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almoço Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 1993AnoLXXV N° 3.799 CRS50,OO

Dólar
Paralelo

COmpra(l6/1O). .........CR$147,00
.

Venda(l61l0) ...........CR$150,00·
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(16/1O)...........CR$145,00
Venda(16/1O)............CR$I50,00

Comercial

Compra(I6/IO).........CR$I49,240
Venda.(16/IO) .........CR$149,250

TR

16/9a 16/10 ....................... .36,86%
18/9a 18/10. ................... .33,02%
Poupança
ÍndiceE/16110 ............37,5443%
URR
15110............................CR$86,79
CUiI (setembro)
Engenheiros... , ....CR$ 24.940,13
Sa/ario minimo
Julho.................Cr$4.639.800,OO
Agosto..................CR$5.534,00
Setembro...............CR$9.606,00
OUtubro...............CR$12.024,00

As quarenta e uma novas lojas do Portal de Jaraguá vão dobrar a capacidade da central de compras e ampliar ainda mais os negócios

FONE (0473)76-3200

FAX (0473) 76-0304

Obras obedecem o cronograma previsto
Portal inauguranovas
lojas em novembro

As obras de ampliação da cen
tral de compras do Portal de

Jaraguá estão seguindo
rigorosamente o cronograma e as
41 novas lojas deverão ser

entregues até o final do mês de

novembro, como estava previsto.
Segundo o diretor do Portal,
Osmar Vailatti, a previsão inicial
deverá ser mantida, "o que vem
ao encontro das necessidades em

função do aumento do número de
excursões que chegam à Jaraguá
do Sul".

quinta-feira-foram 50 excursões
atendidas aqui no Portal",
exemplificou ele.

O incremento do turismo de

negócios tem incentivado a

instalação de muitas centrais de

compras na região e a expectativa
é de que nos próximosmeses, com
o trabalho de divulgação, a

expansão das vendas seja ainda
maior. Página 7

Ele informou que nas últimas

semanas, até em função da

proximidade do verão, muitos
ônibus têm chegado trazendo
turistas para fazer compras,
registrando um grande número,
já no mês de setembro. "Só na

ti
NACIONAL
SEGUROS

Alegria geral

Schützenfest
leva foliões à
loucura total

o·,

A va Schützenfest tem atraído
urna multidão de pessoas para os

pavilhões do Parque de Eventos.
Ate sexta-feira, mais de 65 miljá
haviamentrado para participar da
festa, que apesardograndenúmero
de visitantes tem apresentado um

.

excelente nível, sem confusões ou
incidentes graves. Na edição do
"Schützenfest Zeitung" de hoje,
os momentos mais marcantes da
festa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Confira a

história

"A hisiória de nossa gellte
liãopodeficar só lia

saudade". Opassado só é

importante se o seufoi bem
empregado.

Há 72anos
- Em 1921, Alfredo Bläse e fechou. Mas dava aulas em casas

Faustino Piazera abriam uma es- particulares (CP. ed. 25, p. I).
cola noturna .na Barra do Rio - No fim de outubro era inau-

Cêrro, a partir de 11-10-21 e gurada a Fábrica de Artefatos de
informavam que as matriculas Borracha de Eschweiler& Cia.,
estavamabertas (CP, ed. 24, p. 1, acbando-se já instalada com todo

15-10-21). o maquinário.
- Em Hansa, na Estrada Rio - O Superintendente de

Novo,nacasadeAlfredoGermer, Joinville, indeferia pedido de
funcionava uma escola alemã, Severiano Sehiochet, para abrir
com professor vindo da Alema- uma olaria no PatrimônioMuni
nhahá 2meses. Dizia-se que esta cipal, em Jaraguá.
tirava muitos alunos da Escola - Paul Neitzel, pai de Willy,
Fedenl, de Rio Novo, prejudi- anunciavano CP - Ei" Ffllarrflllt
candoanacioi1alizaÇãodopafs,e ilngutmZustandbilUgzuhtlbell
pedia-se providências ao chefe - Sclunietk. Ele vendiaumabici
escolarErifhHarburger, que a cleta em bom estado.

Há 70anos
- Em 1923, o gosto pelo espor- Stiftungsfest, que tinha lugar no

te do futebol era uma verdadeira Salão Innios Lorenzen - o anti-

coqueluche. Em Hansa jogava o go salão de August Mielke - e

"Ypinuga" e o Vasco daGama, e fazia-se questão de dizer
apartida terminava empatada em Verbunden Mit. Theater und
3x3. BaU (combinado com teatro e

- O Stöpsel-Club Janguá baile). Era um clube que tinha
estavaemgrandemodae nodia 3- sócios muito atuantes e com di
ll- 1923 ele realizava o seu 2° versões verdadeiramente sadias.

Há 50anos "

- Em 1943, o jornal A Nação, Tavares da Cunha Mello para
de propriedade de Honorato seuredator, "funcionárioreto,que
Tomelin e diretor proprietário do é, Tabelião deNotas daComarca,
CORREIODOPOVO,entravano também na redação deste órgão
quartomês de circulação na cida- que já considerado uma tradição
de de Blumenau e municípios da população jaraguaense,Mario
circunvizinhos. Na oportunidade Tavares saberámanter a posição
circulava às 3as., 5as. e sábados e agora confiada com inteira Justi-
dizia-se que, tão logo estivessem ça",
suas oficinas organizadas, passa- - Entrava em gozo de férias o

ria a sair diariamente. dr. AryPereinOliveira,juiz de
- Outra nota da ed: 1.188, do direito da Comarca. Em substi-

CP, informava que o diretor pro- tuição assumia o cargo o dr.

prietário Honorato Tomelin, aca- Eduardo daSilva, destacircuns-
bava de nomear o sr. Mario crição judiciária,

Há lõ anos

- Em 1983, os Secretários de
Estado mantinham contatos em

Jaraguá - Moacir Gervásio

Thomazi, Paulo. GouvêadaCosta
eopresidentedoIPESC,dr.Nilson
José. Boeing a quem os presentes
questionaram, deste último ob
tendo a promessa de trazer a as

sistência médica mais próxima
do associado de outros municípi
os, que tinham que se locomover

até Jaraguá do Sul, onde eram

atendidos através daAgência Re-
gional.

'.

-OdeputadoOtairBeckerpediao
tmlOOmento da Serra do Mar, num
pronunciamentoquefezem6-10-83
naAsselnbléia Legislativa, a fim de
evitarodesmatamentoverificado. Sa
lientouqueosriosque corremdireta
mentedaSerradoMarparaooceano,
são os rios Cubatão, Itapocu, Rio do
Julio, Pirai e outros.

.- O orçamento de Jaraguál84
era de 2 bilhões e 800milhões, o
do SAMAE era fixado em 250

milhõeseodaFERJ,emCr$116
milhões de cruzeiros.

� Duas Rodas .

Alta Tecnologia
� .� Indastdal em matérias-primas

para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 -Jaraguá doSul- SC

E a Schützen

'CORREIO
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(DRT/SC219)<
Editor: Marcial Murara
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Composição: Dario'; Decleverson e Adriano Trentini
Arte final: Ar'ialves Laus
Fotolitos: Cesar Junkes

NoRio deJaneiro os bicheiros, tidos e havidos
como promotores do maior carnaval do mundo,
utilizam o restante do tempo deixado porMomo

para, entre outras "cositasmás'í.fugir dapolícia.
Ou brigar com ela. Mas agora a guerra urbana

estourou.Marginais - traficantes - atacam quartel.
Afilha do governador (?) épresa -novamente... -
com 7 g de cocaína.

Este é país do Carnaval...

Enquanto aguerrilhageneralizadaaterroriza
grávida emfoto de capa dojornalão (o que dirão
osorganismos internacionais;mein Gott,frente a
estaselvageria?), nós convivemospacificamente
-ouquase-comnossoscontraventorese, baseados

no Turismo e/ou Turismo de Negócios, gerimos
nossasOktoberfestas - aSchützen, emparticular
- compouquíssimas ocorrênciaspoliciais, muita
animação e - pasmem, senhoras e senhores, no
meio de uma Festa do Tiro Regada a Chopp - o

anúnciodeque cronogramasdeobrasestão sendo

cumpridos.

No momento em que escrevo
este artigo está começando em

Munique, na Alemanha, a

Oktoberfest dé lá. Há um mês,
passando por aquela cidade ale-
-mã,já se falava da grande festa
popular.

Creio que a repercussão que a
festa tem na Alemanha não é
maior que a do Brasil. Em São

Paulo, onde trabalho, todos a

conhecem e todos os que podem
ir, vão. Quemjá foi quer voltar.
Um acontecimento. Sucesso, re
almente. Bom para os turistas,
bom para a cultura brasileira,
bom para o comércio. No Brasil
a Oktoberfest mostra um Brasil
diferente.

Interessa a todos nós que a

festa permaneça e semantenha e
se desenvolva, mas para isto
creio que duas providências são
necessárias:manter aculturaale
mã no nosso Vale e não deixar a
festa degenerar. A cultura ale

mã, até hoje, manteve-se quase

•

Val•••
Os camarotes da Festa, adquiridos em leilão

pelas indústrias da cidade, servem de palco
para cativar clientes, receber autoridades, dar i

aquele, aceno ao público e garantir um voto a

mais no próximopleito...

Esta é (I terra da Tradição e do Trabalho...

Estamos bem próximos, ainda, daqueles
imigrantes que chegaram com suas esperanças,
suas histórias, sua maneira alegre e sadia de

lazer. Não vamos deixar que notícias funestas
empanem nem nossa presente festa, nem nosso

futuro. Incentivemos as crianças ao trabalho, à
honestidade, à bondade, à honradez.

prias comunidades italianas, de
Rodeio e Rio dos Cedros, tem
obtido crescente sucesso ofere
cendo anualmente outra nota

colorida do Vale do Itajaí, a cul
turatirolesa italianaNopresente
ano calcularam-se perto de
40.000 pessoas presentes à fes
ta trentina de Rio dos Cedros.

Todas estas festividades pro
porcionam ocasião de trabalho
na indústria e no comércio e

também nas atividades
artesanais. Estamos produzindo
em Rodeio vinhos de excelente

qualidade eestamos trabalhando
para se produzirem, em Rio dos
Cedros, novos tipos de queijos
com tecnologia trazida de cur

sos de jovens que estudaram no

Tirol italiano. O turismo permite
se criarem 'outras novidades.
AOktoberfest é o carro chefe

de uma forma de turismo que
pode ser boa fonte de renda para
a região, Como no primeiro
mundo.,

Num planeta conturbado, onde os "Senhores

da Terra" ditam preços de gêneros de ItJ

necessidade, áreasaserem reservadasequalserá
aminoria - atingidaouprivilegiada - de amanhã,
só aFamilia. naacepçãomais didática do termo,
conseguirá salvar a espécie humana. Oxalá

ainda haja tempo!...

Eugênio Victor Schmöckel ·Francisco Alves
Diretor Geral Diretor Administrativo

Departamento de clrcuteçäo: Dilson Franceschi
Departamento comercial - Maria A. Alves
Impressão: Jornal de Santa Catarina.
Associado à Adjori e Abrajori.

.

Os artigos assinados não refletem a opinião do

jornal.
Redação, Administração e Publicidade: Av. Mal.
Deodoro, 122, 1 andar - CEP 89251-700/ Caixa Postal
19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul
Fone (0473) 72-3363, Fone/fax (0473) 71-5924.

A Tradição e a Importância
de se falar Alemão

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 16 de outubro de-fssô

Pe. "."0 Bonattl

sem esforço, espontaneamente.
Daqui para frente não será as

sim.

A teßdência que senota é os
pais não ensinarem mais certos

costumes a seus filhos. Inclusi
ve a língua alemã. Ora, sem a

língua os costumes se conser

vam e, evidentemente, o turista
do futuro não virá mais a

Blumenau nem à região só para
tomar chope... Da parte das au

toridades responsáveis pelo
evento requer-se uma atenção
especial para que não se deixe,
sob o pretexto de agradecer o
turista, a festa se

"abrasileirar"comsambaourock.
A música alemã tem condições
de manter muito alto o astral de
todos. O mesmo vale para qual
quer festa alemã ou italiana.

O exemplo de Blumenau es

palha-se_por toda a região.Todas
as cidades vizinhasmantém hoje
sua festa característica. As pró-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



LuisAlves
perde

. "".

cormssano

OmtmicípiodeLuisAlves
acaba de perder um grande
colaborador, quepor quase
três anos desempenhou suas
atividades nestemunicípio.
Servindo todas as

comunidades deixa nosso

município contravontade de
mais de 80% dosmunícipes,
é o comissário depolícia, sr.

