOLDAMIGUI
compra-se. Tratar 71-4524.

CAVALO MARCHAOOR
Vende-se. Tratar 71-8542.

2 JOGOS DE SOFÁ
Vende-se, semi-novos. Tratar rua

Joinville, 2270.

MÁQUINA DE TRICÕ
Vende-se,marca EI91n Brother, 830.
Tratar rua Victor Meireles nO 94.

AR CONDICIONADO
Vende-se. Tratar 72_0728.

MÁQUINA DE COBERTURA
Procuro e overloque para alugar.
Tratar 74-1241.

TELEFONE

Compra-se. Tratar 72-1775.

BALANÇO DUPLO

Vende-se, para criança. Tratar
71-4909.

MESA DE TELEFONE
Vende-se. Tratar 71-9665 e um col

chäo,

BICICLETA PARA CRIANÇA
Vende-se, aro20 bomestado. Tratar
rua Frederico Wilhelm Zonnenholf,
final da rua.

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 - se

Org. 'Cont. A Comercial ·S/C Ltda.

Precisa de Auxiliar de:

- Contabilidade
- Escrita Fiscal
-, Seção Pessoal

Tratar na Av. Mal. De,odoro, 122 - térreo

ROUPAS USADAS

compra-se. Tratar rua Procópio
Gomes 1.565.

CHEVETTE
Vende-se, ano 86. Tratar 72-2706.

3 EM 1
Vende-se com disco taser. Tratar
73-0364.

AQUÁRIO
Vende-se 5Ox35 e vendo coleção de
lata cervejã. Tratar72-1526.

FREEZER E BALCÃO
Vende-se com 2 portas. Tratar
72-3478.

BARRACA 7 PESSOAS
Venäe-se. Tratar 72-3609.

FILHOTES
Vende-se de Pintcher. Tratar 25 de

Julho, 1307.

BALCÃO
Vende-se, para sorvete e picolé e ,

video cassete. Tratar 72-3765.

ALUGA-8e TV 17"
Philco semi-nova e um gravador -

rua Francisco Zacarias Lenzi, 89.

GUARDA-ROUPAS

Vende-se, fogao, pia, geladeira. Tra
tar 71 :7543.

2 GELADEIRAS E 1 FREEZER
Vende-se. Tratar 71-0954.

FOGÃO A LENHA
Vende-se, nO 2. Tratar ao lado do
mercado Buzzi rua Joinville.

BARRACA
Vende-se, para 5 pessoas e uma

máq de escrever. Tratar 71-9565.

CACHORROS
Doa-se (2) comz meses. Tratar rua
Ernesto Sohnl_ 255.
PRANCHA DE SURF
Vende-se. Tratar 71-9643.

r --•••••••.................•••••••••�•••••••••- ..
'ICACHORRAO DOI':Farmácia:; SUL MOTOS ;:TAINHA' �:: ' ,: I I

:Sevocêestiveremcasacomaquem � :: Suely ;: H!��� !�:h��:�le :
I FOME TREMENDA, venha saborear o mars

'

I : Aberto das 8 às 21 horas • I I
• completo cachorro-quente da city. Agora •• Sábado até as 18 horas • I

O melhorpreço com
•

•
instalado no pátio do Superme�cado Vitória, • : Fone 72-0170 :. Colocação gratuita

•atendendo de Segunda a Dommgo.
I
•
A M I D d � 852

• Ru!': João Picéoli - 44
.

I Venha me vizitar o Tainha agradece • v. a eo 010, • I Tel: 72-72-1504' I

.............. - : ••••••••••••••• : 11 ..

- Oftalmologista
Dr. Josoé Fortkamp Júnior

./

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)
CORREIO DO poVO - Jaraguá do Sul, 2 de-outubro de 1993 2 - 1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar RuaMajor'
JúlioFerreira 228Vila Lalau72-1102.

VESTIDO DE NOIVA
Vende-seman. 38. RuaAna Karstten
na Reforte próx, Cortume.

MÁQUINA OVERLOQUE
Vende-se Phone 4.500 pontos. Tra
tar rua 25 de Julho 994.

.

3 MICROCOMPUTADORES
Vende-se, troca-se ou negocia-se,
linha TC-Kl' 71-1224.

SÃO PAULO
VendocasaemSaoPaulo.71-2410.

ATENÇÃO
Procuro pessoas flsicas ejurfdicas
para instalar um açougue em meu

supermercado. Rua Francisco
Huschka, 1267, 76-0513com Cesar.

Funilaria

Jaraguã l:tda.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraquá do Sul- sc

FILHOTE DE CACHORRO

Vende-se, policiai. Tratar Pedra de

Amolar, Corupá Sitio Paulista.

MÁQUINA OVERLOQUE
Troca-se 4.000 por uma reta. Tratar
rua Ney Franco 607 fundos.

BANHEIRA
Vende-se de hidro massagem e 4

janelas. Tratar 72-0006.

MÁQUINA COBERTURA
Vende-se. Tratar 71-6465.

CAMARA FRIGORíFICA
Vende-se. Tratar 76-0921.

VARA DE MOLINETE
Vende-se, para pesca com estojo.
Tratar 73-0745.

COMPRO
Mesa de depilaçao e também de
manicure com banqueta. Tratar na
ruaOllvio Domingos Brugnago, 462,

• 71-2649.,Com José.
.

VíDEO CASSETE
Vende-se, marca Panasonic,·2 ca

beças, 28.000,00. 71-4309.

MÁQUINA DE SORVETE
Com 10 carrinhos, estoque, 6 con
geladores, tudosern usoalgum. Tra
tar rua Roberto Ziemann, 19, próx.
ao antigo Doering.

ATENÇÃO MULHERES
Elimine deflnltlvamente seus

pêlos com o método depiltório
por meio de açäo eletrônica. A
eletrolise age na raiz dos pelos
e você fica livre deles para o.

resto da vida.

Informações pelo fone 72-3325
cl Cleide

FUSCA
Vende-se, ano 73, todo originai. Tra
tar rua 25 de Julho, 261 .

MOTOCB400
Vende-se, ano ao. Tratar 71-6565.

FUSCA
Vende-se, ano 81 ou troco pormaior
valor. Tratar 72-0597.

Para fazer o motor do seu carro pelo
melhor preço da cidade, procure

=*Hiäii••""·· .:
•

•

•

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••

RuaBarãodoRioBranco, 278 - Fone72-0450

.Jaraguádosul-se

FAÇA,O

•

.

SÓ jORN'AIS .

Assinaturas dos seguintes
jornais:

Folha de São Paulo
Estado de São Paulo -,

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.'

CICLOMOTOR

compra-se, até ano 86. Tratar
71-3333.

ML86
Vende-se. Tratar 76-8421.

CHEVETTE
Vende-se, ano 74/79,1.6 e um jogo
de quarto - rua Victor Vitikoski, 103
Ana Paula.

CAPOTA
Vende-se, para Pick-up. Tratar
72-3939.

FUSCA
Vende-se, ano 64 modificado, para
80. Tratar 71-5242.

CORCELII lDO
Vende-se, an08.1 e Belina83. Tratar
72-2706.

MOTotURUNA
Vende-se, ano 82. Tratar Três Rios
do Norte entrada do Mercado Sto
Antônio.

CBX 150

Vende-se, Aero, ano 90. Tratar
72-1043.

CORCELII LDO
Vende-se, ano 81 e Chevette 86.
Tratar 72-1362.

I

CARROCERIA
Vende-se, de F-4OQO. Tratar
73-0063.

KOMBI
Vende-se, ano 79 em perfeito esta
do. Tratar rua Alberto Dias, 360 -

Corupá.

ORAÇÃO A SANTA CL,ARA
Pela intercessão de Sanfa' Clara, o
senhortodo poderosome abençõee
proteja. Volte' pára mim seus olhos

misericordiosos, me dê a paz e tran
qOilidade, derrame sobre mim sua

copiosas graças e, depois dessa

vida, me aceite no céu em compa
nhi;:! de Santa Clara e de todos os

santos. Ern nome do Pai, do Filho e

do Espirito Santo. Fazer 3 pedidos:
1 de negócio possível e 2 impossi
veis. Rezar 9 Ave-Marias, mesmo
sem fé será atendido. Rezar com
uma vela acesa e no 9° deixar quei
mar até o fim. Publicar no 9° dia.

S.R.

MENEGOTTI VE�ULOS

. ,"CG 125
Vende-se, ano 92. Tratar rua Águas
Claras nO 15.

.

FUSCA

Vende-se, ano 76. Tratar rua José

Oequech nO 60.

CORCEL II

Vende-se, ano 78. Tratar 72-0296.CARRETINHA

Compra-se. Tratar 72-0522.
GOL89SL
Vende-se ou troca-se. Tratar
Charlene Lanches.

FUSCA

Compra-se. Tratar rua Paraná, 295.

.Jl!IZO DE DIREITO DA COl\L\RCA DE GlIAR·\l\IIRIM - SC
CARTÓRIO DO CRIME, CÍVEL E ANEXOS.

..

EDITAL DE '" E 2" PRAÇAS.

Autos: Precatória Cível n" 003/93, oriunda do Juízo de Direito da 6' Vara Cível da
Comarca de São Paulo/SP. Exequentc: CI!\. REALDE INVESTIMENTO - CREDITO
FINANC. e INVESTIMENTOS. Executado: ARG COMÉRCIO DE l'\'IATERIAS DE

CONSTRUÇÃO LTDA, REINALDO SAFANELLI e ARNALDO GERALDO
SAFANELLI. LOCAL: Atrio do Fórum dc Guaramirim, Rua 28 de Agosto. 2.000.
DATAS: I" PRAÇA: 6.10.93 às 13:15 horas, por valor igual !lU superior ao da

avaliação. 2" PRAÇA: 21.10.93 às 13:15 horas, pelo maior lanço. Bens a serem

levados à praça: I) O TERRENO contendo a área de 27.000m'. sem benfeitorias,
situado no municipio de Guaramirim, localizado nos fundos do lado direire da Tifa

Coelho, distante 1.500 metros da esquina com a SC-470 e 10km do centro dc
Guaramirim fazendo frente em 200metros com terra de José LuizReinert, travessão dos
fundos em 200 metros com terras deRomeu Butschardt, estrema do lado direito em 133

metros com terras de José Fernandes e Victor Kleine e do lado esquerdo em 135 metros
com terras, de coexecutado Arnaldo Altini, matricula n" 8.469 do Cartório de Registro
de Imóveis de Guaramirim (doc. 5 à 8), o qual está avaliado em CrS 800.000.000,00
(Oitocentos Milhões de Cruzeiros); 2) () Tl':RRENO situado no município de

Massaranduba, à Av. Sete de Setembro. 20, lado 1'''1' com as seguintes confrontações:
fazendo frente na Av. Sete de Setembro, medindo 30 metros; travessão dos fundos com
terra de Herbert Leu, medindo 30 metros estremando do lado direito com terras de
Afonso Kreis, medindo 30 metros e do lado esquerdo com terras de Herbert Leu,
medindo 30 metros contendo a área dc 900m' edificado com um galpão de madeiras,
situado à 50 metros, da esquina da Av. Sete de Setembro e Rua Erich Leu, adquirido por
compra noCartóriö de Massaranduba/Sf', livro 23, fls. 167 em 19.8.65, porCtS'12,00,
sobre este imóvel encontra-se edificado a loja de 660m' em alvenaria imóvel matricu
lado sob o n" 1.322 no Registro.de Imóveis de Guararnirim, o mesmo avaliado em Cr$
4.000.000.000,00 (Quatro Bilhões de Cruzeiros). 3) O TERRENO situado na cidade
de Guaramirim. contendo a área de 6.764, 18m' sem benfeitorias, com as seguintes
confrontações; fazendo frente em ambos os lados da Rua Gerônino Corrêa, fundos com
as terras de Raulino.Spézia e Engelmann c do outro lado com terras deFelipe Mannes,
estremando de um lado com terras de PrefeituraMunicipal deGuaramirim, Alcebiadcs
Rocha dos Santos,DeomarSoares ePedroMassa ARG eBraz ManoelBorges e do outro
lado com Rua Reinoido Roters, matriculado sob n" 9.870 no Registro de Imóveis de

Guaramirim, o mesmo avaliado em Cr$ 800.00().OOO,O() (Oitocentos Milhões de

Cruzeiros). "íntima-se por este edital os devedores, caso suas intimações não sejam
possíveis pelo Sr. Oficial de Justiça, Guäramirim, 5. 8. 93. Eu, Escrivã Judicial. o
subscrevo.

Artur Jenlehen Fi/lw
Juiz Je Direito

BELINA DEL REY

Vende-se, ano 8S. Tratar 73-0551.
MOTONOX 150

Vende-se, ano 90, ou troco por moto
de menor valor - 72-1722.

MONZASL
Vende-se, ano 89. Tratar rua Frederico
Vasel, 253 próx. Galeria Vasei.

KOMBI
Vende-se, ano 76. Tratar 71-9146.

r·;iiíi·::·;·;��·:��l
:� Mundo da ALEGRIA :
•

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

I. Li/a Brinquedos em frente a IgrejaMatriz ••RuaMarechalDeodoro, 601
• Fone: 72-2689 •
., ..
� � _.

I® IIMenegotti Veículos I Av. Mal, Deodoro, 930 - Fone 71-0499�
Jaragull do Sul- SC

::: JaragqatdltSl!I, .

• l*�H· �:'>t t.;H�!lrht J
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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: Farmácia:
•

Müller
•

A vista J ()% de desconto •
•

ou chequepara J5 dias •

com preço normal :
Rua Reino/do Rau, 243 •

•

Folle: 72-3333 :
••••••••••••••••

CORCEL II

Vende-se, ano. Tratar 71-3157.

CARROCEIRA
Vende-se, F-4000. Tratar 73-0063.

• MOTO ."_

Vende-se.TratarMateriaisde Cons

truçäo säe Pedro Bairro Joäo, com
Délcio.

MONZA
Vende-se, ano 85 com ar condicio

nado e direçao hidráulica. Tratar
71-3442.

VARIANT
Vende-se, ano 74, bege. Tratar
73-0153.