.II
VanildoDomingos Pereira,

\_ que exerciaas atividades de

Delegado dePolícia, homem
amigo, correto, só não

conseguiuagradarumadúzia
de raposas polítiqueiras e

desacreditadas pelo povo
luisalvense.A administração
anterior e a atual deste

municípiomuito lamentarila
saída deste cidadão que fez
excelente trabalho paraeste

povo, não podendo fazer
nadaparasegurá-lo porque
trata-se somente de fofocas

políticas. Os partidos que

integram aUniãoporSC em

Luis Alves, que constituem
a Comissão PróFuturo de
LuisAlves,nadafizerampela
permanência do Delegado
Vanildo,muitopelocontrário,
eles que dizem que omaior

objetivo é ser um elo de

ligação entre o governo do
estado e o nossomunicípio?
Eles que querem contribuir
com o progresso de Luis

Alves, foram os

responsáveis pela saída do
ComissárioVanildo.

Heitor Benigno Er/es
Secretário de Agricultura

_prefeito t.r:?lbalhou vestldo tipicamente

Vasel cumprimeitouDalpasquale
Jaraguá doSul-o prefeito de

Jaraguádo Sul.Durval Vasel, re
meteu telegrama cumprimentan
do o deputado Dejandir
Dalpasquale, pela sua posse no

Ministério daAgricultura. Para o
prefeito o que importa é o fato de

que SantaCatarina estáacima dos

partidos, políticos e suas eventu

ais diferenças ideológicas. Por
isso ele adotou o mesmo compor
tamento quando da eleição e pos
se dos três presidentes dos princi
pais partidosdo país: Bornhausen
(PFL), Amin (PPR) e Luiz

Henrique (pMDB).

Por estes aspectos, Vasel con
sidera que se houver uma ação
conjunta entre as forças
catarinenses que se destacam na

conjunturanacional, "haveremos
de obter excelentes resultados".

EIß relação à posse do Ministro

Dalpasquale, "nada mais justo
para um estado que é um dos

principais produtores de grãos,

Foto: Sidney Leandro

Vasel despachou em seu gabinete, em traje tlpico alemão

cereais, frutas, alho e cebola ocu

par os espaços e buscar o apoio
que até agora faltou",.

DUrante toda esta semana o

prefeito dá expediente no seu ga
binete trajado tipicamenteem fun-

çãoda Schützenfest, dando exem
plo da preservação das tradições
da cidade.

QUANTO VALE A VIDA?
Nóssabemoscomo você, que a sãúde 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 benefrcios que os outros planos oferecem:
- CONSULTAS com médicos especialistas, com hora marcada, no consultório de sua escolha;
- EMERGÊNCIAS em Pronto Socorro 24 horas;
-INTERNAÇÕES, CIRURGIAS e UTI, com apartamento indMdual e direito a acompanhante;
- ASSISTÊ:NCIA A GESTANTES, com exame pré-natal e ultrassonôgrafia;
- ASSISTÊNCIA A RECÉM-NASCIDOS, com assístêncla neo-natal, pediátrica e berçário;
- EXAMES delaboratório, raioX, ultrassonoqrafia, fisioterapia, baneode 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_
.os seus problemas pela maneira mais direta: a UNIÄO.

- -_. »:

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

I Nãoperca Tempo!!

�. II Faça
seu anúncio \TI I

I
gratuitamente, nos • IClassificados do
I CORREIODO POVO I
I Li�ue 72-3363 I SAU
IE bons negócios!! I .
.._--------, .

ASSOCIADOS
EMrlt6rlo• Venda:

Ro Pm.E�Io ..... 383
Fone ·(0473)71-7331'
JAAMWA DO stJ.

VOCÊ PODE ANDAR P-OR AÍ,
PESQUISANDO.
OU PODE IR DIRETO NO *

ZONTA.

-

Ninguém faz mais por Você.
Materiais de Construção e Utilidades
com os melhores preços Você eneontra no

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ
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I Dicas de leitura I
PorMargit Wagner

o Que Esperar
Quando Você Está

Esperando
ArleneEisenberg
HeidiEisenbergMurkoffe
SandeeEisenbergHathaway
Apontado pela-revista Sellf

como "um clássico na área da

saúde", o que esperar... foi
elaborado porArlene, Heidi e
Sandee Eisenberg de forma a

responder, com sensibilidade
e clareza, ao maior número

possível de. questões
relacionada à gravedez. Para
isso, elas contaram com a

colaboração de um

conceituado obstetra

americano, Dr. Richad.Aubry,
Diretor de Obstetrícia do

Centro de Ciências Médicas
da Universidade Estadual de

Nova York; em Syracuse. É ele

quemassinaoprefácioeexplica
as razões que fazem de o que

esperar•.• um livro diferente de
todososoutrosjá escritossobre
oassunto; ''Semdúvida, o casal

que espera um filho adora o

livro... osmédicos o respeitam.
Eis aí duas boas razõespara o
sucesso de O Que Esperar
Quando Você Está

eEsperando." .

Resultado de uma ampla
,pesquisa junto a centenas de

'casais, o volume ilustrado"
reúne informações completas
sobre a escolha do médico, o
tratamento pré-natal,
exerclcios, métodos de parto,
gravidez gemelar, sexo

durante a gestação,
aconselhamento genético,
formas de reduzir os riscos,
exames específicos, dieta ideal
para a gravidez e a

amamentação, emuitas outral.
Além de informações médicas

precisas e atualizadas,
apresentada duas grandes
vantagens: uma delas é ofato
de tratar de temas

relacionados ao estilo de vida
da gestante; temas não

mencionados em outros livros
e pouco abordados no

consultório médico. A outra

vantagem é a suapraticidade:
organizado em ordem

cronológica, permite à

gestanteconsultá-lomês amês,
famtltarizando-se com os

aspectos relativos a cadafase
de sua gestação.

O Que Espera Quando
VocêEstáEsperando
Arlene Eisenberg, Heidi

Eisenberg Murkoff e Sandee

Eisengerg Hathaway
Tradução de Paulo Fr6es

S04 págs. Ilustrado
LéaPenttheado - Gerente de

Divulgação..
"

A
""_ _,

• 1.:'. M. _ 'fi(

SeTnana da Criança
Jaraguá do Sul - Durante a

Semana da Criança as lojas e

supermercados Breithaupt e o

Cine Jaraguá realizaram uma

gi-ãíidi promoção, que-envolveu
cerca de 4 mil crianças que
estudam nas escolas da rede

pública e tambémna redeparneu-

lar de ensino, de Jaraguá do Sul e
alguns municípios vizinhos.

as crianças ainda foram
presenteadas com Chocoleite,
XukyeBalas Sasse. Aotodo foram
apresentadas 15 sessões no ci
nema para atender a todas as

crianças, que ficaram muito
contentes com o presente na

comemoração do seu tíia.

..\

Ascriançasassistirama sesSÕbs
pela manhã e à tarde, no CiÓe
Jaraguá,queapresentavamo filme
"As Aventuras de Shatran".
Além do animado filme infantil,

"

'O Último
Grande

Herói
Arnold Schwarzenegeer é o Sar

gento Jack, decidido, incansável, po
deroso... elejamaisperdeu tuna batalha
sequer contra o crime. Correndo com
seuautomóvel�admirável'Bonneville
66 conversível)" pelas ruas de Los

Angeles, Slater éumhomem solitário,
cujomelhor amigoéumaMagnum44.
Jack é tambémomaiorherói da ficção
cinematográfica,um verdadeiro recor
dista debilheteria.Masomundoeine
matográficodeSlaterépostodecabeça
para baixoquando umbilhetemágico
levaum garoto de onze anos de idade,
Danny Madigan (Austion O'Brien),
de suapoltronanocinemaparadentro

,

dofihne,unindo-seaoseuheróideação
favorito.

Para complicar a vidaide Slater, o
bilhetemágicocainasmãosdosvilões
do filme queescaparamparaomundo

----.real,ondeocrimefreqüentementecom
pensa, Assim, Slater eDanny são for
çadosadeixaraLosAngelesfictíciae
seguiremparaaNovaYorkdarealida
deparacapturaremos vilo-es, Entan

to, uma vez lá, Slater temde lidarcom
o fato de que ele é um produto de um
roteirista de Hollywood e que seu

mundo éparte da ficçãocinematográ
fica. Semamágieadocinema,Slaterse
encontra namais desafiante aventura

daqualjáparticipou, tendoqueprovar
serumverdadeiro herói.

PROGRAMAÇÃO
Sábado - 16/10/93
20: 15 - O Último Grande He
rói
22:30 - Filme Pornô

Domingo -17/10/93
15:00 - O Último Grande He
rói
20: 15 - O Último Grande He
rói

Segunda -18/10/93
20: IS - O Último Grande He
rói

Terça - 19/10/93
20: 15 - O Último Grande He
rói
Quarta - 20/10/93
20:15 - O Último Grande He
rói.

Quinta - 21/10/93
. (

20: 15 - Filme Pornô

,4 ··�.Hß eJirJo_
,�e�

Nataçãopara todas as
.

idades durante o ano inteiro.

�m�
ESCOLA DE NATACÃO

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone- 72-1862

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Classificados

OPTION Comércio de BiJouterias Ltda
Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 260 - Sala 01 - Centro

(Ao lado do Foto Loos) Ja�aguá do Sul - SC
-

TVP&B
Vende-se, 17 polegadas.
Tratar71-2600 com Nelson.

MÁQUINA
Vende-se, sendo 3 retas in
dustriais. Tratar 72-1814.

MÁQUINA OVERLOQUE
Vende-se, lubrificação au

tomática. Tratar 72-3391.

BICICLETA
Vende-se, de mulher modo
Tropical. Tratar 71-8246
com Margaretti.

CAVALO
Vende-se, Manga-larga mi
neira. Tratar Rio Molha,
pr6x. à Gruta com Osmar
Souza.

MÁQUINA
Vende-se, de picar trato.
Tratar rua Ana Zacko 275.

MÁQUINA
Vende-se, de cobertura 3

agulhas. Tratar 72-3892.

BIJOUTERIAS,
PRESENTES E

�ROUPA§

GELADEIRA
Vende-se, nova. Tratar
71-8331.

TVP&B
Vende-se, Philco, 20". Tra
tar 71·8835.

ROÇADEIRA
Vende-se, marca Costal
Yamar. Tratar 72-1129.

ROÇADEIRA
Vende-se, marcaYamar
bom estado. Tratar rua

Ernesto Lessmann, 87 Vila
Lalau.

BALCAO FRIGORíFICO
Vende-se, para sorvete e

picolé. Tratàr 72-3765.

VENDE-5E
Ponto para confeccionista.
Tratar 76-2695.

VIDEO CASSE;TE
Vende-se,4 cabeçasPhilco
Hitachi. Tratar 71-7322.

- Suprimentospara Informática
- Máquinas eMóveis para Escritório

- Rebobinagem de fitas impressorasp/micro
- Assistência tecnice p/'máquinas de

escrevei, celculer; relógios, Isx, copiadores,
etiquetado/as, cadeiras, arquivos, etc.

\,�!�I!���"�,,.,,-

MICRO COMPUTADOR
Vende-se. Tratar 72-1542.

CANELETE
Vende-se, 5 folhas. Tratar
71-0421.

FREEZER
Vende-se, 400Lt. e TV a

cores 14". Tratar rua Luiz
Picolli 636.

FILMADORA

Vende-se, modo M. 2000.
Tratar 72-3251,

DESCASCADOR
Vende-se, de arroz com

motor. Tratar 72-0557.

ÓRGÃO ELETRÔNICO
Compra-se, grande. Tratar
73-0666 com Riata.

•••••••••••••••••

:Farmácia:
• •

•

Suely _
:

•

•

•

•

: Aberto das 8 às 21 horas :
: Sábado até as 18 horas, :
• Fone 72-0170 •

: Av. Mal Deodoro, 852 :
•

•••••••••••••••••

GkTOSIAMÊS
Vende-se. Tartar rua cam

po Alegre, 382.

GELADEIRA
Vende-se, usada. Tratar
72-0287.

TECLADO CÁSSIO _

JOGO DE ESTOFADO
Vende-se, ou troca-se por
BMX. Tratar 72-1907.

JOGO DE ESTOFADO
Vende-se, semi-novo.' Tra
tar 72-0947 com Rita.

TíTULO DO BAEPENDI
Vende-se. Tratar 71-0722.

Clínica Fortkamp
- -r-r-:

p........ �......•.••

;;SUL M TOS ;
• I •
• Tudo para Motos· •
• Honda - Yamaha - Agrale - •
• o melhorpreço com •
• Colocação gratuita •
• Rua: João Piccoli - 44 •
• Tel:---J-2-72-1504,·�........•..........•
FOGÃO ECONÔMICO
Compra-se. TratarPanifica
dora Pão Quente com Ana
Maria 72-0258.

p•••••••.••••--•••••••
•CACHORRAO DO.
· .

�..TAINHA ..,.
•

A'
•

• Se você estiver em casa com aquela .

•
• FOME TREMENDA, venha saborear o mais .

•
completo cachorro-quente da city. Agora

: instalado no pátio do Superme�c,ado Vitória, :atendendo de Segunda a, Domingo.
.

• Venha me vízltar o Tainha agradece • '

� _�

•

REFRIGERADOR
Vende-se, Cônsul 280Lt �
TV Philips 20". Tratar ,J

71-9810.

CASA DE MADEIRA
Troca-se na Estrada Nova

por um carro. Tratar
72-2472.

TELEFONE
Vende-se. Tratar 72-3932.

BICICLETA BRISA
Vende-se; 2 bicicletas. Tra
tar rua Ernesto Lessman,
130 Vila talau,

JOGO DE QUARTO
Compra-se jogo de quarto,
usado em bom estado. Tra
tar. -72-2878.

FREEZER
Vende-se, horizontal. Tra
tar rua Jacob Guésser nO
80.

BICICLETAS

Vende-se, - 2 Caloi. Tratar'
71-3667.

TELEFONE
Vende-se. Tratar 72-3932.

Oftalmologista
Dr. Josoé Fortkamp Júnior

BICICLETA
Vende-se, Ranger Afrlcan.
Tratar 71-1921.

TELEFONE
Vende-se. Tratar 72-2672.

ESTOQUE
Vence-se, 'de loja confec.'/
ção. Trâtar 71-8954. I

BETONEIRA

compra-se, usada. iJ'ratar
ruaAna P�ula II casa n° 334
pr6x. Figueirão com Luiz.

MESA DE REVELAÇÃO
Vende-se e 24 quadros de
estamparia. Tratarniá João
Picalli, 104:

ACORDEON

Compra-se. Tratar72-0364 ..
(recado).

APARELHO DE SOM
Vende-se, 3 em 1, Tratar
72-2784.

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. Deodor�, 429, sala 9, Ed. Florença, térreo - Fone: 71-282"2 (comercial) e 71-1164 (residencial)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - Tratar Rua Major
JúlioFerreira�28Vila Lalau72-11 02.

CACHORRO
Vende-se, raça Fila Brasi
leiro, adulto. Tratarrua Max
Nicolau Schimit ao

metalúrgica DKS na Vila
Lenzi com Silvestre, à tar
de.'

GUITARRA
Vende-se, e caixa de som

amplificada. Tratar
71-7357.

PORCO GRANDE
Vende-se. Tratar 71-4435.

200 ESTACAS
Vende-se e 3 janelas de fer
ro e porta de ferro - rua

Major Julio Ferreira,' 93.

PARQUÊ
Fazem. Tratar 74-1215.

PEDREIRO
Precisa-se para acabamen
to. Tratar 71-5033.

MÁQ.UINA DE LAVAR
Vende-se, de madeira usa

da. Tratar71-5542.

RELÓGIO
Vende-se, orient para mu

lher. Tratar rua João André
dos Reis bar do vale.

BARRACA
Vende-se, para seis pesso
as. Tratar 72-3609.

BALCÃO FRIGOBAR
Vende-se, 3mt semi-novo.
Tratar rua Irineu Vilela

Veiga,103.

EXAUSTOR
Vende-se. Tratar 71-3821.

Vende-se e geladeira Côn
sul. Tratar 71-9810.

AR CONDICIONADO
Vende-se e lavadoura -rou

pa Enxuta e 3 geladeiras.
Tratar 72-1210.

600 ESTACAS
Vende-se, de 3mts. Tratar
ao lado do mercado Buzzi
com o Lambreteiro.

CACHORRO
Vende-se, Pastor Alemão.
Tratarrua JoãoCar1osStein,
895.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

JornC),1 de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

MÁQUINA
Vende-se, de cortar trato
para gado. Tratar 72-2212.

TELEFONE
Vende-se. Tratar 72-2931.

FILHOTE DE CACHORRO
Vende-se, Piquinês. Tratar
72-2872.

TELEFONE
Vende-se, troco por materi
al de contrução. Tratar
72-1055.

NOVILHAS
Vende-se 3 novilhas para
criar. Tratar 71-2119.

Jron Beno &hreinerLucht
Médico - CRM 5457 - CPF 561827329-20
GINECOLOGIA E OBSTETRíCIA

Consultõrio: AvenidaMal. Deodoro da Fonseca, 429 - Sala 7

Edifício Florença
Fone: (0473) 72-0395
892,51-701 - Jaraguá do Sul- sc

Casa localizada no começo
do-Rio Molha. Tratar
71-1721.

AR CONDICIONADO
Vendo, marca Springer,18
mil BTUS, em ótimo estado.
Valor80mil. Tratar72-0691.

TV 5 POLEGADAS
À cores com AM e FM, 150
dólares. Rua Presidente
Epitácio Pessoa, 421,apto
101.

PICK-UP FIORINO
Vende-se ou troca-se, ano
83 - Rua SenadorSchroeder
I em frenteMercearia J, com
Sebastião.

OPALA -

Vende-se, ano 76. Tratar
71-3157.

TOCA-FITAS
Vende-se Albatroz digital.
Tratar 76-0921.

FIATSPÃZIO
Vende-se, ano 84. CR$
350.000,00. Tratar72-0045.

FUSCA
-Vende-se, ano 76 bom de
motor e lataria e um 72.
TratarSchroederBarChico.

FUSCA
Vende-se, ano 72, 1500aros
de Brasília. Tratar posto ci
dade Elcio.

FUSCA
Troca-se por Del Rey, 83.

.
Tratar 72-3668.

. CICLOMOTOR
Vende-se. Tratar 72-0739.

KADET
Vende-se GS, prata. Tratar
72-3124.

'

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

JEEP
Vende-se, ano 74 aceitotro
ca. Tratar rua PastorAlberto
Schneider n° 1000 Ingo ..

RX 125

Vende-se, ano 79. Tratar
rua 28 de Agosto Lancho
nete 28.

c, f:,�-2
... t ',,_'

Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt. 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- SC

Indústria Metalúrgica Ltda.
Especializada em:

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

Rua Presidente Costa e Silva, 158
Vila Lenzi

Jaraguâ do Sul- SC

CICLOMOTOR
Vende-se, ano 86. Tratar
73-0262.

FIAT UNO

Compro Fiat uno

consorsiado. Tratar com

Cesar. 76-0513

FUSCA/77
Vendo em bom estado.

Preço a combinar. 72-1467.
Com Cassiano.

MOTO CB400

TratarcomZenirnaHMpelo
fone 71-1211.

......................
: f1IIJll BRINQUEDOS:
/:� Mundo da ALEGRIA •

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

:. Li/a Brinquedos emfrente a IgrejaMatriz •
Rua MarechalDeodoro, 601 •

= Fone: 72-2689 =
�.........•.........�
ALUGA-SE TV 17" P&B

p--------.

tMgV/Jeo:
: e� :
I I
•

Locadora de
ifitas e games

I para Mega Drive I

II RuaÂngeloRubini,914 II'Fone(0473)76-2935
I Barra do RioCerro I
I .

Jaraguá do Sul - SC I
11 -_.

MOTO RD-125 Z
Vende-se ou troca-se por
moto de menor valor.
72-1122 com Giovani

KOMBI/90
Por 5.000 dólares, 72-1183
com Júlio.

BRASíLIA / 79
Vendo luxo, também um

Fusca/72 e uma TV a cores.

Preço a combinar. 72-2850.
ComAlmir.

CORCEL 1
Vende-se, ano 76, por

290.000,00. 72-2573.

CARAVAM
Por 600.000,00 ano 185.
72-2573.

GARELLI
Vende-se, ano 89, Corcelll
80, sobrado no centro Rua
João Doubrawa, 493.

DT 180

Vende-se, ano 87, troco por
-moto demenorvalor. Tratar
72-2081.

MOTO RO 135
Vende-se, ano 91. Tratar
rua Alberto Darius, 360

Corupá.

CICLOMOTOR
Vende-se,' ano 86. Tratar
72-1155.

BRASíLIA
Vende-se, ano 76/78 troco

por Kombt. Tratar 72-0597.

MOTO ML 125
Vende-se, ano 84. Tratar
71-0835.

KADET GS

Vende-se, ano 90 prata. Tra
tar rua Walter Marquardt,
530 com Maria.

CICLOMOTOR
Vende-se, ano 90. Tratar
rua Oscar 'Schneider, 889
Tifa Mosca.

FUSCA
Vende-se, ano 80, fafá aros
de Brasília acentos procar.
Tratar 72-3707.

AROS PI MONZA
Vende-se, e compra-se casa
pequena e enxoval de bebê
-12-1083.

- Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,
JAVEL

Veiculos Novos
\
Tempra ouro 16Y. - azul caribe - (G) OK

-

UnoCSIE-vermelhoperolizado-(G) OK

Elba Weekend 4p - verde guarujá - (G) OK

Pick-UpLX-cinzasavelha -(G) OK
Fiorino 1.5 -brancoreal-t'G) OK

UnoCSL 1.6 -vermelhogranada-(G) OK

Uno) CSL - cinza argento - (G) OK

Pick-Up - vermelhomonte carlo - (A) OK

Prêmio CS IE 4p - cinza argento - (G) OK

Uno S IE - cinza savelha - (G) OK

Uno 1.6RMPI -vermelhoperolízado (G) OK

Uno S IE - verde guarujá - (G) 4 0K

Pick-up-brancoreal-(A) : OK

V;,��;��US�d��) �K

Voyage GLS - cinza (A) 89

Elba S - vermelha (A) 87 /88

Uno Mille- verde (G) 90/91

Uno 1.6R-cillza(G) , 91

GolCL-branca-(G) ..•..............................................................92
Gol GTS - vermelha - (G) 90

TempraPrata-vermelho-(A) 92

Santana- begemetálico - (G) : ·: 91

Monza-marron-(A) : 88

Prêmio CS -cinza- (G) 90

GOLCL - branca -(G) 90/91

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
,

Ltda.
Rua João Zapella, 214 - Fone: 71-2111

.

FUSCA
Vende-se, fafá branco por
270 mil e moto Honda 86.
Tratar rua Major Júlio

Ferreira, 106.

FUSCA
Vende-se, ano 79, fafá e

CG today 89. Tratar
72-3074.

GARELLI
Vende-se, ano 90 e uma

bicicleta tropical. Tratar
71-8246.

FUSCA

Vende-se, ano 69. Tratar
71-7322.

KADETGS
Vende-se, cor prata metáli
co gasolina. Tratar rua

Walter Marquardt, 530.

FIATSPÁZlO
Vende-se, ano 84. Tratar
71-3333.

XR-3
Vende-se, ano 88 Borelax e
Monza 90 SLR. Tratar
72-1965.

RX
Vende-se, ano 79. Tratar
rua Joinville 1896 na

Transville com Darci.
MOTOTURUNA
Vende-se ou troca-se, ano
86. Tratar 72-1722.

GARELLI
Vende-se, ano 86 modo 88
em ótimo estado. Tratar
73-0262.. CORCELII

Troca-se, ano 78 , por
Brasília ou Chevette - rua

Adolfo Augusto Alfredo
Ziemann.

MOTOCB400
Vende-se, ano 82. Tratar na
HM com Zenirou 71-1211.

GW1J
.

�RINH�

CP Classificados

OPALA
Vende-se, ano 76. Tratar
71-3157.

FUSCA
Vende-se, ano 72, branco,
1.500 aros de Brasília. Tra
tar ao lado da Eletrolar com
Élsio.

CASA
Troca-se, de 120m2terreno
15x60 Figueira Lot. Borba II
nO 172 com João ou Inês.

ÁREA
Vende-se, de 60.000m2 em
Corupá (centro). Tratar
75-1444. -

LANCHONETE
Vende-se, na rua Bemarelo
Dornbusch em frente
Tibéiio Automóveis.