�

FIAT PANORAMA
v;nde-se, ano 81 ou troco por Fus
ca. Tratar 71-4524.

FIAT SPÁZIO�
Vende-se, ano 83. TralarruaJoinvilie
2270 e vendo motor e caixa pl Gol,
ano 91.

FUSCA
Vende-se, ano 85 todo original. Tra
tar 76-0921 .

COMPRA-SE
Carro até CR$ 250.000,00. Tratar
71-0835.

.

MOTO 85 À 87 CG ou ML

Compra-se. Tratar 71-0857.

CD

Vende-se, para carro Pioner com
controle. Tratar 72-3967.

'CG
Vende-se, ano 81 e vitrine para loja.
Tratar 72-1907.

FIAT
Vende-se, an081 corbranca. Tratar
72-2349.

CARRO ATÉ 86, 87, 88
Chevette ou outro carro. Tratar

72-3507.

MARAJÓ
Vende-se, ano 83. Tratar 73-0630.

CHEVETTE SL
-

Vende-se, ano 91. Tratar'72-3298:

CORCEL

Vende-se, ano 77. Tratar 72-2634.

cp·<;Jlâssi:ficano-s

Jamil•

•

Automóveis
/

•

* Compra * Vende
Fone: (0473) 76-7014

* Troca
.

* Financia
--------;__----------

-

--

•

MonzaSLE 2.0trioelétrico -rnarronmel. (G) 89
Chevette - marren met, (A)...............................................•........................86
Gol CL-marron mel.-(A) ,., ; 89
Monza 1.8 - verde met. - (A)......................................•......... : 86

����:�e-��..���::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;
MotoML _ azul 81

Rua Ângelo Rubini, 951 - Barra do Rio Cêrro -

Jaragúá do Sul - Santa Catarina

F-100
Vendo modo F -1000 - gasolina
carroceria demadeira, ano 75, cami
onetamuitobonitil, iier.melha, pneus
bons, US$ 2.400 dólares. Aceito tro
ca por carro ou moto demenor valor.
Tratar rua Henrique Noemberg, 52-
Centro - Guaramirim. Fone:

.

73-0660 H.C. cl Adir

ALUGA-SE
Uma salaí::omercial com 240m2, pró
pria para micro-shopping, estandes
comerciais localizado no centro de
Barra Velha, ao lado da Caixa Eco
nômica Federal, negócio da china

temporadade verao. (0474) 46-0419.
Horário Comercial.

TERRENO
Localizado em Três Rios do Norte,
15x30, por80.ooo,OO,71-2724. Com
Rubens.

OFICINA DE BICICLETA

Vende-se, completa.Tratar72-2535.

CASA DE ALVENARIA
Vende-se, próx. ao Ppsto Marcolla
toda murada. Tratar 71-1042.

TELHAS USADAS

Compra-se. Tratar 71-8246.

JAVEL
Tempraouro 16V.4p-vermelhoMonteCarlo-(G) OK

Tempra ouro 16V. 4p - azul gurundi - (G) OK

Tempra prata4p - vermelho perolizado - (A) : OK

UnoCSIE-vermelhoperelizado-(G) OK
UnoCSL 1.6 -azulprússia-(G) OK

Pick-UpLX-cinzasavelha -(G) OK
'Fíoríno 1.5 -branco real- (G) : OK
UnoCSL 1.6 -vermelho granadà - (G) � OK
Uno CSL 1.6 - cinza argento - (G) OK

Pick-Up - vermelho monte carlo - (A) OK
Prêmio CS IE 4p - cinza argento - (G) OK
Uno S IE - cinza savelha - (G) .: OK
Uno 1.6RMPI-vermelhoperolizado(G) OK
Uno S IE - verde guarujá - (G) " OK

Píck-up-brancoreal- (A).: _,
- OK

Uno CSL - cinza argento - (9) , OK

Veículos Usados
Fusca l.3ÓOL-bege(G) 81

Voyage GLS - cinza (A) 89
Elba S - vermelha (A) 87 /88
Uno - branco (A) 89
Parati GLS - cinza .(G) .: 89 /90
PrêmioCSL -einza (A) 89

Tempra Prata - vermelho (A) _ .. 92
UnoMille -cinza (G) 91/92
Uno 1.6R-cinza (G) 91
Elba S. 1.6 -cinza - (G) 90
Fiorino- branca- (A) � , 89
ChevetteSL I.6-vermelha -(A) ' 88
Gol GTS - vermelha - (G) 90

Logus GL - verde - (A) ,
93

Tempra Prata 4p - azul- (G) 92

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 • Fone: 71-2111

Vende-se ou troco por casa em

Jaraguá 71-3509

p••_-_••�_•••••••••••
•

\ GRAMADO MOVEIS EDECORAÇOES •
• •
• Arte em Decorar •
• Móveis Padrão, Móveis sob medida, tapetes •
• Tudo em 3X sem acrésimo •
• Jaraguá do Sul • MEIA-ÁGUA

• Vende-se 3x9 alv. ter.reno em• Rua: J�ão Picolli, 57 - Centro (0473) 72-1879 Schroederl. TratarnoBardoOsmar.
• Joinville

.
•

• 5
• • -; 10 MIL TELHASRua: Príncipe, 750 - Centro (0474)'3J-210�,

Vende-se. lisa. Tratar 72-2734.�.._-_ _ �

TERRENO

Vende-se, situado na rua Germano

Marquardt, próximo a Marisol, com
14 x 35. 5 mil dólares. Tratar com
Anita.72-1518.

ESTOQUE
Vende-se todo estoque de uma loja
com acessórios. Tratar 71-8954.

SOBRADO

Vende-se,de 140m2. Tralar71"()315

.--_ ...._--- ..

MSVíJeo:
e� :

- .
Locadora de

•fitas e games

para Mega "Drive •
Rua ÂngeloRubini, 914 •
Fooe(0473)76-2935 -.
Barra doRio Cerro •
Jaraguá do Sul - SC •

._------_ ..

CASA NA COAHB

Compra-se. Tratàr Posto Mafcolla
no posto de lavaçäo.

TERRENO
Vende-se, nas Água Claras a 300m
da água às esquerdas.

TERRENO
Vende-se _em três Rios do Norte.
Tratar rua ErWino Menegotti 241.

APTO EM SÃO PAULO

TERRENO

Vende-se, no Chico de Paula. Tratar
rua lrrnäo -Leandro, 160,

QUARlOS
Aluga-se, para moças. Tratar rua

Luiz Alves, 94 - 72-1574.

ariste

FUSCA
Vende-se, ano 74, bancos altos,
270.000,00. Tratar com Spliter,
71-6409.

FIAT

Vende-se, ano 83, em bom estado
de conservação, 215.000,00. 76-

0513, com Cesar.

CHEVETTESL
Vende-se, ano 91. Tratar 72-3024.

CASA
Vende-se em Três Rios do Norte.
Tratar 72-2149.

TERRENO
Vende-se, próximo ao antigo BESC ..

Tratar 72-2931.

ALUGA-SE
2 peças para casal. Tratar 72-1555

CASA
Vende-se, próximo (ao centr.o e um

apartamento no centro. Tratar
72-3163.

MERCEARIA
Vende-se no Chicode Paula. Tratar
71-8053.

onst·rutora·
Anuncia

Bmpreitera Mão de Obra
Na construção Civil (Maristell)�

lista contratando Obras de qonstrução
'Casas, sobrados, acablUlJentós, etc.

Tratar: Rua Padre Alberto Jacobisk
Na panificadora Brot - Pão. !'fone: 71- 5721

.Jaraguá do Sul - sc

CASA
Vende-se, com terreno 450m2•
Tratar 73-0831 .

LANCHONETE

Vende-se, completa na Walter
Marquardt, 1235. Tratar no local.

PROCURO
Casa paraalugar. Tratar 71-1720.

TERRENO
Vende-se ou troca-se, na Corticeira
por um aqui. Tratar rua Bernardo
Dornbusch,1917.

APARTAMENTO
Procuro apartamento para alugar

- com deis quartos, falar com Duda,
72-2681. -

JOGO DE BANHEIRO
Vende-se com-e mt de piso. Tratar
rua Ervino Menegotti, 241.

TERRENO
Vende-se no Alto do Garibaldi. Tra
tar com Baiano na Garagem Canari
nho.

CASA

Compra-se na Barra do Sul. Tratar
72-1017.

Indústria Metalúrgica Ltda.
Especializada em:

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

Rua Presidente Costa e Silva, 158
Vila Lenz;

Jaraguâ tio Sul- SC
.

_
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',,. cp'Classifíeãdos
'"

SALÃO DE BELEZA Ç'ASA ÔE 97M2TERRENO
Vende-se com casa e bar na Vila
Lenzi. Tratar rua João Picolli, 67,

Vende-se, em Santa tuzía, Tratar
71-91353,

Procuro, no centro, Tratar 72-2472-,

, Vende�se com terreno em Itajuba a

150mt do mar. Tratar 72-3500.

SíTIO DE 20 MÓRGOS . TERRENO
Vende-se de 750m2 com casa alv.

Tra_@r rua Pedro Vinter - fone: .

71-1211.

, Vende-se. Tratar 71-2532.

Vende-se, com terreno 15x30 próxi
mo ao Amizade. Tratar 72-3932.

CASA EM MAFRA
-Vende-se ou troco pon uma aqui em
Jaraguá - rua José Stulzer., j 61. '

TERRENO"CASA DE MADEIRA

SALA PARA ALUGAR Vende-se 12><25, pröx. Rodeio, 200.
Tratar Vigand Beri ne local.

TERRENO
Vende-se de 456m2 commaterial de

construçao. Tratar 72-2081 .

.....- ,
,/

���
Neste mês a Krüger'5 modas está apresentando os mais novos

lançamentos da moda Primavera/Verão, adulto e infanto juvenil.
Tudo o que você sempre quis comprar, agora tem endereço. certo.

.

E mais! Moda para gestantes e recém-nascidos. -

.

Além disso -você também encontra os últimos lançamentos em

moda íntima e, trajes para banho que farão você arrasa� neste
--

verao.

Agora o que tem de melhor na Krüger's, são as condições de

pagamento super facilitadas veja só:

, ,

preço à vista' você pode pagar com cheque poro. até 1 O dias
J Ou a prazo você paga com cheques pré-datad'os,. .sem carnês ou

I
"

,

�
.

.preoctJp,aç.ão com vencimentos.
,

�Aproveite!-O enäereço você já conlhece. Rua 2ß-de Agosto, r).o�2,2�7
- Ao lado da Klein Cortinas'- Guaramirim

Aceitamos cartas de crédito. Melhorpreço em veículos
novose usados. Ate_ndimento especializado e oficina

"".
• � r

.

A sua melhor opção em moda

.

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111 JAVEL

. -

Rua João Zapella,
214 - Fone '11 - 2111

2-4 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TUdO começou no inicio
do século, mais precisamente em
1901. quando famílias proceden
tes de colonizações vizinhas ad

quiriram terras nas imediações de
Schroeder I, terras que pertenci
am ao senador Cristiano Mathias
Schroeder (de Hamburgo) e que
foramaomesmo cedidaspelo prín
cipe D. Francisco de Orleans.
Eram famílias de origem
germânica que foram se instalan
do mata a dentro, beirando as

margens do rio Itapocuzinho e rio

Braço do Sul.
Em 1913 Schroeder recebia

uma nova leva de colonizadores,
ampliando assim as áreas de cul
tivo. abrindo estradas e construin
do casas.

Em 1919, chegavam os coloni
zadores italianos, alguns deles
ainda nascidos na Itália, mas to
dos procedentes do município de
Luis Alves. Serrarias, olarias,
atafonas. casasdecomércio foram

surgindoaqui eali, proporcionan
domelhores condiçõesdeexistên
cia às pequenascomunidades bas
tante isoladas.

Em fevereiro de 1922. Emílio
da Silva, que ingressara nomagis
tério, passou-a lecionar em casa.

onde também eram realizados os

serviços religiosos da Comunida
.dcEvangélica Luterana, da Estra
da Schrocder II.O professorEmíl io
passou por muitas dificuldades.
na época, uma vez que ele não

fazia distinções entre os alunos
em termos de confissão religiosa.
contrariando aComunidadeEvan

gélica Luterana que queria que
apenas as crianças de famílias

evangélicas ali estudassem. Em
1924 foi erguido o prédio próprio
para a escola. com 54m2, acolhen
do cerca de 100 alunos e funcio
nando em dois turnos. Era a Esco

la Pública Hercílio Pinto da Luz.

que funcionou até 1930.
Em 1959. como consequência

do desenvolvimento local.
Schrocder passou à categoria de
Distrito. Paulino João de Bem.

então prefeito de Guaramirirn, no
meou Hclmuth Hertel para o car

go de Intendente Distrital.

As peculiaridades de uma rica história

Schroeder completa
seu 290aniversário
Fala-se que os primeiros imi

grantes, ao iniciarem o cultivo da

torra, o fizeram pelo milho. Ia
tudomuitobem, quandoum vento

muito forte derruboutoda a roça.
Os agricultores se convenceram

de que o milho havia sido planta
do muito à flor da terra e, já no

segundo plantio preferiram
plantá-lomais fundo. A semeadu
ra foi tão profunda que as semen

tes não germinaram.

grantes, então, jogavam esse pei
xe fora, porque ele era muito feio
e parecia não prestar para comer.
Era o cascudo, peixe de sabor

delicioso, mas que os alemães e

italianos não conheciam.

- Falar alemão ou italiano, no
período da guerra, bem como

ouvir programas de rádio nesses

idiomas, era proibido. E até havia
os "espiões" que, à noite.
observavam as casasdos imigran
tes, para depois dar parte às auto

ridades, caso eles cometessenrtais
infrações. Conta-se de casos de

infração em que os alemães. espe
cialmente, recebiam como casti

go ter que tomar óleo diesel.

- Embora todos europeus. a

rivalidade entre as duas raças era

uma constante. Tanto italianos

como alemães, todos muito traba
lhadores, mas grandes apreciado
res do vinho e da cerveja, não

deixavam passar a oportunidade
de repetir uma boa piada ou um

casoem queestivessem envolvido

jocosamente o outro, de origem
adversária.