TE�RENO
Vende-se 25 morgos cen

tro, troco por carro. Tratar
75-1444.

LANCHONETE
Vende-se, completa rua

Walter marquardt, 1235.
Tratar no local.

CASA
Compra-se, até CR$
500.000,00. Tratar rua São
Paulo,76.

PROCURA-SE
Casa para alugar. Tratar
72-1395. Imobiliária Irace
ma.

ETERNIT
Vende-se, 26 folhas. Tratar
Rioa Molha 1· casa após o
bardo Vico.

TERRENO
Vende-se, na praia grande.
Tratar rua Berta Weege,
295.

CASA OU APTO.
Procuro para alugar. Tratar
71-0305.

CASA DE MADEIRA
Vende-se com terreno na

rua Conrado Riegel, 53.

TERRENO
Vende-se, em Santa Luzia
500m2• Tratar 74-1357 ra

ma140.

TERRENO
Vende-se, em Schroeder,
próx. Marisol, aceito carro

no negócio. Tratar72-2081.

TERRENO

Vende-se, com casa na pe
dra Branca. Tratar após a

ponte na 5- casa Carmem.

TERRENO

Vende-se, na praia,
Ubatuba 600mt. do mar.

Tratar 72-2225.

CASA
_

Compra-se, até 2 milhões.
Tratar 71-3100.

CASA DE MADEIRA
_

Vende-se 112m2• Tratarrua
Conrado Riegel, 53.

CHÁCARA
Vende-se, com casa alv. de

peixe. íratarCorticeira com
Bento Machado.

TERRENO

Vende-se, na rua Joinville.
Tratar na Gráfica Avenida

com João das 12:00 às
13:30.

••••••••••••••••

Farmácia:
Müller

onstrutOf!a

•

•

•

•

•

A vista J ()% de desconto.
•

ou cheque para JS dias •

com preço normal :
Rua Reinaldo Rau, 243 •

•

FOlie: 72-3333 •

•

••••••••••••••••

TERRENO
Vende-se, no
Loteamento
Franceschi, c/420m2
Rua Júlio Tissi, 889
Nereu Ramos,
Tratar 72-3363
Com Adriano.

ALUGA-SE
Quartos para moças ou ra

pazes. Tratar rua Carlos

May, 89 próx. Doering.

TERRENO
Vende-se, no Jaraguá-Es
querelo 4.000 dólares. Tra
tar 71-9275.

ORAÇÃO DOS AFLITOS
Aflita se viu a'Virgem Maria
aos pés da Cruz, aflita me

vejo, valei-me mãe de Je
sus. Confio em Deus com

todas as forças, por isso

peço a Deus que ilumine os
meus caminhos conceden
do-me a graça que tanto

desejo. (Faça o pedido).
Mande publicare observe o
que acontecerá no 4° (quar
to) dia. M.S.

Anuncia

.lJJp,.elfe,.•••0 ti,;Oll,..
." DOII.fraç.o elvU (JllIUI.'.ll).

••f. DOZJ'''.'lJIIlfo Oll,.•• tle DOII.fraç.o
e••••, 60ll,..tlo., .D.IIlU11eZJfo., .'D.
Tratar: Rua Padre Alberto Jacobisk

Na panificadora Brot - Pão. Fone: 71- 5721

Jaraguá do Sul - SC

COM CARINHO
TRANSPORTE

Viação Canarinho Ltda.

CORREI Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cP Classificados
p•••••••••••_••_••••
• TRIVIUM •
• •

: TECIDOS LTDA. :
• Malhas em rolo e em quilo pl confeccionistas.•
• Temos também retalhos, cotton e microfibra •
• Vendemos no Atacado e Varejo a preços de •
• Fábrica •
• Rua Joinl'ilIe, 4368, em frente ao Treve de Schroeder •
.. Fone: 72-0237 ..••••••••••••••••••

EDITAL
Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes, Tabeliã e

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

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

Auto Mec. JBS Ltda•• Rua Júlio Tissi, 100S • NESTA;

Baulartel Qulmica Ltda. • Rod. HR 280 • -NESTA;
Com. Prod. AIbn. VIdaN.� Uda. • Rua 2S de Julho, 1046 • NESTA;
ComL EletrolL Lux· Rua Av. Salomão Carneiro Alineid, 14· NESTA;
Gerson Judacefsld • Dom Pedro II, 92 • NESTA;
Gueilther Eßlel • Rua Jaoquim Francisco de Paula, 32S • NESTA;
Isae de Càltro Batista • Ac, da, Agência • NESTA;
Instaládora Eletrka Jaraguá Ltda. • Rua Joinville, 189 • NESTA;
Joadr Torres Athayde • Rua Visc Taunay • NESTA;
J. Bonezzl Repres. ComL Ltda • Rua Cegonhas, nO 100 • NESTA;

Metalúsrcica Doullas • Estrada Itapocuzinho, -89 • NESTA;
MednieaVerona"TOIlIlIZiniLida.·RuaGraciema Fónnulo, 312·.NESTA;
Nutrimental 8.A. liId. com.: Allmentos • Rod. SC 280 Km 7,S • NESTA;
Pascola Móveis Ltda Ac. Agência NESTA;

Slvana Mari� Pereira· Rua Andre Voltoline, 1320 • NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz}pr intermédio do
presente edital, para que osmesmos compareçam nesteCartório

na ruaArthurMüller, 78, noprazo daLei, a fim delíquídaro seu
débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a pena dê serem
os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 13 de outubro de 1993.

Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes

Tabeliã

.. Compra .. Vende
Fone: (0473) 76-7014 .. Troca .. Financia

MoozaSLE2.0 • marronmel elétric. (G) 89
MonzaSLE, begemeto (A), com trio elétric 87

.
Gol CL-marronmeto ·(A) : 89
MonzaSLE·verdemetálico ·(A) \ 86
ChevetteL 1.6 S·(G) OKm
ParatiLS .vermelha-(A) , 8S
MotoTurulll· azul- 84

Rua Angelo Rubini, 951 - Barra do Rio Cêrro -

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Estadode Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Guaramirim

Lei N°J.282/93

Arllor;;a alienação de Bens MÓl'eis
Victor Kleine, PrefeitoMunicipal deGuaramirim, no uso de suas atribuições.
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal

aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1° • Fica o Prefeito Municipal de Guaramirim autorizado a alienar

mediante venda, bensmóveis inservisíveis, constantes da relação anexa, integrantes
doPatrimônio Municipal, pelomelborpr� possível e na observância das disponi
bilidades vigentes.

Art. 2· - O processo de venda dos bens móveis citados nesta Lei, será feito__,
atravéS de Edital Público a ser formalizado após a publicação desta.

Art. 3· • Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em eontrário.

Guaramirim, SC 26 de Agosto de 1993
Victor Kleine

PrefeitoMunicipal
JairTomeUn

Secretário de Finanças

Estado de Santa Catarina

PrefeituraMunicipal de
Guaramitim
DECRETO N° 073/93

Abre CridiloSup/ettumtor_ "�/or de CRS 38.000,00
Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições

DECRETA:
Art. 1· . Fica aberto Um Crédito Suplementar no valo de CR$ 38.000,00 (Trinta
eOitoMil Cruzeiros Reais), para reforço nos itensOrçamentários abaixo descritos,
constantesdoOrçamentoMunicipalaprovadopela Lein" 1.610de29deDezembro
de 1992:
F_do Municipal de Saúde
0501 - Setor de Serviços Urbanos. Obras e Saneamento
030702S 1001 • Constr. Ampliação de Edificações
4210.AquisiçãodeImóveis CR$38.000,00
Art. ZO • Os recursos para a cobertura do presenteCrédito Suplementar, provém do
Excesso de Arrecadaçõ, apurado até 31 de Julho de 1993.

Art. 3· • Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
.

disposiÇÕC!l em contrário.
�

Guaramirim, SC 27 de Agosto de 1993
Vielor'Kleine

PrefeitoMuncipal
JairTomeUn

Secretário de Finanças

Spézto & Cio Ltdo
Serraria e serviços de trator

Madeiras para construção e serviços de tf�tor
com profissionais especializados

Paraa
LIMPAC, a
V SCHÜTZENFEST

\•

VaI seruma

festa:
dançada
vassoura,
detergente
em metro,
tiro ao cesto
(de lixo) ...

Vai ser um baile!
De limpeza.

Limpezae
Conservação

Oficiarda
V Schützenfest.

,
llMPAC

R. José Emmend6erfer, 679
Fone (0473) 72-3809
Jaraguá do Sul

, CLASSIFICADOS
GRÁTIS

Ligue para o

telefone do
CP CLASSIFICADOS

do

CORREIO DO POVO

Rua João J. Ayroso, 772 - Jaraguá Esquerdo
Fone 72-0300

Jaraguá do Sul - SC

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

214 - Fone 71 - 2111

Acedemos cartas de crédito. Melhorpreço em veículos
novos e usedos. Atendimento especializado e oficina
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CP Classificados

Tubos Santa Helena ltda.
Divisão de concreto

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

Divisão deplásticos (tubos dePVC -eletrodutos/linhaesgoto -

tubosdepolietileno/mangueirapreta).
Rua Bernardo Dornbusch. 858 - Fone 72-3025

EscritórioGeral />
.

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

Agora Tarifas

PROMOCIONAIS

Informações: 71-0091

71-0303

Jaraguá do Sul - SC

Proclamas de Casamento
M.".,AtIIIM_,.__,Oficial deRqiSlrOCml do I'Dislrito daeom.n de J.....' do Sa� Estado de SIrú Cllorino. ,.._ que c.....,.-.ccnm_Cortllrio.....öindo

OI_ ....... pdllei. • fim de hobililorem-rc pon <ISII' OI_....
mlTAL N" IUI3 ... 5-1"lm
ADIU'OHEINIIIIIS111l1li

Elt.1nIiIúo. ........__de__._deC«l!l>'.__._ ............IUIIesc.Sdn:idcr.696.anlllmldoRioano._cidode.fi... deBatoldo
Hein. DonIIIIIa*cndorfHeia.

Ela.lnlilein. ooIIciro._ia._de�'do SU� domicilioda.-' .. ruaesc.Scmeidcr. 696. an BIrra do RioCem.._ cidade.1Ih deMurBin'. EIzin RadI
Bin'.

mlTALN" I"'I� de 5- I" Im
JADEL UfCIANO CIUI'ES 1 FAIIIANA. CONRADO

Elt.1nIIleiro. ........ vendedor._ de OIacilio CosIa,_ ....... cbnialildo • rosiat...MIMIr<eIo_.490._ cidode.l1... de Adelino a..... EIzo 0.....
EIl, linIiIcirI, ooIIciro. do ...._de Joinville, ....._. domiciliada ............ ruaMIr<eIo BIobi. 460._ cidade. lila de Luiz MIrioComdo o Darino CorneIo.

mITALN"IUIS ... 5-I.. lm
DQIIYALDSEn7.1.OVNJE8DESOUZIl

Elt.1nIiIch, .................._de-......._ ........_.-......AdoIfo__er.117.....cidode.lI...deOllifioDenai.Moria
o.aIiao SpáiaDenai.

EIl, lnIiIein, ooIIciro. ........_de .... do� domiciIiadao-' .....__� _cidade. fila de AIt_deSauza.
mITALN" It.'I'''' "I" 1M3

AI.TONOIEI.IJW.AUl'SANDJIA DA I'E1GA
Elt.1nIiIch, ........-._de J..... doSU�domiciliado.-. .....Wallcr� 1.595. an BlrradoRiocem., _ciclodc, fi... deAloldoOielaw • MUda
�_.