- No começo da colonização
osimigrantes, tantoalemães corno
italianos. se utilizavam dos rios

para o seu banho semanal, nor
malmente aos sábados. Toda a

família tinha que cair n'água. No
. inverno. então. eram usadas as

bacias. Em uma só água passava
toda a família. sempre começan

dopelopai. Normalmente o pente
também era um só. passando pela
cabeça de todos os familiares.

Schroeder:

c;If- cSE-c'l-E-ta'l-ía dE Educat;-ão, {!�ftu'l-a, E1-pO'l-tE E- Clu'l-í1-mo dE- cSch'l-oE-dE-'l
Homenageia todos os que aqui vivem e trabalham, colaborando para o progresso de nosso município

Schroeder, 2 deourubro de 1993

29Q Aniversário de Erncmclpcrç öo Político-Administrativa

- Uma das boas fontes de ali

mentação, nos primórdios, em

Schroeder, era o peixe, muito far
to em seus diversos rios. Faziam
as suas redes e colhiam grande
quantidade evariedade de peixes.
Mas. havia um peixe que estraga
va muito as suas redes e os imi-

Município
Através de suas lideranças, o

povo de Schroeder pedia a eman

cipação política e administrativa.

Foí.pela Lei n? 968, de4 dejunho
de 1964, firmada pelo então pre
sidenteda Assembléia Legislativa,
Ivo Silveira, que se criou o muni

cípio de Schroeder. A instalação
domunicípio ocorreu oficialmen
te em 3 de outubro de 1964, tendo,
sido nomeado pelo governador do
estado, na condição de prefeito
provisório, o sr. Paulo Roberto

Gneipel que'permanêéeu até no-'
vembro de 1965, quando assumia
seu posto o primeiro prefeito elei
tode Schroeder, LudgeroTepassé.
Eleitos também, em outubro, na
mesma eleição para prefeito, pas
saram a compor o legislativo
schroedense os seguintes verea

dores: AldoRomeo Pasold, presi
dente da Câmara. com apenas 21

anos de idade, Artur Lindncr,
Bernardo Gesser, Frederico

Leopoldo Metzner, Gerhard

Zastrow, LeopoldoGorges eOttoli
Peschke.

Em 3 de outubro de 1993, ao
completar os seus 29 anos de

emancipação político/administra
tiva/territoriaL o município de
Schroeder tem a seguinte adml
nistração:

Prefeito Municipal: Hilmar
Rubens Hertel. Vice-prefeito:
Gregório �lois Tietz: Vereado
res: Cândido Walz. Celso

Tomaselli, Felipe Voigt, Hari

Zerbin. lrineu Antônio Zancllla,
José Miguel Campestrini. Mário
Klemann,ValmorHassee Valmor
Heins Stricker. presidente da Câ
mara.

A administração municipal
possui como auxiliares as seguin
tes secretarias: Educação. Cultu
ra e Esporte. dirigida por Guiscla
L. S. Ristau: Obras. comandada

porMário Zanella: Saúde. sob os
cuidados de Marcos Roberto

Gascho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Município é hoje um dos que mais progride economicamente na região �

Schroeder: O braçoforte daAmvali
Localizado no nordeste do es

tado catarinense, mais precisa
mente na região geográfica de

Joinville, Schroeder intcgra-se ao
conjunto de municípios que for
mam a região Norte. São eles:

Araquari, Corupá, Garuva,
Guaramirim, Itapoá, Jaraguá do

Sul, Joinville, Massaranduba, São
Francisco do Sul e Schroeder.

O município está circundado

,pordivisas aoNortecom Joinville:
ao Sul com Guararniriru; a Oeste
com Jaraguá do Sul. Possui as

seguintes coordenadas: latitude:

26°, 25', 33"; longitude: 49°, 4',
05". W. Sua altidude relativa ao

nível do mar, é de 30 metros. k

microrregião à qual se integra
Schroeder é a AMVALI, Associ
ação dos Municípios do Vale do

Itapocú, juntamente com os mu

nicípios de Barra Velha, Corupá,
Guaramirim, Jaraguá do Sul,
Massaranduba e São João do

Itaperiú.
O clima de Schroeder é classi

ficado como mesotérmico, com

oscilação de temperatura entre a

máxima de 28°C. média de 19°C e

mínima de IO°e.
Aprecipitaçãomédia anual co-

I loca-se entre 1500 a 1750

milibares. Geadas ocorrem de 5 a
10 dias por ano, com freqüência
maior entre junho e julho. A umi
dàde relativa do ar registra uma

média anual de 85%.
Na topografia de Schroeder,

predominam os terrenos planos,
mas há diversas elevações, entre

.

elas os pontos mais altos que são:

o Morro da Serra Feia, com 780

metros e oMorroAgudo, com 720

metros acima do nível do mar.

Seu solo é fertil. apropriado para
a agricultura, com afertilidade do
solo favorável ao cultivo do arroz,
da banana e do milho.

Hidrografia:
A Hidrelétrica de Bracinho
Schroeder é um município de

muitos rios e de muitas nascentes,
sendobanhadopelo Itapocuzinho,
Bracinho, Braço do Sul, Rancho

Bom, Duas Mamas, Camaradas.

Araribá, Velho e rio Hem, com
mais uma infinidade de ribeirões,
a maioria bem aproveitados para
a agricultura e para a piscicultura.

Existe no município 235 pro
dutores de arroz irrigado. Trinta
delessãobeneficiadosdiretamen
te por uma barragem construída
no rioBraço do Sul, localidade do
mesmo nome.

Os agricultores do município
mantém as sociedades do Vale

Agrícola, cuja finalidade, bastan
te respeitada pelossócios, é a

manutenção e preservação dos

córregos, indispensáveis à per
manência dos solos em condições
agricultáveis.

AUsinaHidrelétricaBracinho.
no rio Bracinho, atualmente sob
os cuidados da CELESC, abaste
ce com energia elétrica parte do

município de Schroeder e muni

cípiosvizinhos. Ela foi construída
antes da 2" guerra mundial por

engenheiros alemães e ficou co

nhecida pelo nome de sua sigla:
A.E.G., que por extenso, é

"Algemeine Elektrische

Gessellschaft", tendo sua inaugu
ração ocorrido em 28 de abril de
1931. A atual Usina Hidrelétrica
Bracinho conta hoje com a pre
sença de 27 funcionários, respon
sáveis pela sua manutenção e fun
cionamento.

No dia l° de julho de 1983, o
então governador Esperidião
Amin assinou a criação da Esta

ção Ecológica Bracinho. que
abrange partes dosmunicípios de
Schroeder e Joinville, cobrindo
uma área de 46.066.744m2• Oor

ganismo tem como objetivo a pro
teção do ecossistema montanhoso
composto por diversos rios com

muitas nascentes, 14 saltos d'

água, com fauna e flora bastante
diversificadas e com várias espé
cies. tanto vegetal como animal,
em extinção.

I

AUTO ELETRICA BORBA LTDA.
Cuidamos da parte elétrica do seu carro

II para sua maior tranqüilidade.
Também instalamos som e alanne.

O trabalho e a perseverança são sinônimos
de cidadãos competentes.

Uma homenagem ao municipio de Schroeder pela
passagem dos seus 29 anos de emancipaçªo.

Av. Mal. Castelo Branco, 3.454. Fone 74-�70 - Schroedcr, SC

,

AGROPECUARIA

Aforça econômica �

Por estimativa aproximada, a

população de Schroeder deve es

tar hoje acima da casa dos 7.5QO
'habitantes, estimando-sequedes
se todo 70% seja de origem ale

mã,20%deorigemitalianae 10%
de outras origens. 574 famílias
vivem no meio rural, sendo que
cerca de 200 delas possuem como

renda básica a agricultura e pecu
ária. As demais. pouco exploram
a agropecuária, desenvolvendo
trabalhos nas indústrias, no co

mércio, etc.

A agricultura, em Schroeder,
possui 2:35 produtores de arroz,
250 de banana. 320 demilho, 290
demandioca, 240 de cana de açú
car, 45 de fumo e 85 de

olericultura, segundo fontes da
EPAGRI.

I

As lavouras de bananas são

tecnificadas, dotadas dos mais
modernos métodos de produção,
tendo sido visitadasporagriculto
res. e técnicos, em excursões, de
vários estados do Brasil. A bana
na produzida em Schroeder é to
talmente comercializada, seja para
as indústrias locais e regionais,
seja para outros estados da federa
ção, como também para outros

países, <20mo Uruguai e Argenti
na.

A Indústria
O parque industrial de

Schroeder vem experimentando
um desenvolvimento condizente

com o próprio crescimento do

município. Presença de algumas
indústrias já de porte médio. mas
a maioria das empresas de peque
no porte, registrando-se uma di

versificação bastante acentuada
de produção. variando entre o

vestuário. a metalurgia. o mobili
ário, a alimentação, a madeireira.
os artefatos de borracha, a cerâ

mica, a química têxtil, Iaticínios.
eletrônica. etc.

Comércio
Mais de 30 estabelecimentos

comcciais servem a população de
Schroeder nas necessidades do
dia-a-dia, enquanto que outros
serviços são prestados através de
estabelecimentos especializados
como: EPAGRE - agricultura e

pecuária: CASAN -abastecimen
to de água e orientação de esgoto,
CELESC - energia elétrica,
TELESC - telefonia, Exatoria
Estadual, Correios e Telégrafos,
Cartório de Registro Civil, Posto
de Saúde, Delegacia de Polícia,
Laboratório deAnálises, Sindica
to dos TrabalhadoresRurais, Jun
ta de ServiçoMilitar, agência ban
cária (BESC), escritórios de con
tabilidade.

Completam o setor de presta
ção de serviços duas dezenas de

empresas prestadoras de serviços
demecânica, eletrônica, funilaria,
consertos, posto de abastecimen
to, de lavação, oficinas de bicicle
tas. salões de beleza e outros.

BRILLIANCY JÓIAS E RELÓGIOS
Incríveis novidades emjoias e relógiospara combi
nar com o seü estilo de vida. Oferecemos à você

preços sem concorrência.

Agora sob nova direção.
Parabenizamos Schroeder pelos seus

29 anos de progresso.
Av. MuI. Castelo Branco, 3.564. FOlie 74-1310 - Schroeder, SC

II

SARDAGNA�

3-2

quepasso apassoparticipou do desenvolvimento e emancipação domunicípio de Schroeder, aproveita a data da
-

comemoração do seu 29°aniversário de emancipação,paraparabenizar a todos os
habitantes, exortando-os a colaborarem, aindamais, e sempre, com oprogresso de nossa terra\ \

\
\

Av. Marechal Castelo Branco, 3.434 Fone 74-1281 - Schroeder, SC
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1:J)�ESTANDO CONTAS
A Prefeitura Municipal de

Schroeder, através de seus admi
nistradores principais, Hilmar
Rubens Hertel e Gregório Alois

Tietz, escolhidos pelo povo para
conduzir esta terra pelos próximos
4 anos, tem no plano de trabalho

apresentado na época de campanha
o seu principal rumo. Foram inú
meraspropostas apresentadas que,
após minucosa análise, tomaram
se as metas do povo schroedense,
que as elegeu.

São quatro anos para executar o
plano de trabalho,mas grande par
te dele já está atingido, que resumi

\mos:

- foram realizadas reuniões em

diversos bairros do município;
- Ações sempre realizadas em

conjunto com as comunidades e

suas associações;
- Melhoramentos constantesnas

estradas de roça e conseqüente as

- sistência ao agricultor, através de

reuniões, ações práticas, visitas,
cursos e outras formas;

- Melhoramentos do atendimen
to no Posto de Saúde, com amplia
ção da carga horária de médicos e

dentistas.
�

- Será iniciado, em 5 / 10 /93, o

programaDente Sadio em todas as
escolas do município;

- Especialização dos professo
res, quejáparticiparam de diversos

cursos;
- Instalação de telefones públi

cos e centrais telefônicas no inte
rior do município;

- Existem, naPrefeitura, plantas
para casas populares;

- Apoio total ao esporte amador,
incentivando a prática de esportes
dos mais diversos, visando obter a
participação damaioria dos nossos
atletas, como: tomeio de verão; par
ticipação em campeonatos a nível

regional, campeonato de futebol,
futsal - veteranos,mirim, moleque
bom de bola, tiro ao alvo, bocha,
doppelkopf, truco e para o próxi
mo ano, mais modalidades;

- Já iniciamos a construção do

acessoentre Vila Tomaselli eDuas

Mamas;
- Reforma da Escola Isolada

"Duas Mamas", na Vila Tomaselli
e construção da Escola Municipal
da Vila Amizade;

- Serviço de coleta de lixo está
sendo ampliado;

- Novo carro-pipa,maismoder
no, para atender melhor;

-Aumentosreaisdesaláriospara
o funcionalismo público munici

pal, que tem um dos melhores ní
veis salariais da região;

- Melhoria substancial no siste
ma de transporte coletivo urbano;

- Incentivos a entrada do Banco
do Brasil em Schroeder, inaugura
do há três meses;

- Apoio e prestígio ao comércio

local;
- Apoio total à educação, saúde,

cultura, turismo;
- Mais de 100 famílias atendi

das com novas linhas de energia
elétrica, em regime de parceria;

- Inúmeras redes de esgoto im
plantadas;

- Ampliação do sistema de água
domunicípio, a ser inaugurado em
breve, duplicando o número de fa-
mílias beneficiadas;

.

- Estudos para implantação do
_

sistema independente de água para
a Vila Amizade;

- Apoio total às festas de

Schroeder, como a Kolonestenfest.

Festa do Chopp, festas de igrejas,
escolas e outras;

Além destasmetas, previstas no
plano, destacamos:

- Urbanização da Vila Amiza

de;
- Obras de infra-estrutura em

todo o município;
- Aterros em igrejas e escolas;
- Aquisição de equipamentos,

como o automóvel Gol, dois cami
nhões e um trator de esteiras;

- Vinda da Banda Alemã Origi
nal Margraffler Blasskapclle, para
o nosso município;

- Reforma de pontes;
- Retificação, alargamentos, re-

cuperação e abertura de novas es

tradas;
- Atualmente, para nossa preo

cupaçãopermanente que proporei
onar ao povo melhores condições
de vida estamos, junto com a

CASAN, exeeutando as obras do
novo sistema de abastecimento de

água de Schroeder, Já estamos com
o sistema interligado e em breve,
será inaugurado e entregue à popu
lação que poderá então, consumir

água de excelente qualidade.
Estamos no caminho certo.

Com nosso trabalho e o perma
nente apoio do povo, vamos fazer
Schroeder ocupar cada vez mais o
seu papel de destaque a nível regi
onal e estadual, porque tudo que
nós fazemos é pensando no bem de
nossa querida Schroeder.

Automóvel Gol adquirido pela atual adminlstração, para servir à

municipalidade

Luzpara VilaAmizade
Raimundo Colombo, presidente do PFL estadual, presi

dente da CELE""'Sc' visitava Schroeder recentemente e em Vila
Amizade, no Distrito de Schroeder I. inaugurava a energia
elétrica, um beneficio ausente daquela localidade até ofinal

do segundo quadrimestre deste ano.

No flagrante, em destaque. Udo Wagner. Geraldo Weminghaus.
oPrefeitoHilmar eRaimundo Colombo.

Foi esta mais uma conquista da atualadmimstraçõo de
Schroeder. com suas atenções e o seu trabalho inteiramente volto
dospara opovo, para o corfono e o bem-estarda comunidade.

METALÚRGICA
BAMAKLTDA.

Comemora junto com Schroeder os seus
29 anos de emancipação, lembrando que o
trabalho em conjunto dignifica o homem
de sucesso, porque a união faz a força.

Av. MaL Castelo Branco, 4.015. Fone 74�1201· Schroeder, SC

LANCHES PIRES
Homenageia Schroederpelos

29 anos de emancipação polftica
Servimos almoço de 28 à sábado com preços populares.

Temos toda variedade entre lanches e petiscos.
Para o seu lazer, também temos à sua disposição

máquinas de ßiperama.
Av. Mal. Castelo Branco, 2.128. Schroeder, SC

Mensagem da Administraçãopelos 29 anos de Schroeder

Vice-Prefeito

Amigos Sckroedense...
Ati comemorarmos a passagem dos 29 01111." de vida política de Schroeder, vemos que 1I0...S0 municipio também está,

ape.mr de sua pequena extensão, ocupando 11m lllgi" de destaque 110 cenário regional e estadual.
Multo orgulha-nos quando SIIltIllS tomados como exemplo til.' democracia, til.' trabalho, til.' competência e til.' progresso.

Creditamos totalmente esteprestigio ao II(I.So5Optlm, que em todos osmomentos, tudofa:para a grandeza ele nossa terra,

l'e...tindo sempre a gloriosa camisa de Schroeder.

AIA\' IUlSwl.\jm'f!lts,SinYlIIllIS deexemplo eaos IUlSSO."Cü/iUltiOS lilie consmdram Sd"oei�ercomseusllor til.' outrora, Sigtllllll'fil I!.\·empbl.
Schraeder. Povo til.' Schroeder. Asportas eloprogresso e do desenvolvimenm abrem-separa nõs. Cabe-nos maisuma ve;

renovar 1111ssa coragem epartirpara a luta que, sem dúvida, 1111." trará II vitôriaptlNI quepassemos terdia... cada ve;melhores.

A todosfé, confiança e amar.

Hilmar R, Hertel Gregório Alois Tietz

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 2 de Oll

Prefeito :lltmicipal

-3
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Aguapurapara a comunidade
Schroeder - A partir da data

de aniversário de Schroeder,
mais um beneficio prestado à
comunidade pela administração
municipal: a nova água.

Schroeder já se beneficiava
em parte com água tratada, mas
o precioso líquido deixava bas
tante a desejar em termos de
quantidade e qualidade. A Pre
feitura, com a participação do
governo doestadoedaCASAN,
resolveram, num esforço C�)l1-

junto, mudar o panorama, ou
seja, mudar a água. Novo local
da captação, nova estação de
tratamento, tubulação nova

numa extensão de quase vinte
quilômetros. Agora, a água de

Schroeder pode ser tomada sem
medo. Ela, além de farta, é de
primeiríssima qualidade.
A administração municipal

Hilmar/Gregório, continuará
incansável, trabalhando pelo
bem estar dopovo schroedensc.

Grupo Folclórico de Schroeder
Schroeder - Grupo Folclórico

de Schroeder... nem mesmo wna

( denominação especial, porém um

grupodejovens imbuída; deeleva
dos ideais, fazcOOo arte com quali
dade, paramostrarnão apertas aos
schr<XXb1ses, mas a ioda a juven
tudeda região, quemuitacoisa boa
sepodefuzer,mesmo namais tenra
idade, para elevar o bom oome da
comunidaOO.

Hoje, bem pouco depois de
fimdado, o Grupo Folclórico de

-

Schroeder já é um "cartão 00 visi
tas", um oome que recomenda a

cidadeeomunicípiotãojovemAli,
a arte folclórica, tradicional, está
muito bem representada.

Preservando os ideais, as tradi
ções,assim comodevemserpreser
m'1S as matas, os mananciais, os
3-4

rios,osanimais,oGrupoFolclórico
deScbroederassociaseutrabalhoà
booita quadrinha 00 nosso colega
Inácio que, em conjunto,�
mos de coração à boa gente de
Scbroeder:
O )'eTde. que do Brasilé o 101m,
em Schroederé trabalho, ecologia, tradiçãó.
Nossa tma IiIII 110 )'ert/e opresode,
que doamos, hoje e SOltpre. à Nação.

'�.I;cpr:��ig(�f:participar;� praticar educação"

Mais de 1.900 alunos
recebem atendimento
Schroeder - o município de

Schroeder possui cerca de 1.900

crianças e jovens matriculados
nos 16 estabelecimentos de ensi
no de pré-escola ao 2° grau, que
são atendidas por um grupo de 90

professores.A Secretaria deEdu

cação, Cultura, Esporte e Turis

mo, comandada pela secretária
Guisela Luzia Steilien Ristau,
prioriza em seu trabalho o plane
jamento das atividades para que
os educadores tenham a sua aten

ção voltada ao melhor atendi
mento possível aos alunos. "É
preciso participar e praticar a

educação C0l110 UI11 todo e para
tanto incentivamos os professo
res da rede municipal de ensino

paraque participem de cursos de

aperfeiçoamento que visama qua
lificar, ainda mais, o nível educa
cional no nossomunicípio", afir
mou.

Dentre as principais realiza

ções, já conquistadas em sua

pasta, GuiseIa destaca o aperfei
çoamento e complemento da dis
tribuição da cesta básica; altera
ção do esquema de atendimento
aos pequeninos.junto àAPAE de
Jaraguá do Sul, os quais são as

sistidos de segunda à sexta-fei
ras; incorporação de várias ativi
dades esportivas, que há muito

.,

eram solicitadas pela comunida
de; manutenção é aperfeiçoa
mento do ,grupo folclórico do

município, além de outras não
menos importantes.

Falando sobre a história de

Schroeder, a secretária destaca

que "vivi junto a nossa comuni
dade a instalação do município
a 3 de outubro de 1964, onde
como aluna do professor Santos
Tomaselli, declamei uma poesia,
fato que marcou, pois diante do
então governador Celso Ramos e

do então presidente da Assem-

Guisela Luzia Steilein Ristau - Secretária deEducação

bléia Legislativa, deputado Ivo
Silveira pude dar a minha contri
buição a este evento histórico.
Lembro-me também que meu

pai, Osvaldo Steilein,
recepcionou ambas as autorida
des, como uma- das pessoas que
mais lutou pela emancipação de
Schrocder. Só não entendo até

hoje, as razões pelas quais ele
não é mencionado na história de

.

Schroeder".
Guisela disse ainda que, em

relaçãoao seu trabalho, "estamos
caminhando a passos cautelosos
para melhorar sobremaneira as

relações e aspirações de nosso'
povo".

Mercadinho Zastrow
Na pessoa de Ercelino Costa Sobrinho parabeniza a

população schroedense e seus administradores

municipais pelo 29° aniversário de emancipação de
schroeder.

Av.Mal Castelo Branco, 5588 - fone 74-1101
Schroeder - SC

5C���:��L
Homenageia Schroederpelos seusP9anos de

emancipaçdo
Dlstríbuidor da marca Schincariot pera Schroeder e região
Rodovia BR·280, Km 84, n" .454 Fone: 75-1391 - Corupá - SC

(

Parabeniza Schroederpelo 29° aniversário de

emancipação politico-administrativa.
Servimos almoço de 29 à sábado. Aos sábados, à

noite temos costela ct polenta.
Temos também carnes. verduras, e secos e molhado

A,·,Mal. CasteloBranco, 825 - Schroeder - SC
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EDITAL N" 18.992 d� 20-9-1993
MAURO BONFIM DOS SANTOS e MARLI PORATH

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Corupá, neste estado, domiciliado e

residente na rua Gustavo Gumz, 78, em Rio Cêrro I, nesta cidade, filho de José Bonfim
dos Santos e Cleonice Augusto Diogo dos Santos.

Ela, brasileira, solteira, �a, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
em Rio Cêrro I, nesta cidade, filha de Herbert Porath e Hiltrud Küster Porath

EDITAL N' 18.993 de 11-9-1993
DIOlt/EDES GUTZ � lRACI GEISLER

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
em Rit:.:irio Grande da l1.uz, nesta cidade, filho de Hany GUIZ e Traudi Maier GuIZ.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Maripá, Paraná, domiciliada e residente
em Ribeirão Grande da Luz, nesta cidade. filha de Herberto Geisler e Irmgart Jordan
Geisler.

EDITAL N' 18.994 de 21-9-1993
MÁRCIO ALMIR GROTZlIfACHER e KATIA CILENE DA SILVA
Ele, brasileiro, solteiro, projetista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

na rua José Bauer, 1.428, em Vila Rau, nesta cidade, tilho de Orestes Grützmacher e

Elzira Manske GrOtzmacher:
.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada c residente
na rua José Pavanello, 253, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Osvaldo da Silva
e Atida Richert da Silva.

EDITAL N' 18.995 de 11-9-1993
HUMBERTO ANTONIO BUZZACHERA e MARIA NEUSA

WOLFF

Ele, brasileiro, solteiro, contador, natural de Xanxerê, neste estado, domiciliado e

residente na rua Maximiliano Hiendlmayer, 71, nesta cidade, filho de Leônidas Buzzachera
e Gladies Maria Klein Buzzachera.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Laranjeiras do Sul, Paraná, domiciliada
e residente na rua Maximiliano Hiendlmayer, 71, nesta cidade, filha de João Francisco
WollT e Irene Kopseheski Wolff,

EDITAL N' 18.996 de 23-9-1993
NIVALDO SABINO FERREIRA � RENI TERESINHA WEIS

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de lbateguara, Alagoas, domiciliado e

residente na rua Luiz Picolli, 205, em Vila Rau, nesta cidade, filho de Jose Sabino
Ferreira e Josefa Luzia Ferreira.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, natural de Tunas - Itapirangll. neste

estado, domiciliada e residente na rua Luiz Picolli, 205, em Vila Rau, nesta cidade, !ilha
de Dareile Weis e Ana Weis.

EDITAL N' 18.997 de 13-9-1993.
''lUfAR PROCI1NOW e KATU ERONICE FROEHLICH

Ele, brasileiro, solteiro, operador de maquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na rua Afonso Bartei, 293, em Vila Baependi, nesta cidade. filho de Lauro
Prochnow e Elfi Prochnow.

Ela,�brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na rua Afonso Bartel, 293, em ;Vila Baependi, nesta cidade, filha de Curt Froehlich e

Traudi Froehlreh,
EDITAL N' 18.998 d. 13-9-1993

.4DEM.4R SANTOS DE ALME/�A � SUELI FERREIRA LOPES

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jesuítas, Paraná, domiciliado e residen
te na rua José Picolli, em Estrada Nova. nesta cidade, filho de Joaquim Martins de

Almeida e Maria Helena dos Santos de Almeida. 11------------------------------------------------001
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Palmitópolis - Nova Aurora, Paraná,

domiciliada e residente na rua José Picolli, em Estrada Nova, nesta cidade, filha de
Francisco Lopes Pereira e Jucelina Ferreira Lopes.

EDITAL N' 18.999 de 14-9-1993

C6pia recebida do eartõrio de G,.aranliri"., nest« estado

GERSON BOING e Al.4RILENE LOOS

Ele, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residen
te na rua Leno Nicoluzzi, 198, em Bairro ÁSW! Verde, nesta cidade, filho de Osmar. Boing

.

e Catarina Martim Boing. .

Ela, brasileira, solteira, doIar, natural de Guaramirim, neste estado, domiciliada e

residente na rua Victor Bramorski, 98, em Guaramirim, neste estado, lilha de Afonso
Loos e Ana Kraisch Loos.

EDITAL N· 19.000 d. 14-9-1993
OSJf:41.DO JOSÉ MABBA e ANA .4MÉLlA ST.iHEJ.1N

Ele, brasileiro, solteiro. ·professor, natural de Jaraguâ do Sul. domiciliado e residente
na rua João Samy Tavares. :!55, nesta cidade. filho de Oswaldo Mabba e Ignez
Weinfurter Mabba.

Ela. brasileira, solteira, funcionária pública. natural de Silo José, neste estado.
domiciliada e residente na rua :!5 de Julho, em Vila Nova, nesta cidade, filha de Viro

Stähelin e Clementina Hoffmann Stähelin. ,

EJ)ITAI. N' 19.001 de 14-9-1993
JOSÉ RUDIMAR RAI\'GHt.TTI e ELIANE RIBEIRO

Ele, brasileiro. solteiro. auxiliar de escritório. natural de Massaranduba. neste

estado. domiciliado e residente na rua Alagoas. :!ll. em Ilha da Figueira, nesta cidade.
filho de Silvio Ranghetti e Maria Ranghetti.