EIl, lnIiIein, ooIIciro. boIcaaisto._ de bIoiaI,_ ........ domicIJioda o ............ JOIIÇIbo, 57._ cicIodc, n.. deV_Hilirio deVeip. T..... da v.õp.
mITALN"IUI7de" I" 1M3

AGENOa/COE:I'r.ADEMlJIA WACJCEIUlAGE

Elt.1nIiIch, ........_._de.... do�_0-'_Rio daLazID,_ cicIodc, filio de &ido Kocpp oluzia Lcn*c Kocpp.
EIl, lnIiIein, ooIIciro._.a.- de Toió,_ ....... domiciliada o-. an Rio ano L_ cicIodc, fi.. de UdoW........... LoriIa W...........

mlTALN" IUI.... " I" 1M3
JfUIAa VAZ .IIITA DEC4SSL4 HECr

Elt.lnlilcira. ........__demiquinl._deRodcio-'RioOr-*do�_liadooral_ .. ruaJoin\iiI1c,3SO._ cidode.filhadeVidAIrioF_V..eOlivia
F_V",

EIl, InIiIein, soltdra, cIoaXsIic:o._ de JoinvIlIc,__• domiciIioda e_ ...... Joinvile, SotO._ cidade, fila deMIIi.., Heck .Inb E'A:te1 Heck.
mITALN"IUltde"I"I"3

MARoCEl.OMAllC1!UNO /COIILS • .I«III.1;4 PELENSE

Elt.lnlilcira. ........ camcn:iade,_de .... doSU� domiciliado."""'"rua_ Fnncisco Diemon, 141. an Vila Novo._ cicIodc, fi... de AMId Kohls e

l'IuIIaa EIzin IC<INI.
Ell,lIraIlkh.ooIIciro.lUlIi1Iorde�_de,....doSU� domicilioda...........rua_'1'hcodanIRibeiro,4.359.emlladaF'''''...._cidode.li..de_F1oriono

,.l_.luzia_.......PclIaae.
�

mlTALN" It.m ... " I" Im
WALJER LUIZ l'AUU •DINAJIA DEOUI'E1JIA

E1e,-. ........._._ de-.....__• domiciliado e -'IRrua Anquori.l9O. em lIada 1"""...._ cidade. ftlhode_PIoli. Lueil

PelryPluli.
EIl,bnIiIcin, ooIIciro.ouxiIiorl-.o,_ de....do SU�domiciliada.""""' .. ruaHcrriqu.SoIn 111._ cidade. fila de Jos<! Jorse deOliveira. EvelinaDocrirw

de Oliveira.
mlTALN" 1t.02l'" 7. 1" Im

LÚCIOMAU6.0 C'OIIIItA •&4NDJIA SIMONE IóANZLER

Elt.1nIiIch, ........ '-'CO'_ de do SaL domiciliado e-. IRrul__er. 1.715 ciclodc, fi... de caio Conta e Hildepr C......
Ela. bnsilein. soltdra, pmr......._de do Sa� domicililda. n:sidert.1IIMIVcnlnc:io da Silvo Puto. 731 cidade. fila deDorivol KonzIer.T_de Loordcs

KonzIcr.
mlTAL N" 19.011 de 7· 10. 1993

ADILSONGOUMCHEII. LUClMARANASTAClONUNES .

E1e, Instl0ir0._.operirio._ ciOMIrip6. ..... domiciliado emidedc ..MI.,........IJanu'c:hi.l92. anViii N......... cidade. lliho de Si80kl OoklocherHodIst.in,
Ela._.... ooIIein, operirio._ de Tolcdo, PInni. domiciliadae"""'" .. rul.,........IJanu'c:hi.19l, an ViiiNovo."'" cidade,·fih de Fnncisco _cio)'ltmes

eMorio CImqD Nunes,
EDITALN' ,,,,13 *1. Jfl.I"J

C6p1a'_"""do (Ãrfdrlo. Boa 1'/.JI4. JoIrf'iI/k,_••_
_CIOCUIDOISO. CLEOSDEJEDEJIELLO.0.t4

E1e, bnsiIeiro......... apendorde -......_ deloinvi1lc,__o domiciliado.-. emJoinvllle,__• filhode Amlnio Osmoc.doso.Morio c.doso.
Ela.lnlilein, soItdra, lItaI,_de Nóva CiriIu, PInni. domicililda e"""'"_ cidade. fila de Anisio�. Dina de Mello Rosa.

mlTALN' 19.02� de 7- 10. Im

C6pIa lWabIdodo_.c� ...JI, •.JIodo
EZEQUIEL JIA17cou, •MARoTA RODIIIGUESDA COSTA

Ele, bnsiloiro. solteiro,_de Nova Caml. Pmn4. domiciliado en:si_ .. rua LuizPicolli. 636....... ci_.111ho de AporccicloMllicol••_... Hireno Mllicol•.
Ela. bnsilein, soltein,1IIIUn1 de Toledo. PInni. domiciliada.n:si_ ...... 11 de Abril. an COIUpi._ ....do, fila de Voller lIDcIripes da Costa • Laudelina da Costa.

EDITAL N" 1'-015 de 8-10. 1m
NEUIIISCHlIU%.SILENEREGINA SCOZ

Ele, bruiJeiro._iro._mo,_ de CeGo AlIo· Rio dos Ccchs, .............. domicili....._ IR rui Bcmordo KmIa1, 92. em BIrra doRio cem. ,II .... cidade,
lilho de_ Schullz. MorIisc Schultz.

Elo.li,.Ilein, soltdra, do 11I'• ...wr,I de J......do SU� domicililda oRsicIau ......Bcmordo Kant.... 91, anBIrra do Rio Cem.._ cidade, fih de Malio Scozo Sophil Fossil.
Scoz.

mlTALN" 1".16 de 8- 10. 1993
LOIILtNO COSTA.MARoUSCHUEIIMANN

Ele,InIiIeiro...!leiro. pcchiro. nobJraI de JIlI8II' cio SU�_li..... n:sidert. em Pcdrein Ri. Bronco. nesta cidade. filho de Emilio COSIa o�Iil COSIa.
Elo.lnlilein,.solt.in, do lor. nobJraI de pooso Redondo._ ....do. domiciliado. residede an Peàe.. Rio Bnnco._ cidade, lila de Vil.. SchuClJlllm. Elvira Schuc:nnam.

mlTAL N" 19.027 de 8- 10. 1993
EDSONJOSÉmNGEN. EDNA FA17MA DA SILVA

Ele, bnsileiro. so!leiro._iro, naIuJjJ de J.....' do SU�_iii.... e ràiderte IR rua AdioMabo,�. anViii N...._ cidade. lilho de AdlioStqal.Monci ManesStqal.
Ela. bnsil.ira, solteira, operirio. naIurII de0Iritib0n0s,_EsIodo, domiciliada. n:sidede .. ruaAdIoMoba, 139. anViiiNovo._ cidade. filho de JoioMoisesdaSilva. Jondin

_daSi....
.

mlTALN" 19.m de 8- lO. Im
EUCUDE8SEIIENINl •ROSA MA1UA PEREIRA

Ele, bnsil.iro. violvo. nobJraI de Mediado, Minas Clenií. dogUcili..... n:sidede .. rui Benjamin Vogo. em Janau'·Esquerdo. nesIa cidade, filho de Primo Semlini • Malia Oaroni.
Elo. bnsil.in, solteira, do111'._ de J.c....Minas Ocrois, domiciliada. n:sidert. IRrul BcriiIllllinVosci. an JIlI8II"Esquerdo._ cidade. filho de Malialoaquina dos Sutos.

mlTAL N" 19.019 de 8- lO. 1993.
CUUDINEI WlGANDBL(JOORN. JIARClA UUBE

Ele, bnsiloiro. soheiro. opcririo. naIurII de JIlI8II' cio Sal. domicili n:sidede an Rio Cfrro n._ cidade. filho deWipnd Blcldom .Irene Oi.low BII!dom.
. EI.. bnsilen, soltein, operifio. naIurII de JIlI8II' do SUl. domiciliada e idcdc em Rio CIrro n. ...... cidade, filha de Adernar Laube • Renila KopsdlLaube.

mlTAL N" 19.030 de 8- 10. 1993
sÉRGIOLuisBUSAIIEUO.MAIIIA CIIImNA MAIIA

Ele, bnsileiro. solteiro. _mo. naIuJaI deBcnediloNoYO,_ ....do. domicilildo. n:si_ .. rui LuizSader. 106. cmBIrra doRio cem.. nesta cidade, filho de lvino Busarcllo
• Dulce Malil Busorello.

Elo. bnsil.ira, so!leira,_I, naIUraI de JllI8IIi do Sal domiciliada. n:sidert... rui Adio Maba. 168. nem cidade. filho de Ervino Maba • Cecilia Tcpassé Mab.,
mlTAL N" 19.031 de 11- lO. 1m

JADER PAOLBERroU.GlLMARA TERESINHA ZIMMERMANN
EI••bnsiloiro. soIteiro...xili...a_vo.lllUJroI de JIlI8II'do SUl. domicili.... o n:sidedelllrua José Bauer. 31 O. cmVila Rau....... cidade. filho de AdoiarJoioBertoli o Onninda

K1itzkeBatoli
Elo.bnsilein, sohein,balconista,_ de Rio doSUI._....do. domicililda. residede narua AItonio LuizdaSiI... 60. cmOuuwnirim, ..slo ....do. lilha de OsmarZimmennam

.T..... ZinInemDm.
_-

mlTAL N" 19.031 de 11- 10. 1993
EVERroNPERES CASTRO. &4NDJIA NASCIMENTODE CARVALHO

Ele, bnsil.iro. solteiro, digitador. naIuJaI de SuoMalio. Rio Gnndc cio SUl. domicilildo. n:sidede na ruaPrcsi_ Castelo Bronco. 7. an Vila Lenzi. nesta cidade. filho de 0Ih0ni.1
de Sauza Castro o AnaMali. Peros Castro

Elo. bnsilein, soltein, vendedor-.. naIuJaI de Porto Alegre, Rio Gnndc do SUl. domicililda. ruidcrt. na rua Presidelll. CasI.lo Branco. 7. cm Vila Lenzi, nesta cidade. filha de Jos<!
AIt&õo de Carvalho e Robcrtino Nascimenlo de carvalho.

mJ'FAL N" 19.033 DE 11· 10. 1993
ODINEI BUENODEPAUU •NADIR PEREIJIA

Ele, bnsil.iro. solteiro._. natural de Nova Caml.Pmn4. domicilia<to. n:sidert. IRrulLuizPicolli. 74. emVil. Rau. nesta <idade. filliO de A1cindino castro de Paula. Diwnira
Bumo de Plilla.

' .

Elo. bnsileira, soltein, incmstrilirio._ de J.....' do Sa� domiciliada o n:siderte IRrul'F_ 8ao& 176. emViiiBa:cpcndj._ cidade. filho de Jos<! TeodoroPm.... Emilia

Oeorgcs Pcrein,
.,

E pon que dqIJ. ao comecimenlo de I9dos.lt1II1dei ........ o prcset1I. Edital. que sen publicoclo pel• ...,..... e an Cartório. onde sai aliX1ldo por IS (quinze) dias.

CORREIO DO POV .
- Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 1993

p•••••••••••••••••_.�

= �� Ba�..a 15ul =
• � l.novaa••
• Fone: (0473) 72-2734 •
• Vende r.
• •
• URRENOS •
• Chácara cl 6O.0()()mZ, na Bam doRio Cêrro, próximo Botafogo - USS 14.000 •
• Terreno cl 42Om', fundos Botafogo, Barra Rio CêmJ. AI:cíta cano - Pn=ço USS 2580 •
• Terreno cl 4.50Onf, Rio CêmJ, próx. Choco Leite. preçoUSS 12000. •
•

Terrenocl547m2• ruaPadrcAluisioesquina FelicianoBodolini - AD IadodoSupcnncn:ado
•Brcithaupt J>R,ço USS 12500

• Terreno cl 814m2, rua Padre Aluisio - Barra doRio CêmJ - Pn=ço USS 14.000 •
• Terreno cl 368m' Loteamento do PAP, Barra doRio CêmJ - Preço USS 8.000 •
• Terreno cl 2O.00Qm1, Barra do Rio CêmJ, defronteNoviciado. Preço US$ 8.000,00 •
•

Terreno cl 878oi. Rua Padre Aluisio, Barra Ri,o Câro. Preço USS 14.000
•Tenno cl396m2, lateral ela rua WalterMarquanIt. PRço USS 5.300.

• Terreno cl l.48Snf, lateral rua Pastor Schneider, Barra do Rio Câro. Pn=ço USS 7.000 •
• Terrenocl29.000m',BarraRioCêmJfundosBotafogo-PreçoUSS28.000 •
• Terrmocl37t'm',ruaFridaPisla;BarraRioCênu-PreçoUS$6.000 •
.� .
• C_delllwDariacl ISQm1,3q1a!., lsuitc,rraIa,coz.,2BWCa,�cl46Sni, •
•

todonuadoe-Janlinaclo.RualciioFI3IIZIlC.�CIIIOaléCr$1OO.000.PaeçoUS$23.000.
•C-deMlldeincl l3Onr,3qtoL,saIa,COZo,BWC,dClpCllll,Iavmdc:íia,prasan,tan:no

• cl 4SOnf. Vila Rau. AI:cíta cano atéCR$ SOO.OOO. preço US$ 15.450. •
• C_ de MIIIIeiraC/130m2, 3 qtos, "", COZo, copa, BWC,� prasan, •
• Terreno, cl45Qm1, Vila Rau. Aceito cano até CR$ 350.000�� •

PreçoUSS 15.450
'

• C_de"_"'cI 7Onr, 2qtos, llIa,COZo, BWC, dcIpcnia, tan:no1lOlll3521!r.1ataal •
• rua PasI«Sclmcider - Barra Rio CêmJ. preçoUSS 13.320. •
• C_de.ma.;a clI61oi,4qtos,2salas,2BWCa,coz·,�smßlllll,tan:ao,cI •
• 62Soi, todonaado. R. WalterMarquadt. Preço 34.200.