Ela. brasileira, solteira, auxiliar de escritório. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada
e resid�nte na rua José Theodoro Ribeiro. 1.170. em Ilha das Figueira nesta cidade, lilha
de Leodato Ribeiro e Paula Klein Ribeiro.

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.

Nem grande, nem pequeno,
apenas umJORNAL

Proclamas de Casamento
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial de Registro Civil do 1° Distrito da Comarca

de Jaraguá do Sul, Estado nde Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

Cartório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de habilitarem-se para casar

os seguintes:
EDITAL N' /8.991 de 20-9-1993

ALFREDO JUNGTON • SILVIA SASSE
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Joinville, neste estado, domiciliado e

residente na rtJa José Bauer, 1.115, em Vila Rau, nesta cidade, filho de Silvano Jungton
e Maria Jungton.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
na rua José Bauer, 1.115, em Vila Rau, nesta cidade. filha de Wallfried Sasse e Rosalinda
Sasse.

CORREIO
DOPOVO

Caça - Pesca 7: Camping - Náutica - Esportes
Distribuidor.dos produtos:

I Rossi Tramontina Yannes Penalty
Taurus Marinez Cobra Umbro

CBE Tokio Tupy Kanxa
Grilon Hobby ces

eNpeeiaiN
prazo

Av. Mal. Deodoro, 583.
Tels. (0473) 72-1389 e 71-813�.

TRAMONTINA

C.P 'Ofertas

'.50(arl

Boito

PreçON NUper
viNta ou a

p------------------�
•

- TRI'V/UM •
• • •

= .

TECIDOS LTDA. _=
• Malhas em rolo e em quilo pl confeccionistas.•
It Temos ta,,?bém retalhos, co�on, e microfibra •
• Vendemos no Atacado e ValJfjo a preços de •
• Fábrica •
• Rua Joinville, 4368, em frente ao Trevo de Schroeder •
.' Fone: 72-0237 ..-------------------

.

CASA NA PRAIA CASA

Procuro, em Barra Velha para alu

gar. Tratar 72-1923.

TERRENOS
Vende-se, 2 no Albatroz. Tratar
72-0803.

Compra-se até 350.000. Tratar
72-0755 (recado)
CASAMISTA
\lende-se com 195m2 ponto comer
ciaI. Tratar72-1795.

400 ESCORAS
Vende-se. Tratar 71-4998. \

2,3 PEÇAS
Precisa-se para alugar. Tratar
72-1809 (recado).

Tubos Santa Helena ltda.
Divisão de concreto

(tubos e artefatos de concreto).
RI/a Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de plásticos (tubos dePVC -eletrodutos/linhaesgoto
tubos de polietileno/mangueirapreta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

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

CORREIOD
;� \:; -. � f �.\' - ,"

I-

a

Vende-se, 788m2 próximo ao

Juventus.- Tratar 71-7946.

TERRENO
Vende.se na Estrada Nova 488m2•
Tratar 72-2804 ou 72-1522.

TERRENO \
Vende-se, 392ril"a 800mdaMalwee.
Tratar 72-31OS.

TERRENOS
Vende-se, sendo 6 em Corupá com
450m2 e 2 com 600m2 próximo ao

Seminário. Tratar Hospital Jaraguá.

CASA DE ALVENARIA
Vende-se, com 97m2 na praia de

Itajuba. Tratar 72-3500.

CASA

Compra-se para retirar do local. Tra
tar 71-3922.

TERRENO
Vende-se em Nereu Ramos. Tratar
72-2212.

ALUGA-SE
2 peças para casal sem filho. Tratar
rwa Roberto Ziemann, 40.

CASA
Vende-se, toda murada, terreno de
518m2 no lot. Papp. Tratar 76-2181.

VENDE-SE
2 bicicletas femininas. Tratar
fone 72-2610 cl Lenir
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•

.. ?J ...�va.s •
..r �,Fone: (04'73) 72-2734 •
• Vende •
• !J l' •

edital viremo que se acham neste • TERRENOS •
Cartório paraErotestos os TíW10s

�

... Chlkal;I c/60.000m'. na Barra-do Rio Cêrro, próximo Botafogo - US$ 14.000 •
centra: Terreno cl 420m'. fundos Botafogo, Barra Rio Cêrro, Aceita carro-

�. '.
-

-'" .

• Preço US$ 2.580 •
• Terreno c/4.5OCJn1' flR-416 Jaragná/Pomerodc, Preço US$ '11.100 • '

• Terreno cl 547m'. ma Padre Aluisio esquina Filieiano Bortolini - •
• Preço US$ 12.500

, :' "
.

•
•

Tenreno c/8l4m'. ma Padre Aluisio - Barra do.Rio Cêrro - Preço US$ 14.000
•· Terreno cl 368m' Loteamento do Papp. Barra do Rio Cêrro - Preço US$ 8..000

.'I Terreno et 45.0m', nà Barra do Rio Cêrro, Loteamento doRosá US$ 4.000

• Terreno el2.400n1', na Barra do Ri� Cêrro, lateral Pe. Aluisio - preço US$ 15.500 •
• Terreno cl 29.000m', Barra Rio Cêrro fundos Botafogo - Preço US$ 28.000 •
• Terreno cl 376m', ma Ftida Pis�.:, Barra Rio Cerro - Preço US$ 5.360' •
.a� .
•

Casadeuh'enariac/80m',3qtos .. sala,coz.,BWC,terrenoel3.000m·,comuma •.lagoa, Rio da Luz, distante 1.5k.Jll da Malwee, Aceita, carro, moto. preço _ CR$

• 2.000.000,00. •
• <;;asa de !\'ladeira cl ?Om"3 q108., sala, coz., BWC, terreno.el2.835m·, Jaraguá •
• Esquerdo. Preço CR$ 950.000,00. \ .-
•

Casa de Madeira cl I 43n1', 4 qtos., 2 salas, coz., BWC, garageme área de serviço, •Falta pintura externa, Terreno cl 880m'. Rio Molha, Estrada Jacu-Assa,
• Preço ÚS$5.000:. •
• Edificio Industrial: Édificação�n 51Om' em alvenaria, sendo: 280n1' pl área' •
• industrial, contendo todo equipamento para fábrica de confecções: 84m2, área •

Rua 619&'n°Loteamerio JardimGuißIt'I1IJe- • destinada ao refeitório cl- 146m' área residencial, c 4 qtos., sala, copa, COZ., •
• lavanderia, dispensa, garagem p/2 carros e annário embutidos, Localizado à Rua

'.João Planincheckn" 1.587. Maiores intormações no local ou na imobiliária.

• Preço US$ 160.000 . .•
• Casa de aI\'l'RlIria, el115n1', 3 quartos, sala, 2Bw€'s, copa, coz., lavanderia, garagem, •
• dispensa, churrasqueira, terreno 00 495m', todomurado e ajardinado. B. S. Luis, Aceita •
• troca por casa Vila Lalau, Preço US$ 13.300. •

I'RAIAS '. '

• Lotes em Ubatuba - Itaguafú e Capri •
• Ubahlha - Lotes de US$ 2.000 até 2.700 financiados até 60 meses •
• It�guaçú - Lotes de US$ 4.600 até6.000 financiados até 60 meses , •
• Capr! - Lotes de US$ 1,.509 até 4.500 financiados até 60 meses, ' •
• Tratarna R. Ãnf/eIoRu/,;ní, 1223 � Sa/� 9 - Baná doRio Cêrro •
• Foné (9473) 72-�Z34 Protocolo nO 01089317-6., •
..

.
-

.laraguli do Sul - sc ',.
..� _ -

EDITAL
Patrícia Tavares da Cunha

Mello Gomes, Tabeliã eÖlicialqc

\.

FONE: (04473) 72-0153
VENÓAS

Títulos da Comarca de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto esteApart'UUf.·nto � Edif Centenário - 110m.!:_ 3 quartos + Garagem tJSS 24.000.

Apartamento _ Edif Santa Terezinha - 1 ]()n�': -:2 quartos -I- Garagem-
USS 25.000 " s

Apru1an",hto - Edif Érica cl 107m' - em c""tmção - Ce"tm-lJSS 17.000.-
Casa de alv. - CI 2 pisos cl 300ntl.� 3 qtos, suite, CIC.lSe, banheim de hidmmassagent,.
mcsanino� piso cf revestimento emmadeirá e pedra .. porteiro eletrônico:" aquecedor sola� w

Centro USS 90.000 (comercial).
..

C adeah·. -CI l25m'- Rua"25 de Julho- USS 26.000
C a de ah·. - CI 184nr - R. Bernardo Dornbusch - USS 50.000

Casa -Ci13Q1!t'-Ri6daf;.uz,próx.à ADV. -ValOr CRS1.2oo.000,00.
Casa ",istU - CI 170m' - CI terreno de 409nt' � Rua Jouwille - USS 30,000

C_de IIh'ennna - CI 156m' "" terreno de 1.530""- m", da Figueira
USS26.5oo
Ten-eno - CI 4201.r -

-

Próx, Faculdade - USS 5.500

Teneno - CI 3.400"" - R,,,, Roberto Zi""",1Ul - USS 18.000,
T"""no - CI 440 nr - Rua João JanuárioA� - USS 11'.000.

Teneno - Cf 5.646n1' - R,,,, JoséPicolli - USS 26.500

Ten-eno - Cf 488nr' - Próx, Argi :'U8$ 10.600
•

Terreno - CI 320m' - Barra do Rio Cerro . CRS 380.000,00
TI!ITt'110 - CI 2.700r.r - DIta da Figueira - US!; 30.000
Terreno - CI 4501u' - Rua Jose Teodoro Ribeiro - CRS 700.tlOO,OO
Terreno -S:1900rn' - Ilha da Figlleira - PrÓ". Ire"o.
Chácara - CI 1.000.000m' - Rio Molha - USS 40.000

Chácara - CI l5.000m' - cl lagoa - próximo Chácara do Fruet,

LOCAÇAo

Amauri Schmitz -

Rua Pres; Epitáeio Pessoa, 114 - NESTA;

ComI. S K Bicidctas Ltda -

Rua WalterMarqll<�'2820 - NESTA;

CIcusa Leal -

i
Rua Pres. Epitácio Pes..'oa, III - NESTA;
Guenthcr Engel �

Rua Joa�lill1 Francisco de Paula, 32"5 -

NESTA:

Hélio Emmendocrfer -

Sala Comercial - Rua Jose Theodoro Ribeiro.
Sala Comercial - Rua Alberto Schneider.

Apartamento - Rua Pastor Alberto Schneider
Casa de madeira - Rua 'Guilherme Wacherbagen.

Rua Cd. Proc, GorresOliveira, 1407 -

Jaraguá Automó\'eis Ltda -

R.ua Walter Marquardt, 623 - Sala 7
Creci 5_284 - Jaraguá do Sul� SC

Fone: 72-0153

Rua Gdidio Vllrg3li, 279 -l\TESTA;

Metalúrgica Amozotti -

Metalúrgica Douglas -

Estrada ltapocuzimo, 89 - NESTA;

Patricia Martins-

RuaJoinville, 2490 - NESTA;

Ref. Frigomac Ltda -

RuaCororel Vaiano, 460 - NESTA;

Romance Ind Com. doVest Ltda-

Rua Bemardo Dmlbt�o;dl, 590 " NES1'A;

Rua Alm'Voltpline,rI320 - NEID'ASe voei nul1CJ ouviu falar da .9I'nte, tudo
bem., _ _.'. ,

Noasa em�88 JA nasceu com nianla de
trabalhar demais,·.,....que IICIUOS
Clientes trabalhem menos. Qualklacle e
tacnologia a serviço da Umpeià e
ConservJ9l9, na empnt88 e no lar.
Economia e responsabilidade para tirar'
de suasmIos o problema da limpeza. lê a
tarcelrtzaolo levada a sério. '

A UMPAC õfêrece-08�,gl"!H Jervlços.:• Lavfl9lo elmpermeabillZaçao de ,

estofacIota, estotaméntos de autom6vels e
. C8i'pe1H;

.

- Um... e manUl8nc;1o de Jardina;
- ZaIacIorIa em fébrlc8s, bancos, 10)88,
eacrtt6rlOs etc;

.
.

.

- Lavaçlo de j'IIurqs e calçadas;
- Dedetlza9lo- , ...

Próntol DR j:w6xlmá vez que perguntarem
.. voei conhece a UMPAC,' s6,penasr
em qualidade de ..�.,l .

,Padrão de Serv190.
R. Joaé Enllnendhrter;679
Fone(0473)72�
Jaragu. do Sul,

li, coino.�� ditQS devedores não
foram encontrados�u se recusaram

a acc;itar a devida intimação, o fàz

por illtchnédio do presente edital,
Rara que os mesmos compareçam
l;esteCartóriQ.líaruaArthurMiUIer,
78, ilO prazo dàLei, a filll (Je I.iqui
dar o seu dêbito, ou então dar râz..10
Poi:que não o faz, sob a pel1a de

SeryHl os r�t�ridos protestados na

fOflna dil Lei, etc.
Jaragl.ládo Su� 27. de�setelllhro de 1993.

Patricia Tal'ares tia C""I,a
.AIello Gome,..

Tabeliã

Sp,ézia,& Cio Ltda
Serraria e serViços de ttator

Madeiras para con�truçãQ e seNjços de tr@tor

com profissionáis especializados

Rua João J. Ayroso, 77� - Jaraguá Esquerdo'
·FoneJ2:.o300 ,

Jar.guá do ·Sul - SC

'Viação' Canarinho Ltda.
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A qualidade e requinte
do metro quadrado
mais econômico de

Jaraguá do Sul

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

ItrApenas 04 apartamentos por andar;
ItrVista Panorâmica;
Itr Piscina;
Itr Play-qround;
ItrChurrasqueiras;
ItrSalão de jogos;
ItrSalão de festas;
Itr 02 Elevadores até a garagem;

ItrAntena parabólica;
Itr Portões eletrônicos;
ItrÁgua quente;
ItrTotalmente residencial;
ItrTodos com garagem.

__\]€.tlO�S

It)
'o
o
'="
....