< •
• C_ deA1wnari. clmur, Iataal Estrada Gan'bakli. Preço US$ 14.570. •
äUGA •• 1 tenmo cl4.()(J()m1, na BerdIaWeege • Bana doRioCaro
• Apto cl 3 qk5., sala, coz., BWC e laVllllderia. PRlçoCR$ 13.200,00 •
• PRAIAS •
• Lotes em Vbatuba - Itaguaçú e Capri •
• Vbatuba - Lotes de USS 2.000 até 2.700 financiados até 60 meses •
• Itaguaçú - Lotes de USS 4.000 até 6.000 financiados até 60 meses

•Capri- Lotes de USS 1.5Oº até 4.500 fuianciados até 60 meses.

• •
• Tratarna R. AngeloRubini, 1223 - Sala 9 - Batra do Rio Cêr7D •
• Fone (0473) 72-2734 Protocolo nO 010893/7-6 •
•

".r.gu' do Sul - sc
................. -.....

IMOBILIARIA
'FONE: (0473) 72-0153

VENDAS
Terreno - Metragem de 5.646rn2 - Rua José Picolli
Terreno - Metragem de 440m2 - Rua João JanuárioAyroso
Terreno - Metragem de 42Qm2 - Rua da; Imigrantes -}XÓx. Faculdade
Terreno - Metragem de 12.()()()nf - Rua FnWtoMcnegotti - VilaRau
Terreno - Metragem 2.700J:n2 - Rua llha daFigueim. }XÓx. Colégio
Cháatra - Metragem 1.000.000 - RuaRioMolha
Chácara - Metragem de 33.75Om2 - Nereu Ramos
Casa de alvenaria - Rua 25 de Julho, ri 3 qtos + garagem - ri 125m2
Casa de alvenaria - RuaBernardo Dornbusch, 184 - ri 182m2
Casa de alvenaria - RuaInnãosMaristas - ri300nf - ótima Iocalizàção.
Casa mista - RuaJoinville, ri 17Qm2+ tern:node409Jn2 - área comercial
Casa de alvenaria - RuaMarinaFrutuoso - ri250nt+ I.4<J0m2 teneno.

Apartamento - Edif. Sta. Terezinha - ri 2 qtos+garagem IIQm2 -Centro

Apartamento - Edif. Érica - ri 2 qtos 107nf - Centro. US$ 17.000,00.
Apartamento - Edif. Centenário - ri 3 qtos+ garagem 110m2 - Centro.

LOCAÇÃO
Sala cornercial-Rua José T. Rlõeiro, 4236 ri45nf.
Sala cornercial-RuaCarlosEggert, 145nf - próx. Weg IT
Sala cornecial- RuaPastocAlberto Sclmeider - próx. Botafogo
Sala cornercial- RuaPastorAlberto Sclmeider, ri lOOnf.

Rua Walter Marquardt, 623 - Sala 7
erecl 6.284 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 72-0163
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Caça - Pesca - Camping � Náutica - Esportes

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

. I

I CBE - Tokio - Tupy - Kanxa.
-,

Baita _- Grilon - Hobby - ccs

Preços super especiais a

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

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

•So(orl,

PARA QUEM SENTE ORGtJLHO EM DAR O ENDEREÇO

iii Apenas dois apartamentos por andar
iii Churrasqueiras
iii Salão de Festas
iii Salão de Jogos
iii Playground _

iii Todos os apartamentos com garagem

iii Totalmente residencial
iii Apartame�tos de 96 m2

Vendas

�lmOblllarl'l
___

'-

E

CHA'-É
IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragu6 do Sul- SC

2-6

VSZSZSZSZSZSZSZSI

��nfS
(!��R�
Rua 310 dos Imigrantes

(próximo à FERJ)

Construção
e Vendas:

•

(J
CONSTRUTORA. INCORPORADORA

dARAGUÁ
R. Cei. Bernardo Grubba, 246
Fones (0473) 72-0014 e 71-0347

Jaragu6 do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Construção -

e Vendas:

.-_ -

- -

DO I�M��HO Q�f voei PRrel��,
�o l�G�R Q�t voe f Df� tJ�.

o Apenas 4 apartamentos por andar

O Vista panorâmica

O Piscina

O Playground

O Churrasqueiras

O Salão de Jogos

O Salão de Festas

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos

FINANCIAMENTO O Totalmente residencial

--------.. [13 3 iii O Todos os apartamentos com garagem
f--;;;,��1Z,:'i PI Equivalência Salarial _,

Uttnrr:nhn-\ft�:=J,.;:::::::;.o Use seu FGTS O Tres dormltorlos (uma suíte)

ENTREGA O Dois elevadores até na garagem

I.] f.J:EJ O Água quente

� trnobiliár ia

.

Vendas:

Edificio Isabella alí na Procópio
Gomes deOliveira

CHAI,.É
IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragu6 do Sul - SC

CONSTRUTORA. INCORPORADORA

JARAGuÁ
R. Cei Bernardo Grubba, 246

Fones (0473) 72-0014 e 71-0347
Jaragu6 do Sul - SCOnDt MORflR f UM PRflztR!

APARTAMENTO
Rua Jose Emmendorfer, 44

C/106m'

•

(J

Entrada + Financiamento Loteamento Juventus
Lotes com entTéKJa + financiamento

Vendas: Chalé lmöbiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOUX> RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

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

CASA DE ALVENARIA
Rua: Otto Mayer, Vila Lenzi:

C/250m'

Ter. 3.5G7,50m'

APARTAMENTO

Rua Reinoldo Rau
Ed. Mendonça

c/130m'

APARTAMENTO
Rua Willy Mancke n° 219

Ed Athenas

c/200m'

CASA DE ALVENARIA

Rua Joáo uanuárto Ayroso,
2609

C/125m' - Ter. 696,25m'

CASA DE ALVENARIA
Rua Germano Marquardt nO 310

C/150m' - ter. 490m'

APARTAMENTO

Rua .Joao P,COIl,

Ed K<lrln('

(I 2 dor nutor lOS

....., .){OHr

TERRENO
Rua 725 - Sem nome

c/ 851 ,53m'

TERRENO
Rua G79 - lote nO 05

Loteamento Versalhes
c/408,97m'

APARTAMENTO

RUJ Gumercmdo da Silva
Ed Car valho

CASA DE ALVENAR!A

Rua .Joao Planlscheck 677

C, 300111' - Ter. 536.40111.'

TERRENO
Rua G87 - Jguá Esquerdo

C/453,60m'

CASA MISTA
Rua Inacio Zacko n

' 168

C/100m' - Ter. 427m'

CORREIO DO POVO - Jarãguá do Sul. 16 de outubro de 1993
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TERRENO
Rua Tornáz Francisco de Goes

n? 71

C/ 1.000m'
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.CP Imobiliária

LOCAÇÃO
Casa de madeira: C/3 dormitórios na rua: Leno Nicoluzzi, nO 130 - Fundos casa nO 38.
Casa de madeira: C/3 dormitórios na rua Joaquim Francisco de Paula nO 2386 - Fundos.

Apart�mento: Na rua 252 - Padre Mirandinha nO 183 - ci 3 dormitórios.
Casa de madeira: C/3 dormltérlos na rua: Luiz Sarti nO 349 • Nereu Ramos.

SALAS COMERCIAIS
Sala Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO .141 - sala nO 3.
Sala Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 141 - sala nO 4.
Sala Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 88.

�Ia cemercíat; Na avo Getúlio Vargas nO 49 c/68m2

VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

VENDAS
CasadeAlvenarla:Em construçãocomáreade57Qm2na ruaMaI.Castelo BrancoemSchroeder-C"entro.
.casa de Alvenaria: Próximo ao Hospital Jaraguá c/100m2 e terreno de 400m2•
Casa de Alvenaria: C/ terreno de 15x30, na rua Barão do Rio Branco.

Um terreno: C/19.000m2• Sito à rua Frieda Fritz Krueger s/no
Terreno: C/ área de 1.850.000m2 em Schroeder.

Terreno: C/2 salas comerciais e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno: C/1 casa de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.

Terreno: C/435m2 próximo ao Colégio Giardini luiz Lenzi.

Terreno: De 7.000m2 na rua João Januário Ayroso.
Terreno: C/ área de 441m2 na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51 - Guaramirim/
Um Terreno: C/ casa de alvenaria na rua Frieda Fritz Kruger s/no. Área 562m2

Chácara: Em Guaramirim c/ 50 morgos.
4 Apartamentos: No Ed. Jaraguá - 2 aptos. grandes e 2 aptos. pequenos,

VENDE:
Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m' (Ancora- Idouro)

Centro - Casa: Rua Epitácio Pessoa, n° 139 - Alvenaria,
Terreno na Rua Amazonas cll.720m', próx. Parafusos
Ewald.

terreno c/aproximadamente 4OOJ.n2 - US$ 100mil,

I
026) Terreno na Rua 732 cl 8.994,02m' (Loteamento

Centro - Casa;RuaEpitácio Pessoa - Prédio alvenaria c/
Liodoro Rodrigues) I041) Terreno Loteamento Ana Paula III - Lote 186 cl

236m2, em terreno c/336m2• 447m'.

Centro - Casa: Rua Felipe Frenzel, nO 89 (próxima ao
052) Terreno em Piçarras Beira-Mar cl 12.320m2
053) TerrenoRua JoaquimFrancisoodePaula, e/2.500m2•

Correio), alvenm!ia c/ 15()m2 - suíte, 2 quartos e demais I
Próx, trevo do Posto Marcolla

IdependênciasUS$ 55mil (em condições).
055) Terreno Rua 478 (lateral ma Lourenço Kanzler) cl

456m2 ..

Centro - Casa: Rua Exp. Antonio CarlosFerreira n0745 059) Terreno cl 300m' (15x20) Loteamento Nicoluzzi.

- alvenariaUS$ 38.000,00 (em condições).

I
060) Terreno cl 535,80m' Loteamento Júlio Rodrigues

Lote n009

IVilaRau - CjJsa:RuaErvinolvíenegonin?745 (frenteao
CASAS

Ô13) Casa de-alv., (em construção), Rua Rudolfo

Monfort) - mista em terreno c/84Qm2 - US$ 19 mil. Lessmaun, c! 480m2 cl terreno de 900nÍ2

VilaRau - Casa: RuaAfonsoNicoluzzi sinO - alvo com
037) Casa de alv., 60m' - Loteamento Liódoro Rodrigues.

I
051) Sobrado em eonst. cl 220m' Terreno de Esq. cl 754m2

I85m2 em terreno com 500m2 - US$ 8,5 mil. Rua João Franzner Lote 25 Giovani Manfrini

Amizade-Casa: RuaTifaSchubert - alvo semi-acabada,d 061) Casa de Alvenaria cl 160m2 cl terreno de 405m' na
Rua 327 • Bairro São Luiz.

891.1f - terrenoC/45()m2 - US$ 8,9mil. 062) Casa de alvcnaria e/235m' e/terreno dc 1.200m2. Rua

Centro - Apto. Ed Schiocbet: RuaBarãodoRioBranco I
Waldomire Schmidt, n" 222 - (Jaraguá Esquerdo).

I!I69) Casa de Alvenaria cl 120m' - Bairro Vila Nova.

- 10° andar - US$ 25 mil.mais financ. CEF. (aceita apto APARTAMENTOS
(16) Edifício Caetano Chiodini c/147m' + Garagem

menor):' (63) Apto. CI 107,951112, ci dois quartos � 10 andar).
Centro - Apto. Ed Jaragtlá: Rua Epitácio Pessoa 'I

O(H) Apto. Edifício Jaraguá cl 70n12 cl 2 qtos., (1 ° andar).

I(65) . Apto. Edifício Karine cl 116m2 cl 3 (llIiU10S
(grande), c/ suíte, 3 quartos _e demais dependências - US$ 066) Apto. Edificio Florença c/116m2 2 quartos (4° andar).

37núl. 0611) Prédio de 3 pavimentos em construção c! 300m' Rua

Centro - Apt,o. Ed. CaetanoChiodini: (Rua Hospital S.
Frederico Barg (Rua dá Rodoviária).

I
070) Apto c' 250m'. 3 quartos. uma suitc - Rua Joinville.

IJosé)- CI 123m2 - US$ 30mil.
I.OTE<; HNANC!.4DOS

0'19) Loteamento Ana Paula III (Residenciais e Com ...r-

Uma área lO.827m2, frente em 67m para a Rua Pastor ciais) ..

Albert Schneider, próximo aAD.v. (Aurora eMãlwee).
112(1) Lotcârnento São Cristóvão

I
(121) CONDc)i\JiJ\"IO AZ/\Ll�rAS (empreendimento

IUS$ 55 mil dólares. Classe A)

Uma casa demadeiranaRuaLuisPicolli, 146, VilaRau.
022) Loteamento Acapulco na Praia iIi! Piçarras.
05U) Lotcumento.Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

US$ 9mil dólares. Ll."'DO TEU/U:.:NO

Csa de Alvenaria ,120m2• Vila Lalau Rua Ernesto I
1123) Arborizado. C· árcu dc 14.700m'. a 5km do Centro

I\)o boa água. Ulna \ ..asn CX\?�'I�I'ltlJ' estado I.! casa de

Lessmann, 908. US4 30 mil dólares. caseiro.
C/I.íCIRA

Um terreno c.1 área de IOÜÜlu2 casa mista, Vila Rau. 114(1) Cluicara cm Nereu Ramos c' I (,().()OOm� c casu e

US$ 14 mil dólares. I
ribeirão.

ITERIU�:\'() CO.\IUU.'/ll.
tl2:") .·h. \Ial. ])':0(1('1"0 da Fonseca . � 1.()()Om'

Ziemann. US$ 5.000 dólares. 11(7) .'h. \1,,1. Deodoro da FOJis�ca"" l.lX2m'

CRECI 0914 - J

o 1- àpto. no Ed. Barlo do Rio

Branco, contendo 1 surte mais, 2

dorm�iios, sala, copa, banheiro '"

s�u>Uíl, cozinha, lavanderia com

banheiro e garagem.

• '1 apto. com 180m2 contendo 1

sui�ê mais 2 dormitórios, 1 banhei
ro social, sala, copa, cozinha, la
vanderia, dependência de empre-.

gads e garagem, situado no Ed.

Jacó Emmendoerfer- nO 401 - 40

andar.

• 1 apto. com 194m2 - Ed. Carva-
. lho contendo 1 suite mals 2 dormi
tórios, banheiro social, sala, copa,
cozinha, lavanderia, sala de tv, la

vabo, dependência de empregada
e garagem. P.oupança facilitada
e assumlr financiamento junto à

CAIXA.

- e· 1 apto. com 2 dormltörlos, sala,
copa, cozinha, lavanderia; depen

. �ência .de empregada e garagem -

30 anda,,:- lid. Maguillu - BloCQ "B".

CORREIO Du POV9 _- .Iaraguádo Sul, 16 de outubro de 1993
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TlAR ES
Inacio Carreira

Aniversário
naAJAP

Dia 19 de outubro, terça
(eira, a família Bona estará

agitadacom tantos cumprimen
tos que irá receber a mãe, es
posa e artista plástica Maria
Lecir Bona. Artesmanda, da
qui, aquele abraço, e todos os

amigos da AJAP
também ...Lara, Valmor eAli
nejuntam-se ao paizãoValmor
no Parabéns à Você...

Entrevistar Vara

Springmann é fazerurnavisita
ao passado recente de Jaraguá
do Sul: nasceu em 7/3/1935 e

cresceu entremúsicos. Apren
deupiano comsuarnãe, Adélia
Piazeraf'ischer, n/estrade qua
se todos os atuais prófessores
depiano dacidade. O pai toca
va violino: muitos parentes e

amigosmúsicosformaram, com
eles, a primeira orquestra
jaraguaense a partir da qual,
em 1956, foifundada a Socie
dadeCulturaArtística - SeAR,
comoDr. FemandoSpringmann
(também violinista), já então
seu marido, sendo o primeiro
presidente.

.

Ela conheceu o consorte na

orquestra.em 1952ecasaram
se em 1955, na antiga igreja
matriz,mandadaconstruirpor
seu avô, Angelo Piazera, e in
felizmente demolida: naquele
mesmo ano formou-se emPia
no no Instituto de Música do
Paraná.

Em 1958 vão.paraaAlema
nha; eleparaespecialização na
área médica, ela para cursar

Piano e órgão naEscola Supe
rior deMúsicadeFriburgo, na
época em que Isaac
Karabichevisk andava por lá,

em curso de oboé. Yara apro
veitou o tempo livreparafazer
cursos de ginástica pós-parto,
paramédica. NavoltadaEuro
pa, Jaraguá do Sul e, com a

transferência do marido, mu
dança para Florianópolis. Por
quase20 anos lá (1968-1987),
fundaramaOrquestradaUFSC,
depois Orquestra de Câmara
de Florianópolis, hoje extinta.
-Além de passar aquele tempo
acompanhando ao piano aAs
sociaçãoCoral, acompanhava
todos os artistas que apresen
tavam-se na capital. Não era

dificil: já na inauguração da
Rádio Jaraguá ela - com ape
nas 13 anos - acompanhou ao

piano "urna turma de italianos
que veio deCuritiba, urn deles
começouacantar"PortaAden
tro" e eu acompanhei... "

Yara, atualmente, é profes
sora de piano na Casa daMú
sica do CEE; além de fazer
acompanhamento paraos alu
nos doGrupo Suzuki e das au
las de Canto. Salienta a força'

I

disciplinadora imposta pelo
aprendizado damúsicae o fan
tástico poder de levar tantos

jovens ao seu estudo, com su-
.

i
I '.

cesso.

Enquanto admira os beija
flores, que até entramno apar
tamento quando os (muito) be-

Yara Springmann

Dia do Médico
Parabéns aos Doutores Luis

Gonçalves, Marcos Subtil, Abilio
Machado, Júlio Jalmke, Fernando
.Springmann, Ieda Mara, cônjuges
de artistas - plásticos ou não. Es

queci alguém?
Parabéns aos Doutores Sérgio

KanfieldeDeniseOlmos, que além
de médicos são artistas plásticos.

Parabéns aoDoutor Schwanke,
de Blumenau, homenageado pela
Escola de Artes Schwanke.

Parabéns a todos os doutores

médicos, que passam a vida cui
dando da vida dos semelhantes.

18 de outubro é um dia a ser

lembrado por todos que já precisa-
,

ram do serviço deles. E dos que
não precisaram também, porque
eles sempre estão lá, brancos an

jos da guarda, cuidando. .

À comunidade médica de

Jaraguá do Sul e região, nossos
parabéns e muito, muito. obriga
do.'.

bedourosestão vazios - o queé
raro -, lembrados filhos - 3 que
também sãomúsicos (o Paulo
Femando, que residenoCana
dá, foi selecionado para tocar
com aOrquesta deMontreal a
MissadaCoroação,deMozart)
e dosnetinhos:Guilhermetoca
flauta doce, Felipe - violino e

flautadoce,Gabriela, violino
todos alunos daCasa daMúsi
ca-eVicky, deMontreal, tam
bémviolino.

Camerata e da Orquestra de
Cordas, ambas da SCAR. Nas'
horasvagas elacozinha - inclu
sivecompotasdefrutas -,ajuda0
maridono consultório, faztape
çaria, crochê, tricô.Nãotêmem
pregadas por opção. Olhando o
riodajaneladasala, elaplanejao
futuroerelembraopassado,mas
semsaudosismopiegas.

Só (boas) recordações ...

"A arte não é a aplicação de um

pacfrtJo de beleza preestabelecido,
más sim o que o instinto e a mente

podem conceber independentemente
de tal padrão. "

D. Vara e o Dr. Fernando

retomaramparaJaraguádo Sul
há 7 anos" e amúsica não pára:
elaétambém,hoje, integranteda

Picasso

Lená PradoExpoflores ._

A Associação Jaraguaense de
Artistas Plásticos - AJAP seleci- Até 11 de novembro você

pode apreciar a exposição de
LenáPrado, naGaleriadeArte
Lascaux, em Joinville. Desde
sua primeira individual, em

'1986,Lenátemmostradouma
obra coerente, pessoal e cora
josa, numpercurso contra-cor

rente dos modismos de nossa

vanguarda estética. Como em
todas suas exposições Lená

partedapesquisa, na atual dos
signos tipicamentebrasileiros,
para a imagem que o especta- /

dor irá recuperar de modo di��
'"

verso, já que a relação entre

estes muda de pessoa para
pessoa. "Esseéomeuobjetivo:
fazer com que a estória de dar em/ (águas alheias.
cadaquadropartada imagem, Protagonizar aprópria estória"
de modo a que cada um crie éo delicíesodousodaliberda
suaprópria fábula".Para tanto de. Aqui pode-se". Confirm"e
Lená deixa pistas.nos títulos, os pontos altos dessa exposi
como apontouLuizC. Rufo ea ção que é uma lição de persis
própria artista afirma: "gosto tência, técnica e inspiração de
deexplícito figurativo. Não tem umadas poucas luzes criativas

como fugir de uma rosa, de brasileiras neste apagar de sé
sentar-se em cadeiras, de na-

.

culo.
e

T \� . �

• { 'l, i..

AAs-
. onou, por unanimidade e nas sociação
pessoas de Denyse M. Z. da Sil- dos Ar-
va, Paulo R. Schroeder eManoel tis tas
I. C. Carreira, os altistas DOM Piá s ti _

CAB�AL, DU JAHNKE e cos de
MARINALUEDERSpararepre- Joinville,
sentarem Jaraguá do Sul na Festa no seu

das Flores, em Joinville, quando Projeto
tem lugar a Exploflores, este ano L a n ç a _

comotemaSeTudoFosseRosa... mentos,
DomCabraleDuJahnkeestão abriu o

voltando às flores, enquanto es p a ç o
Marina Lueders expõe, lá, pela Ottokar DoerffelMuseu deArte de
primeira vez, concorrendo com Joinville para os artistas CriSantos
artistas de toda Santa C�tarina. 'I'e James Clarkson, em convite com

Parabéns! Tragam} mais / apresentação do também artista
. /d I

premiações para nossa quen a
.

plástico Charles Narloch.

Jaraguá do Sul...

Dança - Visão Plástica. James

Clarkson, também selecionado em
diversos salões, promoveu há pou
co tempo, em Joinville exposição
de suas õbras em farmácias, acom
panhadas de bufas, para que os

leigos as entendessem.
)

,

Artistas performáticos, ambos
atraemeexperimentamacuriosida
de e a indagação.

DoisMomentos, 1993,
Técnicamista �: .

CrrSantos, com suas Caliópticas
Negras, onde trabalha a diversida

de e flexibilidade da borracha e

outros materiais alteráveis em sua

forma, foi selecionadapara aBienal
de Santos, Salão VictorMeirelles,
Salão doMardeAntonina, II Salão
de Arte Contemporânea, 238Cole-

- tiva dos Artistas de Joinville e

Nú lia Vltrine
Já há algum tempo a Maike

. Modas está exibindo, em sua vitri

ne, uma tela com nú feminino.
Invendável. É'lembrança da famí

lia. Que a iniciativa incentive ou

tros comerciantes a exporem arte, .

sempre...

A exposição permanece até 27
de outubro. RuaXV deNovembro,
1.400,Joinville.
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Ola! Leitores! Como não podia deixar de
ser, nesta semana este nosso espaço é
todinho de festa. Não poderíamos ficar sem o

contagiante ritmo em,que anda a cidade.
Como havíamos prometido, nesta semana a

Hot Line pula de cabeça na Schützenfest.
Vamos dançar, beber e se divertir, pois este é
o último final de semana de Prosit!

-Quem não lembra da satírica biogra1acmematográ'ica 'JI

fi
'J' que passou no Brasil, intitulada ''Aera do Rock"? p' ,

"

. als e, aquele maluco ególatramcurm'�lchamado ''JerryLeeLewis", iria se�presentarnoBrasil,=porproblemas com aprodução do shownaArgentma, os shows foram adiadosparanovembroJerry, tem um estilo irretocávelnopl' -

.

.

,
, . ano comparadoate mesmo à Little Richard Cosegul'u'·.