......
I

.�
c:
IQ)

�.__� ,o__
�v��

d�e�� .

c; e
�

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.JARAGUÁ 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

APARTAMENTO
Rua Jose Emmendorfer. 44

C/106m'

CASA DE ALVENARIA

Rua Tornaz F. de Góes n" 325
C/196m' - Ter. 350m'

1 suíte - 3 dormt.

Entrada + Financiamento

CRECI643-J APARTAMENTO
Rua Germano Marquardt

1 suite + 2 quartos

Loteamento Juventus
Lotes com entTéK:la + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOLOO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

CASA DE ALVENARIA
Rua Germano Marquardt
c/60m' - Ter. 532,50m'

APARTAMENTO
Rua Reinoldo Rau

Ed. Mendonça
c/130m'

CASA DE ALVENARIA
Rua: Oito Mayer, Vila t.enzi:

C/250m'
Ter. 3.567,50m'

APARTAMENTO
Rua Willy Mancke n" 219

Ed Athenas

c/200m'

APARTAMENTO
Rua Joao Plcolll

Ed Kanne

c/ 2 dormitórios

CASA DE ALVENARIA

Rua João Januarto Ayroso,
2609

C/125m' - Ter 696,25m'
DNv E CASA DE ALVENARIA

Rua Germano Marquardt nO 310

C/150m' - ter. 490m'

CASA DE ALVENARIA

Rua Joao Planischeck 677

C/300m' - Ter 536,40m'

APARTAMENTO
Rua Gumercindo da Silva

Ed Carvalho

CASA MISTA
Rua Inácio Zacko nO 168

C/100m' - Ter. 427m'

TERRENO
Rua 687 - Jgua Esquerdo

C/453,60m'

TERRENO

Rua Jose Papp - Lot Papp
C/ area de 430m'

TERRENO
Rua Luis Spézia

C/375m'

TERRENO
Rua 725 - Sem nome

c/851,53m'

TERRENO
Rua 679 - lote nO 05

Loteamento Versalhes

c/408,97m'

TERRENO

Rua Tornáz Francisco de Góes
n" 71

C/1.000m'

2-7
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: cplifiol1Hiária
VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

VENDAS
Casa de madeira: C/2 dormitórios na rua: Lena Nicoluzzi, n0130 - Fundos casa nO 28. Casade Alvenaria:Emconslruçãocomáreade57Qm2naruaMaI.CasteloBrancoemsChroeder-Centroo
Casa de madeira: C/3 dormitórios na rua: Lena Nicoluzzi, nO 130 - Fundos casa nO 38. Casa de·Alvena_ria: Próximo ao Hospital Jaraguá cl 100m2 e terreno de 400m2.
Casa de madeira: C/1 dormitório na rua: 25 de Julho nO 4.247 - Fundos. Casa de Alvenaria: CI terreno de 15x30, na rua Barão do Rio Branco.
Casa de madeira: CI 3 dormitórios na rua Joaquim Francisco de Paula nO 2386 - Fundos. Casa de Alvenaria: Na rua Padre Aloisio Boeing - Barra do Rio Cêrro

Apartamento: Na rua 252 - Padre Mirandinha nO 183 - c/3 dormitórios. Terreno: CI área de 1.850.000m2 em Schroeder.
Casa de madeira: CI 3 dormitórios na rua: Luiz Sarti nO 349 - Nereu Ramos. Terreno: C/2 salas comerciais e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch .

.

Apartamento na rua: PastarAlberto Schneider nO 1187 - Fundos - Bana do Rio Cêrro, cl 2 dormitórios. Terreno: C/1 casa de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Apartamento: Na'av. Mal. Deodoro da Fonseca nO 88. Terreno: CI 435m2 próximo ao Colégio Giardini Luiz Lenzi.

SALAS COMERCIAIS Terreno: De 7.000m2 na rua João Januário Ayroso.
Sala Comercial: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 141 - sala nO 3. Terreno: CI área de 441m2 na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51 - Guaramirim
Sala Comercial: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 141 - sala nO 4. Terreno: Em Corupá c/2.457m2 no Centro - Por apenas US$ 2.000,00 (Dólares).
Sala Comercial: Na avo Mal. Deodoro da Fonse,ca nO 88. Chácara: Em Guaramirim cl 50 margas.

��iai�ici���ici�itiNiaiaivi·Gieitiilli�iviai�iaisini04i9iCi/i6i�i2iiiiii����•••'ii��4�A�������.���-2.����e2.����iosi·���.�••

CRECI 0914 - J

PROMOÇÃO
(Apenas nesta semana)

VENDE:

Centro - Casa: Rua Epitácio Pessoa, n° 139 - Alvenaria,
terreno cl aproximadamente 400m� - US$ 100 mil,

Centro - Casa: RuaEpitácio Pessoa - Prédio alvenaria cl

236m2, em terreno cl 336m2.

Centro - Casa: Rua Felipe Frenzel, n° 89 (próxima ao

Correio), alvenaria cl 150m2 - suíte, 2 quartos e demais

dependências US$ 55 mil (em condições).
Centro - Casa: RuaExp. Antonio CarlesFerreira n? 745
- alvenaria US$ 38.000,00 (em condições).
Vila Rau -Casa: RuaEIVinoMenegottin0745 (ftente
Monfort) - mista em terreno cl 84011Y - US$ 19mil,

Vila Rau - Casa: RuaAfonsoNicoluzzi sin° - alvo com

85nf em terreno com 500m2 - US$ 8,5 mil,
Amizade-Casa: RuaTifaSchubert - alvo semi-acabada, cl
89nf - terreno cl 450m2 - US$ 8,9 mil,
Centro - Apto. Ed. Schiochet: RuaBarãodoRioBranco
- 10° andar - US$ 251�úlmais financ. CEF. (aceitá apto
menor).
Centro - Apto. Ed. Jaraguá: Rua Epitácio Pessoa

(grande), cl suíte, 3 quartos e demais dependências - US$
37núl.
Centro - Apto. Ed. CaetanoChiodini: (Rua Hospital S.
José) - CI 12311f - US$ 30mil.
Centro -Apto. Ed Argus: 5° andar - suíte, 2 quartos e
demais dependências � US$ 16 mil mais financ. CEF

(5.000 UPFs).
Centro - Apto. Ed Gardênia: 2°andar- suíte, 3 quartos e
dentais dependências - US$ 30mil (em condições).
João Pessoa - Galpão: CI frente p' asfalto (rua 601) -

Sociedade João Pessoa - US$ 20 mil.

Vila Lenzi - Terreno: Rua387 esquina clrua 388-Ruada
PoliciaMilitar, terrenodeesquinac/ôôônf - US$6.300,00.

Figueira - Terreno: Lotes cl tamanhos e preços diversos.

BR-lOt - Terreno: (Trevo - Jaraguá) - 237.000ll1� com

diversas benfeitorias - US$ 250 mil.

Schrocder - Terreno: Lindo Sítio com bela casa cm

alvenaria e demais benfeitorias - 26.200m� - US$ 35 mil.

I 001)

(06)

I 026)

041)

L ���
__055)

I
059)
060)

013)

I 037)
051)

061)

I 062)

016)
063)

I 064)
065)
066)
068)

I 019)

020)

I
021)

022)
050)

I
023)

O�O)

,I 025)
067)

LOTEAMENTO
DIVINÓPOLIS

Ilha da Figueira - em frente â
antena da Rádio.

Terrenos por apenas CR$
3�O.OOO,OO (Trezentos e trinta
mil cruzeiros reais) à vista ou

em condições.

APARTAMENTO
Apto. com 180m2 contendo 2

dormitórios, 1 suíte, banheiro
social, sala, copa, cozinha, la
vanderia, dependência de em

pregada e garagem. Localizado
noEdifício Jacó Emmendoerfer,
334 - 4 andar.

ALUGUEL

Aluga-seum galpão com S'Zârn"
situado próximo à Marisol, à

rua lateral da Bernardo
Dombusch.

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio e/4.185m' (Ancora-
douro) .

TerrenonaRuaAmazonas c/1.120m2,próx. Parafusos
Ewald.
Terreno na Rua 732 cl 8.994,02m2 (Loteamento
Liodoro Rodrigues)
Terreno Loteamento Ana Paula III - Lote 186 cl
447012.
Terreno emPi�rras Beira-Mar e/12.320m2
TerrenoRua JoaquimFrancisco dePaula, e/2.500m2.
Próx, trevo do Posto Marcolla
Terreno Rua 478 (lateral ma Lourenço Kanzler) cl
450m2
Terreno cl 300m2 (15x20) Loteamento Nicoluzzi.
Terreno cl 535,80m' Loteamento Júlio Rodrigues
Lote n009

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CASAS
Casa de alv., (em construção), Rua Rudolfo
Lessmann, cl 480m' cl terreno de 900m2
Casa de alv., 60m' - Loteamento Liodoro Rodrigues.
Sobradoem consto cl 220m' Terrenode Esq. cl754m'
Rua João Franzner Lote 25 Giovani Manfrini
Casa de Alvenaria cl 160m' cl terreno de 405m2 na

Rua 327 - Bairro São Luiz.
Casa de alvenaria cl235m' cl terreno de I.200m'. Rua
Waldomiro Sclunidt, n" 222 - (Jaraguá Esquerdo).

APARTAMENTOS
Edificio Caetano Chiodini cl 147m' + Garagem
Apto. CI 107,95m:' cl dois quartos (I ° andar).
Apto. Edificio Jaraguá cl 70m' e/2 qtos., (I ° andar).
Apto. Edifício Karine cl 116m' cl 3 quartos
Apto. Edificio Florença cl I J 6m' 2 quartos (4° andar).
Prédio de 3 pavimentos em construção cl 300m' Rua
Frederico Barg (Rua da Rodoviária).

LOTESFINANCIADOS
Loteamento Ana Paula 111 (Residenciais e Comer

ciais).
Loteamento São Cristóvão
CONDOfvllNIO AZALÉIAS (empreendimento
Classe A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

LINDO TERR/:,iVO
�borizado, cl área de 14.700m', a 5km do Centro
cl boa água. uma casa excelente estado e casa de
caseiro.

CHA.CARA
Chácara em Nereu Ramos cl J 60.000111" cl casa c

ribeirão.
TE1UU0V() COM/:'/lC/.4L

Av. Mal. Deodoro da Fonseca d 3.000111:
Av. 1... lal. Deodoro da Fonseca c! 1.382m"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'R T• ''A criação é sempre. •

'\: um processo intuitivo. :
.;'

-

------,------: onde o saber é algo :-------------------------------.....:;....;.----
Inacio Ca"ei�a • mais profundo do que •

: aquele aprendido em : s
lVI:osa..:icb

• livros. É um saber •
alão dos

novos selecionou
artistas

50°Paranaense
até 8.10 Rosemere Piazera•

• vivenctado. " •

:' FaygaOstrower ,,:
•••••••••••••••••

•

\

Curitiba - Com inscrições
grâtuitas e premiação que
ultrapassa no seu total CR$ 1

fil�ão, o 50° Salão .Paran�e�
e aberto a todos os arnstasVISuaIS

que aceitem o regulamento. O
artista deverá anexar à inscrição
5 slides coloridos, 35 mm, um

de cada trabalho. A seleção se

dará em 2 fases. Obras não
convencionais serão
selecionadas em uma só etapa,
devendo a inscrição ser

acompanhada de projeto
descritivo seguidodecinco slides
ou vídeo. A abertura do' salão
acontecerá dia 9 de dezembro,
estendendo-se até 19defevereiro
de 1994. Ficha de inscrição e

regulamento encontram-se à

disposição dos interessados n�
CORREIO DO POVO, com

Artes.
-

Rosemete começou
esculpindo nas areias da praia de
Enseada, em São Francisco do
Sul, sendo incentivada pelos
artistas plásticos a freqüentar o
curso de Cerâmica na Casa- da
Cultura, em Joinville, em 1931.
O interesse demonstrado pelo
-mármore levou-a a Mário
Avancini, com quem tomou as

primeiras liçõeseposteriormente
.aprimorou-se, inclusive
substituindo-o quando de seu

afastamento, enquanto
continuava o trabalho que vinha
fazendo com crianças, no Curso
deArgila e Criatividade.

encontro, vegetação, sementes,
moluscos e, claro, os troncos
velhos quetragodeBarraVelha",
diz Rosemere.

Porém, foi também em 1991

que o-Empresário do Ano foi
homenageado pela Associação
Industrial e Comercial de São
Bento do Sul com o troféu
Sabedoria, de sua autoria: "

Rosemere Piazera é avessa a

entrevistas. Gosta que seu

trabalho seja admirado,masmuito
pouco de falar sobre ele. Tímida,
diz que o artista não tem

necessidade se explicar a sua

obra. A interpretação fica por
conta. do expectador. Esta
introspecção,noentanto, fazcom
que ela. seja muito crítica em

relação ao próprio trabalho.
Com sua' arte e criatividade

está transfonnando o espaço em
que reside: a varanda recebeu
madeiras esculpidas, toda a casa

tem sua peça de cerâmica, não
faltam esculturas em pedra e, no

quarto, uma pintura de sua lavra.
Rosemere Piazera, artista
multimídia, estará em Jaraguá
do Sul de 5 a 28 de outubro às
3as. e 5as. feiras, na SCÀR,

Com o cas�mento, em 1991, ministrande o curso de iniciação
com Romeu Piazera, a escultora à cerâmica "Da Argila ao

mudou-se para Piçarras, onde." Biscoito", em promoção da,
começou a utilizar "tudo o que Escola de Artes Schwanke.

Jo;nv;/Je - No último sábado o

júriformadoporEdsonMachado
eMarlenedeAlmeida, deCurittba,
e WalterdeQuetrôzGuerreiro, de
Joinville, escolheram 80trabalhos
(40artistas) dos 219 inscrilosl73
artistas). DOß selecionados. 19

pertencem a Joinville, sendo os

dentais de Blumenau, (2).
Cascavel, PR. Chapeco, Curitiba.
PR (7). Florianápolis (2). Garuva,
ltaiopolis, Itajal, Pinhais. PR (2),
Rio Negrihho, São Bento do Sul e
Tubarão. CÂNDIDA MARIA
CARMELO SONeINlrecebeu o

PRÊMIo' CONJUNTO DE
OBRAS; CARLOS ALBERTO
FRANZOIe /AIRTON VALENTIN.
PRm,fIO AQUISIÇÃO; MARIO
.GILBERTO MAX obteve
REFERÊNCIA ESPECIAL DO
JÚRI e ELIEDER CORRÊA DA
SILVA mereceu

\

o PRÊMIo'
PARTICIPAÇÃO COLETIVA -

HALL DA SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA DO
PARANA - 1994. Embora não

tenha sido premiada. merece

destaque a artista DARLENEDE
OLIVEIRA, de Jotnville, que teve

3 trabalhos 'de pintura e 3 de
cerâmica selecionados. O VI
SALÃO MUNICIPAL DOS
NOVOS. que rompe as barreiras
do estado. abre suas portas dia 5

de novembro próximo futuro.
GaleriaMunicipal de Arte Victor

Kursancew, em Joinville.

Em 1983 participou da VII
Mostra dos Novos e da Dança
Visão Plástica II. Seu maior
prêmio foi a escolha do seu

projeto para o Monumento pela
Paz, que está instalado em

Joinville, na praça do mercado
municipal, o que ocorreu em

1986. Em 1990 aconteceu o

contrário: seu trabalho em pedra
foi escolhido para premiar os

destaques na 148 Feira Têxtil de
Joinville, numa promoção de A
Noticia.

Impressões de
DouglasMaye,.r
Joinville - o trabalho gráfico

produzido por ele todos já devem
ter visto: ele ilustra o jornal A
NOTÍCIA. Agora, na GaleriaMu
nicipal de Arte Victor Kursancew,
Mayer apresentará suas

IMPRESSÕES, compostas de

,pinturas a óleo e acrílico sobre
madeira. A abertura aconteceu dia

30, às 20:30 horas, permanecendo
aberta até 12 de outubro. Mayer
procura

"
...uma resposta que vem

do racional; na medida. em que
seus temas são uma chamada a

nossa consciência ecológica e ao

nossopopel; enquanto;ndivíduos.
nesta forma de . relações
complexas da quai depende o

equiUbr;o da natureza. J. M.
F.erreira, Crítico de arte".

IVBienai
A IV Bienal Nacional de

Santos abriu suas portas dia 16
de outubro, às 19 horas, com a

apresentação da Orquestra
Jazz Sinfônica do Estado de
São Paulo, exibindo em seu

conjunto de obras o trabalho da
artista plástica CRISANTOS,
de Joinville, única artista
catarinense selecionadaparaa
mostra. '

Na foto, um trabalho em.

borracha e arame, da série

Caliópticas Negras, das duas
obras deCris selecionadas pelo

.

júri para a IV Bienal Nacional
deSantos.

IVExpoflores Iniciação à Cerâmica
DÂARGllAAOBISCOIrO

Ainda há vagas para o Curso
DAARGILAAO BISCOITO, que
será ministrado pela professora e

artista plástica ROSEMERE
PIAZERA na Sociedade Cultura,
Artística - SCAR. A aula inaugural
será dia 5 de outubro, às 14 horas,
para a turma da tarde, e às 19 horas,
paraocursonotumo, Com24horas/
aula, o curso será registrado no

SetordeEducação da Secretaria de
Educação do estado, valendo

pontos para ascensão no plano de
carreira dos funcionáriospúblicos.

Até 11. 10 a Expoflores estará
recebendo as fichas de inscrição
dos artistas participantes,
devendo os trabalhos serem

remetidos até 28 de outubro. O

temaéSETUDOFOSSEROSA e,

as associações culturais ou

AJAP fundações indicarão os artistas de
cada cidade que participarão da

seleção, dia 11.11 às 15 horas, na
Expoville, Dom Cabral, Cali e Du
Jahnke já foram agraciados na

Festa das Flores. Que tal você
agora?

Dia 6 de outubro, 18:30 horas,
na SCAR, reunião mensal dos
associados da AJAP. Vão ser

discutidos, entre outros temas,

exposições individuais(calendário
para 1994) e a Coletiva de Natal.

Participe e promova sua

associação, Artista!
II Salão deArtes
Cidade de ltajaí

De II de outubro até lO de novembro qualquer artista
plástico radicado nopaíspoderá inscrever 3 obras no II
Salão deArtes Cidade de Itajai, que acontecerá de 4 de

dezembro a 16 de janeiro de 1994, ná Casa da Cultura Dide
Bràndão, naquela cidade: US$ 1.000 serOo dlstribuidos
entre os 3 primeiros colocados (500. 300, 200). As obras
inscritas deverão ser deprodução recente não anterior a
dois anos nem premiadas em Salões anteriores no país.
Ficha de inscrição à disposição dos interessados, para

xerox, no CORREIODO POVO, com Artes.

Madonna
A "Madonna Colonna", de

Rafael, é nossa? Tomara que sim.
O nome deve-se ao fato da tela ter

pertencido, originalmente, a Maria
Colonrra, herdeira da família
Salviatti, de Florença, e teria sido
trazida ao Brasil por bandidos que
vieram tentar a vidaporaqui ...Mas,
por enquanto, a tela com aquele
nome pertence ao acervo da

Gemäldegalerie, de Berlim,
Alemanha,

CORREIO DO POVO -.Jaraguá do Sul·, 2 de outubro de1993t------------------....J

As aulas terão lugar sempre as

3as: e5as. feiras, até 28deoutubro
quando será marcada a aula final'
após a queima das peças; para
comentários e avaliação.

Jovens a partir de 12 anos são
bem vindos ao cursoDA ARGILA
AO BISCOITO. Informações na

SCAR, fone 72-2477.
5Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dicasde tettora
PorMargit Wagner

Encontros Noturnos:
História de bruxas e
bruxarias na Lagoa tia

Conceição
deSôniaMa/ui

EncontrosNoturnos é um
estudo sobre as narrativas

de bruxas contadas como

histórias reaispelos mora
dores de uma comunidade

que fica às margens da la

goa da Conceição, naperi
feria de Florianópolis, ilha
de Santa Catarina.
Sônia Maluf conviveu

três anosnessa região e nos

apresenta um fantástico e

reveladorestudosobre bru
xaria. A autora analisa as

histórias enospermite com
preendermaissobreacons
tituiçõo; nacomunidade, de
uma cultura de gênero, o

campo simbólico em que as

diferenças entre o "femini
no" e o "masculino" são

construídas e representadas
entre os lagoenses.

Nos relatossobre as bru
xas aparecem os sentimen

tos comuns dessasociedade
em relação às suas mulhe

res. Se,por um lado, ofemi
nino está presente nos dis

cursos intencionais,porou
tro ele também estápresen
te: a nível do inconsciente

de homens emulheres. Esse

feminino é ambíguo e con

traditório. O fato di! toda

ação da bruxa ser definida
como tnvolumàrtd'ongina
da em impulsos inconsci

entes e incontroláveis, está

profundamente ligado ao

fato de que a bruxa é sem

pre umamulher. Esses dois

traços característicos da

bruxaria marcam sua sin

gularidade e a diferença
com outras representações
e práticas envolvendo po
deres misticos como feiti
çaria, uma ação voluntária

quepodeserpraticada tam
bém pelos homens.

A autora

SôniaMalufé mestra em

AntropologiaSoctalpelaUni
versidade Federal de Santa

Catarina eprofessoradoDe-
. partamentode Comunicação
damesma universidade. Atu
almente cursa o Doutorado

em.AntropologianaJj:coledes
Hautes Études en Seiences

. Sociales, Paris.
6
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Turistas queremmais diversão

QUANTO VALE A VIDA?
Nóssabemoscomovocê, que a saúde nãotem preço. Nada valetanto comopoderaproveitarcada dia com alegria
e trabalho. Por isso é que os hospitais de Jaraguá juntaram as forças e criaram o UNIÄO SAÚDE, um novo

conceito em plano de saúde. Você tem todos os benefícios que os outros planos oferecem:
- CONSULTAS com médicos especialistas, com hora marcada, no consultório de sua escolha;
- EMERGÊNCIAS em Pronto Socorro 24 horas;
- INTERNAÇÖES, CIRURGíAS e UTI, com apartamento individual e direito a acompanhante;
- ASSISTÊNCIA A GESTANTES, com exame pré-natal e ultrassonografia;
- ASSISTÊNCIA A RECÉM-NASCIDOS, com assistência neo-natal, pediátrica e berçário;
- EXAMES de laboratório, raioX, ultrassonografia, fisioterapia, bancode sangue, eletrocardiografia, inaloterapia,
na consulta e nos internamentos.

.

UNIÄO SAÚDE lhe dá dois hospitais bem equipados e com os melhores especialistas. É a região resolvendo

_Q_S seus problemas pela maneira mais direta: a UNIÄO.

Jaraguá do Sul - De acordo
com uma pesquisa elaborada pela
Secretariade Indústria,Comércio e
Turismo de Jaraguá do Sul,
divuJgada na semanapassada,mais
de 12,5 mil turistas visitaram a

cidade nosmesesde dezembrol92,
janeiro e fevereiro de 93. Estemo
vimento, que pode parecer peque
no, gerou uma renda superior a
US$ 1,3 milhão, para osmunicipi
os envolvidos com atividades de
comércio e serviços. Também fo
ram apontadosna pesquisa a opi
nião dos turistas a respeito do que
marcou a sua passagem pela cida
de e os principais problemas en

contrados.

Quanto aos atrativos encontra
dos e destacados pelos entrevista
dos, 54,55% disseram que os atra
tivos naturais foi o que mais mar
cou a estada na cidade, enquanto
16,6JOlodestacaram as manifesta

ções populares. Já os problemas

detectados são liderados pela pou- Minas Gerais,MatoGrossode Sul.
ca oferta de opções para a vida mas também um bom número de
noturnada cidade. 20,51%. pedem turistas de Santa Catarina.

por ruais diversão.e alternativas de A opção por hospedagem utili-
lazer. Outros serviços e estruturas di'. 0/
,. � Ie bradas S· I'

za a pe os tunstas .fíca 43,24/0
turisbcas 10000U m . ma Jza- ,.

_ :_�
.

7 500/ C
,.

' com os hotéis, demonstrando que a
çao íníormanva, ,:no: OlllClt:IO .'

da da
.

de
.

4,55%;Servi�dehotel�a3,80%; vm ca vez maior tunstas

poderá incrementaraindamais estaBares e Restaurantes 3,70%. atividadeeccnômica. QuanIDOO111O-
ASecretaria de Turismo, ao to

tivoda.viagemàJaraguádoSul,1ioou.
claro que a maioria - 51,47% veio a

negócios, contra 48,53% que aqui
chegaram em busca de lazer.

mar conhecimento destas informa
ções, destaca que é tempo de
conscientizarapopulação em geral
e os prestadores de serviço, sobre a
importância que o turismo repre
senta para a comunidade.

A opinião des turistas que
chagamaomunicípio torna-seuma
ferramenta importante para que as
autoridades ligadas à área possam
elaborar uma estratégia de ação de
maneira que os problemas mais
aéentuados possam ser dirimidos e
as opções de oferta turística pos-

, .

.

sam sermcrementadas de tal forma
a despertar o interesse intenso do

regresso em outra oportwúdade.

,."

IJNIAO
A U D E

--.................

Douniversode turistasquevisi
taram Jaraguá do Sul, no período
em que foi realizada a pesquisa,
quase 300 errou estrangeiros - na

essência, de países da América La
tina -, eos demaisdeoutros estados
do país - C01110 SãoPaulo, Paraná.
Rio Grandedo Sul, Rio de Janeiro,

IJ� HG edaJo_
�ecMio

Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

���
ESCOLA DE NATACAo

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone·- 72-1862

- Jaraguá do ui, 2 de oUJt�bro de-19

Ordem dos tuflstas brasileiros

38,12
31,49
IZ,15
11,10

�it
Atmtivosnatumis 54.55

Manifeslaçõ..'SPoplllarcs 16,67
Eventos(congressos, convenções) 7.58
Atmtivoshistóricoslcllltumis. 4.55
Outros. � 16 67
Fonte: Seer, lnd, Com. Turismo de

Jaraguá do Sul

Principaisp!Oblemns des!!,cados
ASpecto "lo

Atendimentomédico - hospitalar,.. 22,75
Serviços de telefone.... , .......... , ........ 16,35
TransporteUrbano Coletivo.......... ll,29
ServiçosdeTâxi.............................. lO,29
Sinalizaçãourbana.............................8,33
Segurança Pública.............................2,59
Saneamentobásico.... , .......................2,59
Fonte: Secr. lnd, Com. Turismo de

Jaraguá do Sul

ASSOCIADOS
Eácrlt6rlo ... Venda:

R. PrH.�Io PeMoa. 383
FGM-(0473) 71-7331
JAMGUA DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Egon L. Jagnow

Eficiência na Iniciativa Privada e

Pública e a Privatização '

Exalta-se a eficiência da iniciativa privada e a inépcia do

poderpúblico no tocante à administração. Daí uma verdadeira
febre em seprivatizar tudo, pensando-se que assim se terá uma
melhora na qualidade de serviço por um custo menor.

Há uma parte de verdade nisto.Mas esquece-se um fator
muito importante: a finalidade diversa destas administrações.
A administração na iniciativa privada ter por fim último o

lucro. Assim, a/eficiência ou ineficiência é medida no valor
monetário resultante. Ou seja, ela é eficiente quando alcança
lucros. Na iniciativa privada, eficiência administrativa é sinô
nimo de lucro.

Tende-se olhar a.administração pública sob a mesrna ótica.
E por ela, normalmente, não apresentar lucros, é considerada

_

ineficiente. Contudo o parâmetro de comparação não pode ser
este. Pois, a finalidade de uma administraçãopública é política
(no correto sentido dapalavra), visando não o lucro,mas obem
estar da população. E isto fez com que administradores bem
sucedidos na iniciativa privada, ao assumirem uma adminis-

.

tração pública, fossem considerados péssimos.
O ponto de comparação entre urna administração pública e

privada é, portanto, diverso daquele, e se encontrano emprego
dos recursos disponíveis para alcançar seus objetivos - esta o

bem estar da população, aquela o lucro.
Isto deve ser levado em cönta ao falar-se em privatização de

órgãos ou serviços públicos, Não se pode privatizar algo
simplesmente porque não gera lucros sob a administração
pública, ou para cortar gastos.
A privatização ou não se justifica a partir de finalidade do

produto ou serviço. Se é indispensável ao bem estar público,
deve permanecer sob a administração do poder público. Do
contrário, pode ser privatizado.

Houve, no passado, o errodoEstado encampar e colocar sob·
aadministraçãopúblicamuita coisaquedeveria terpemanecido
com a iniciativa privada, é verdade. Mas hoje o risco inverso
estamos correndo: privatizaro que nãodeveria serprivatizado.
É preciso cuidado ao se decidir sobre a privatização �u não de
um órgão ou serviço público.

LlV�Ylf@li�J
cb.R�

Definidos os preços
da Vª Schützenfest

Conselho Tutelar

Membros efetivos foram eleitos

JaraguádoSul- Ontemnofinal
da tarde em entrevista coletiva à

imprensa, o Presidente da
Comissão Central Organizadora
da V" Schützenfest e o Secretário
de Indústria, Comércio e Turismo
de Jaraguá do Sul, GilmarMoretti,
revelaram os preços que serão

praticados na festa deste ano e

informaram a respeito das

inovações e preparativos.
Ficou determinado pela

comissão organizadora que o

ingresso vai custar CR$ 100,00; o
chopp será vendido ao preço de
CR$200,OOocopoeosrefrigerantes
CR$ 50,00. Ospratos típicos, que
na essência serão os mesmos
servidos no ano passado, ainda
não têm preço definido pela
empresa responsável pela sua

produção.

Jaraguá do Sul - Ontem à tarde

aconteceu a eleição dos dezmembros
que integrarão oConselhoTutelar da
CriançaedoAdolescentedeJaraguádo
SufOs 55 delegados, representantes
de diversas entidades do município
escolheram entre 19 candidatos
habilitados aparticipardaeleição.Até
ontempelamanhãonúmemde inscritos
erade 25,mashouve a impugnação de
seis nomes, que não se enquadravam

O Secretário Gilmar Moretti,
destacou, entre as novidades, a

eleição da rainha da festa que
acontecerá no dia da abertura, mas
através de uma competição de tiro.
A candidata de cada sociedade,
que deve ser solteira e com idade
entre 15 e 22 anos, vaiparticiparde
uma competição onde a vencedora
será a rainha da Schützenfest e as

28 e 38 colocadas as respectivas
princesas:"Trata-se-deuma
escolha exótica e inédita, para que
também se incorpore ao espírito da
festa, declarou Moretti.

Segundo Balduíno Raulino,
neste ano estão sendo adotados
critérios especiais quanto a

decoração dos ambientes internos
eexternos da festa deixando-amais

agradável e bonita. "A nossa

expectativa é de que esta seja a

nos requisitosmínimos exigidos pelo
regimentoestabelecidopeloConselho
Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente.

A apuração dos votos foi realizada
imediatamente após o término da

eleição, às 17 horas e logoemseguida
foramconhecidososmembrosefetivos
e suplentes, Os eleitospara comandar
as ações do Conselho Tutelar são:

�MIlCH IN""'''''''''''

Computadores, Suprimentos,Periféricos.
Malsde 200ítensem estoque.

Promoçio:
-Papelp/fax216.dO Termocopy

CRS 410,00
'Váliilo até 1"110/93 Oll enquanto mirar o estoque.

Hor.: 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 d,. Silva.

Telefollel fax (0473) 72-2764

maiorde todas as festas.Aprevisão
é de que tenhamos mais de 120mil
visitantes que consumirão cerca

de I 25millitrosdechoppe também
-

de que sejam disparados mais de
80 mil tiros durante os 10 dias da
festa".

Quanto a segurança do evento,
na área externa do parque de
eventos será utilizado o trabalho
da PM, nos estacionamentos e

tambémparazelarpelo trânsito.Na
parte interna serão utilizadas

pessoas ligadas às Sociedades de
Tiro, como em outros anos - cerca

de 52 pessoas por noite.
Para os foliões que são 'fãs da

-banda alemã Monttener, um

.recado: eles só não vão tocar um

dia por semana, nos demais eles se
apresentarão todas as noites no

pavilhão A.

COMUNICADO
A Secretaria do Fórum

comunica aos interessados

que está realizando

licitação para aquisição de
.

duas linhas telefônicas,
devendo entrar em contato

com a Secretaria, no
períodovespertino para
maiores informações.

ElizeteGarcia da Silva, 34 votos;
EureniceMaria Z. Maba, 33 votos;
SueliRosaneMueller, 32 votos;
Nilva Salete Koch, 21 votos;
Gilmar Jungton, 21 votos.

Suplentes:
Jeanete Miriam Piski, 20 votos;
Marisa Piazera, 19 votos;
Avelino Rui de Carvalho, 15 votos;
Ethel T. B. T. Ribas, 14 votos e
Anelise Schmidt, 13 votos.

•
SORTEIO

25.09.93 CóMriÄ �FÊtIZ
2 Fogões Dako

2 Portas Cereielra Entalhadas
2 Aspiradores de pó Wap
2 Tanques de Aço Douàt VOCE- G,a"'HASEMPRE2 Baterias Hellar Mn

BREITHAUPT
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Esportivas
, � Paulo Ricardo ,Macllado

Rápidas
*OFlamengo doRio atéagora é a grande sensação do campeonato

brasileiro de futebol. O time do técnico Júnior ainda está invicto na

competição. Neste final de semana fará o clássico contra o outro

invicto o Corinthians Paulista, no estádio do Pacaembú. com certeza

um grande jogo para um grande público.

* O tigre novamente venceu, jogando no estádio Herlberto
Hulse. Desta vez contra o frágil Atlético Paranaense, que é o

lanterna do grupo. A próxima partida será novamente em casa

atuando contra aPortuguesa deDe...ipono..., valendojápelo returno
dogrupo D, uma nova vitória e o Crlciúma estará novamente no

páreo em busca dasprimeiraspo...lções.

* E O nosso voleibol masculino continua ganhando títulos. Desta
vez foi o torneio sulamericano realizado na Argentina. De forma
invictao selecionadobrasileiro chegou amaisuma conquista, perden
do somente um set,justamente na final contra os donos da casa. Com
o título os brasileiros asseguraram presença no Mundial de 94 na

Grécia e na Copa dos Campeões em novembro no Japão.

IXOLIMACA
Os atletas do Colégio São Luis de Jaraguá do Sul, se preparam

intensamente para disputar a Ir Olimpíada Marista Catarinense

(Olimaca), que se realizará em Curitiba de 29-de outubro a I de

novembro de 1993. A Olimaca será realizada nas dependências do
Colégio Paranaense que pertence à Província Marista de Santa
Catarina.

-

Contará com aproximadamente 500 atletasdoscolégiosmaristas;
pertecentes as cidades de Criciúma. Caçador, São Bento do Sul,
Joaçaba, Chapecó, Curitiba e Jaraguá do Sul, cujo objetivo é de

congraçar afamiliamarista através de diversasmodalidades espor
tivas. Em1989 oColégio São Luis conquistou os troféus de campeão
geral e de destaque, já em 1991 em Chapecó, levou o troféu de bi

campeão de destaque e de vice campeão geral.
, .

Este ano o Colégio São Luis participará com 60 atletas, 11O�'
seguintesmodalidades: Basquete masculino-categoria 78, Basquete
feminino-cdtegorta 78, Futebol de Salão-categoria 76, Filtebol de

Salõo-categortaSô, Voleibolmasculino-categorta 76 e 78, Voleibol

feminino-categoria 76 e 78, Tênis de Mesa masculino e feminino,
Xadrezmasculino efeminino.A diretoria de esportesdo ColégioSão
Luis espera o empenho e sucesso dos atletas jaraguaenses nas

competições.
Futebol deSalão

Estão abertas as inscriçõespara o Festival Escolar de Futebol de
SalãoMirim. As inscrições irão até o dia8 de outubro, osjogosserão
disputados entre o dias 16 e 17 de outubro, 110 ginásio de esportes
ArthurMüller. Poderãoparticipar alun�s atletas de 9, lO e 11 anos

de idade. Interessados deverão procurar a Fundação Municipal de
Esportes de Jaraguá do Sul. -

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
Av. Ma� Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

Equipe venceu Brusque ontem em casa. l'x O,
,

Juventus é liderdo I

grupoCdaCopaSC
Jaraguá do Sul - O Moleque por ter interceptado a bola com as isoladadogrupoC, jáque nestefinal

Travesso élSSlID1ÍU a liderança do gru- mãos fora da grande área já que era o de semana a equipe folgará nesta

po C, da Copa Santa Catarina, ao último homem. durante o 2° tempo a rodada. Na outra partida do grupo o
vencer na última quinta-feira a noite .equipe brusquense cresceu de produ- Blamereucstreounacompetíçêoven
noEstádio JoãoMarcattoa equipedó çãoe a equipejuventina caiude rendi- cendo o OperárioMafrense por2 a 1.

Brusque.por 1 aO. mento;atéqueoquartozagueiroSolis
Em cimada hora dojogo desabou colocou a mão na bola e também

um forte temporal que duroupratica- ,acabou sendo expulso, nos minutos

menteboapartedapartida,dificultan- finais da partida por pouco que o

do assim o trabalho dos jogadores Juventus 11<10 cede o empate, mas o
dentro das quatro linhas. Com o gra- resultado final' acabou sendo justo
mado bastanteencharcado, aprimei- pelo que as duas equipes apresenta
ra etapa foi muito equilibrada sendo' raru dentro de campo durante os 90
bastante disputado no meio campo, 4nÚl1utos.
mesmo assim as poucas oportunida
des perteceram ao Juventus, mas o
único gol do jogo ocorreu aos 45
minutosdo 1° tempo, quandoo lateral
Luisinhofoialinhadefimdoecruzou

paro o meia Biro-Biro entrar e con
cluir paro os fundos das redes, com
bola ainda batendo no travessão.

Nasegundaetapa logonosprimei
rosminutos o goleiro Carlos Alberto
do Brusque acabou sendo expulso
pelo árbitro Luiz Orlando de Souza,

Durante a V Schützenfest,
circulará o "Schluzenfest
Zeitung" (Jornal da

Schützenfest), com matérias so

mente da festa. A equipe de re

portagem do CPcstará cobrindo
os shows, bailes, competições de
tiro e programação da J,TFesta 110
Tiro de Jaraguá do Sul..»

Com o resultado o Moleque Tra...

vessoacabou assumi.Rdoa liderança

A Classificação após
a 2a rodada pessou a

�

ser a seguinte:
li

l° Juventus 5 pontos
2" Brusque

Blumenau 3 pontos
4° Operário I ponto
5" Atlético O ponto

;«f'__ , ,� ,

, \

MÁRCIO REN� ROCHA
Juiz Substituto

II Julzone DIREITODACOlAARCADEJARAGUÁDOSUL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZ030 DIAS

O DOUTOR MÁRCIO RENÊ ROCHA, JUIZ SUBSTITUTO EM EX�RCfcIO
NA 2" VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...
PELO PRESENTE EDITAL, atendendo ao que lhe foi requerido, CITA os

alienantes, herdeiros e sucessores, de EMERICH RUYSAM e sI esposa,
MARIA RUYSAM, e JOSÉ BANKHAROT e sI esposa MARIA BANKHAROT,
que se encontram em lugar incerto e não sabido, para responder aos termos'
da ação de RETIFICAÇÃO DE ÁREA N° 4.627/91, que lhes move O
ESPÓUO DE GUILHERME PICCOU, representado pela Inventarfante
ANNA JACOBSEN PICCOU, onde se pede a retificação da área
remanescente do imóvel matriculado sob o nO 6.694, livro 3-C, tis 114 do

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, cien,e de que, não
contestada 'a ação em 10 (dez) diãs, contados do término do prazo deste
edital presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela
autora. Este edital será regularmente publicado e afixado na sede deste

Juizo, à rua Guilherme C. Wackerhagen, 87, Jaraguá do Sul, onde de 13
às 19 horas, poderá ser apresentada a defesa; no prazo marcado. Dado
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos sete dias do mês de julho
do ano de 1993. Eu, Sérgio Alberto Martins, Escrivão Designado, o

subscrevi.

EDITAL DE LEILÃO
O Doutor Edson Luiz de Oliveira, Juiz Substituto em Exercício do Cargo de Juiz de Direito da
28 Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.. _

Fazsaber(em resumo, art. 687doCPC)oseguinte:-1° lEILÃO: Dia 18/10/93, às 14:30 horas,
pelo valor superior ao da avaliação (CR$160_000,00) corrigido no dia do leilão. _2° lEILÃO:
Dia 8/11 /93, às 14:30 horas, por quem mais der e maior lance oferecer. lOCAL: Às portas
do Edifício do Fórum, à rua Guilherme Wackerhagen, n° 87, nesta cidade. AUTOS DE

EXECUÇÃO N° 326/93. -Exequente: HAUS PARTICIPAÇÕES LTOA. e CHALÉ IMOBILIÁRIA
E REPRESENTAÇÕES LTDA. -Executados: TERESA G. CAMARGO - LINCOLN DELMAR
RISTOWe EDELTRUDES BARG RISTOW. -BEM A SER LEILOADO: Línrra telefônica n° 72-
3104, pertencente a Teresa G. Camargo, -avaliado em CR$160.000,00 em data de 30/8/93.
Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso pendente. Fica através do presente edital,
intimados ou executados, caso es mesmos não sejam encontrados pelo-Dr. Oficial de-Justiça.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e a quem interessar possa, foi expedido o

presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado as portas do Cartório da 28 Vara

Civel, deste Fórum. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte/dias do mês
de setembro do ano de 1993 - Eu (Sérgio Albe'r1o Martins), EscrivãoDesignado o subscrevi-

Edson luiz de Oliveira
Juiz Substituto e. e.
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SANTA MARTA
CONSTRUTORA. 'INÇO,RPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.
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