. o sucesso

r�pe�t!�o com faixas ótimas como: "Great Balls ofPIre, 'LettheGoodTimesRolI" tn .

'b
' assuacarrelraveioa ancarrotapor causa de escândalospessoais, comoo casamento com suaprima de 13 anos c- fidt -1 h .

. ue osse noslas ae oje... sucesso garantido.

Exemplo de comunidade:Pe. JosédeCorupâ, Sr. Juca Gascho, Pe.
Giovani, sua ;;""ã, sra. Gascho, abaixo Sérgio Nagel e Lourdes

prestigiando a SchiitT.enfest.

A agêllcia CKAT
traz novamente o
conceituado

fotógrafo de
moda Beto Abreu

para sessões de

fotos com seus

modelos e

também com

outras pessoas
interessadas. Os
traball,os
acontecem dias
23 e 24 de
outubro. Conuuos
com Irma, pelo
fone 71-7647.
Boa oportunidade
parafazer um
trabalho

fotográfico bonita
e atual Nafoto
Marli Roeder.

o Festa
* Está sendo ótima a organização da nossa festa,

embora que antes do início tenha ido meio aos

trancos. Destaque para a limpeza e o pessoal do
trânsito, que tem tratado os motoristas e pedestres
com muita educação. Continuem assim.

D Bronca
* Infelizmente, sempre há "Pessoas"que não

sabem se divertir sem atrapalhar a festa dos outros.
A Hot Line prestará um serviço de assistência para
delinqüentes, colocando à disposição aos leitores, o
nosso terapeuta ocupacional, direto da Alemanha:
Dr. Fritz von Frotz.

Interessados, leiam a coluna de Humor, a seguir;
D Humor
* Esta semana, somos, obrigados a "descer a

lenha" em alguns "Schützenfesteiros". Houve fatos
isolados, lastimáveis como:

- Brigas dentro e fora dos Pavilhões.
O conselho do Dr. Fritz para os esquentadinhos:
- Fon tomarr Chopps! (Iccl)
- Maridos flagrados pelas esposas, dançando na

Schützenfest com outras ...
- Fon tomarr Chopps! (Iccl)
Infelizmente, o Dr. Fritz está muito embriagado

para dar seu diagnóstico, esta semana. Talvez nós
mesmos pudéssemos cuidar para que a nossa festa
continue sendo motivo de orgulho!! Valeu?'

D Free Jazz Festival
Palmas para a Rede Globo, que colocou no ar na

segunda-feira um especial com os melhores

momentos do evento, realizado simultaneamente no
Rio e São Paulo. Pudemos curtir na telinha uma

pequena amostra do que foram os shows deste ano.
Demais!

O Mottener
E por falar em Jazz, a Banda Mottener, que está

animando o pavilhãoA, está "incendiando" com um

repertório muito variado. O maestro da banda tem

mostrado, além de bom gosto, performances
sensacionais com "Joe Cocker", e outros.

D Agenda
Na agenda desta semana, só dá Schützenfest, por

isso aí vão os agitos pro próximo fim de semana:
* Marrakech
Na boite, sexta-feira dia 22/10. Aniversário

imperdível de 4 anos de vida noturna dacasa. A festa
tem tudo para ser demais. Até lá.

O Garage Band's
O Caesar's Club será palco, dia 23/10, sábado, de

um encontro onde certamente muito rock'n'roll vai
rolar. Nadamenos que 4 bandas: The Bfap, General
Kuster, Graft e Zero Db, farão seus shows, numa
noite que a boite com certeza ficará abarrotada. Te

vejo lá!
O Esportes
* Começoudia 16/10 o XI Campeonato Munici

pal de Futebol de Salão "Peladão". Apesar do nome
do torneio, os jogos continuam sendo disputados
com roupa ...

Viajar pode ser melhor do que você imagina e

custar menos do que você pensa.
Programe sua férias com a

,

HUNGARIATURISMO
b

.

I
...e oa viagem.

Rua Dona/do Gehring, 135 - Fone (0473) 71-9943
jaraguá do Sul - sc
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Matutando
Egon L. Jagnow

Os Meios de Comunicação e a

Projeção de Jaraguâ do Sul

Reclama-se, seguidamente, que Jaraguádo Sul e a região
não estão tendo a atenção devida por parte de autoridades
estaduais e federais no tocante às suas reinvidicações. Ao
procurar-se as causas, constata-se que uma delas é a falta de

projeção anível de estado e país.

Temos empresas que conseguiram projetar-se a nível

nacional e internacional, mas a cidade como tal não tem

alcançado a mesma projeção. Por quê?

"Qemnãoévisto,nãoélembrado",dizoditado.eosmeios
de comunicação demassa - jornal, rádio etelevisão - são co

responsáveis eindispensáveis paraqueumaregião seprojete,
quereconômicaou politicamente.

E, neste sentido, emJaraguádo Sul, tem-se "pisadonabola" .

Já diversas vezes comentei e escrevi sobre o assunto, pois, a
meuver, estávamosmuito "preocupados comopróprioumbi
go".Ou seja, o rádio e ojornalquesefaziaeraapenas parauso
doméstico eospróprios empresários eram reticientes quanto
auma iniciativamais arrojadano setor.

Hoje, felizmente, os ares setãomudando. Os jornais estão
procurando, dentro de suas limitações, ocupar seu espaço e

desincumbir-se de suapartena tarefadedivulgar eprojetar a
região. Mas foio rádio que, ameu ver, deuumpasso decisiva
e arrojado. E que era necessário há tempo. Na década

passada, tinhamos apenas uma emissora de rádio. Hoje são
três. Investiu-se empotênciaequalidade. E, como início, está
semana, das transmissões em estéreo AM e a elevação da

potênciairradiada,comantenasdirecionais,pelaRádioJaraguá,
maisum importanteespaçõestásendo ocupado. Éum empre
endimento que, pela sua natureza pública, merece o nosso

reconhecimento, pois não vai ao encontro demeros interesses
pessoais,mas ao interesseenecessidadedaregião deprojetar
se e fazer-se respeitar como umpolo gerador de requezas. E,
para fechar o círculo, só falta ocupar o espaço na televisão,
com a vinda de uma emissora geradora de imagem. Me
pergunto: porque cidades bemmenores podem usufruirdeste
meio enós não?Quem sabe,mais algum empresário de visão
se habilita a encarar o desafio.

Computadores, Suprimentos, Periféricos.
Maisde200 ítensemestoque.

Promoçio:
-Papelp/fax216x30 Te,,,,ocopy

CRS 410,00
•Válido t1Ié 1"110/93 Oll enqllanto durar o estoque.

Hor.: Sego a sexta 8:30 tis 11 e 14 tis 18:30 - Sáb. 8:30 tis 12:30
Rua Leopoldo Janssen, 37 esquina cl Exp. Gumercindo da Silva.

TelefoneI fax (0473) 72-2764

nesta última semana omovimen
to esteve bem acima do que é
normal, "cerca de 50 ônibus che
garam somente na quinta-feira
(14)" .

um maior espaço mais cômodo e

commuitomelhor ambientepara
quem vem compraraqui", decla
rou Vailatti.

Deacordo com as informações
deVailatti, sónomês de setembro
aproximadamente 450 ônibus de
excursão passaram pela central
de compras, visitando as lojas.
"Esse tem sido o movimento
médio aqui no Portal. Mas ainda
deve aumentar à medida em que
seaproximaoverão e também em

função do trabalho de divulgação
nas cidades onde se formam as

excursões". Ele disse ainda que

guIares ou clandestinas. O objeti
vo, além de exigir o seu registro
junto 'prefeitura é analisar se as

construções estão de acordo com

os projetos aprovados.
Outra parte também rigorosa

mente fiscalizada diz respeito à

colocação de entulhos emateriais

Previslo é inaugurar as lojas na segunda quinzena dopróximo mês

Novas lojas serão inauguradas em novembro

Cronograma da obra
é seguido com rigor

Também a disposição da pre
feitura municipal, através da se

cretaria de Indústria, Comércio e

Turismo, em fortalecer esta ativi
dade, inclusivecomespecificação
de vias para este fim, com horário
de funcionamento dioturno e 24

horas, é outra razão que estimula
a ampliação dos empreendimen
tosjáexistenteseosurgimentode
vários outros.

Construção civil

Legislação terá de ser respeitada
colocadosem lugares impróprios,
além da colocação de faixas, car
tazes, placas e toldos, que deverão
obedecer alguns critérios. Será
destinadoumprazopararegulari
zação de cada caso e se nada foi
feito as punições pode ir desde
multa até embargo da obra .

•
SORTEIO

25.09.93 CóMopiÃ �FÊtIZ
2 Fogões Dako

2 Portas Cerejeira Entalhadas
2 Aspiradores de pó Wap
2 Tanques de Aço Douat

2 Baterias Hellar

':lil1'i:f,\'UJ
vOCÊ GANHASEMPRE

Jaraguá do Sul - As obras de

ampliação da central de compras
do Portal deJaraguá do Sul, se
guememritmoacelerado.Segun
do o administrador do empreen
dimento,OsmarVailatti, oanda
mento da construção é considera
do normal e o cronograma vem

sendo respeitado a risca. Ao todo
serão construídas mais 41 lojas
incorporando-se às 40 já existen
tes.

"A evolução do turismo de

comprasemnossacidadetemsido
a razão pela qual apostamos da
necessidade de nos prepararmos
para melhores tempos, criando

Jaraguá do Sul - A partir de
segunda-feira, 18, aprefeituramu
nicipal de Jaraguá do SUl e 0-

CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agro-

- nomia -, vão iniciar uma verda
deiraoperação' 'pente fino'

,

• para
localizarobras e construções irre-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Esportivas
Paulo Ricardo Machado

*OMoleque Travesso Lider do grupo C da Copa Santa Catarina,
volta a campo neslefinal de semana, parajogar contra oOperário
Mafrense no Estádio João Marcatto, valendo já pelo returno da

competição. O Juventus tem tudo para somar mais três pontos,
basta jogar com a seriedade que a equipe vem apresentando nas

últimas partidas, e a equipe de Mafra será a próxima vitima do

Moleque.
.

*OJec já lo liderdoseugrupopelo campeonatobrasileirosérie
B, após a vitória contra o Figueirense na última 40feira no

ErneStão.Ássim sendo, oJoinvilledáumgrandepassoparaasua
classificação àpróximafase da competição, já que apenas o ]O

colocado do gr'!po garante classificação.
*E o Tigre conseguiu boa recuperação no campeonato ao buscar
3pontosfora de casa nas últimaspartidas, nojogo deste domingo
contra o União São João deAraras no Estádio Heriberto Hulse,
uma vitóriadeixará quem sabe o Criciúma como lider dogrupoD,
do Brasileiro série A.

*E a Schlitzenfest continua sendo a grande atração na cidade.

Muitosjáforamnascompetiçõesdefiro, cujoesporteatraimuitos
e simpatizantes. Enfim, aSchlitzen continua a todo vapor atéeste
domingo, e com certeza o público jaraguaense não deixard de

comparecer a essas últimas horas dafesta dopovo.

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
<'

Fone 71-6410

,,\, '111
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Agora você já não precisa perder vários anos numa
sala de aula para falar inQles.
Na Wizard Teens voce fala inglês desde seu

: primeiro dia de aula.
.

,

SAIA DO 'TRADICIONAL
VENHA PARA AWIZARD

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

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

International" na Califórnia.

CWIZARD
,

Rua Pões. Eplt6clo p,ess:P.,
Fone 72.JAjJ"�·

Mais de mil crianças reunidas 11° jogos,
Recreação emuita escolaresde

bri dei
Guaramirim

,

rlnca etrüpara, Guaramirim-Nopróximodia
25, às 8 horas damanhã, estará se

O Dia da Criança
realizandooatooficialdeabertu-

U j ra dos Segundos Jogos Escolares
Municipais de Guaramirim, cuja
organização deve-se ao Setor de

Esportes da SecretariaMunicipal
de Educação, da Prefeitura de

Guaramirim, setor este sob a che
fia do jovem Altair José Aguiar.

Os jogos a serem, nas modali
dade de Voleibol, Futebol de Sa
lão e Handebol, serão realizados
no período de 25 a 28 do corrente
mês no Ginásio de Esportes Pre
feitoRodolfo Jahn. Quantoaspro
vas de atletismo, estas terão lugar
na Escola Básica Almirante
Tamandaré e no Estádio Munici

pal João Buçhardt, no dia 4 de
novembro.'

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Mensagem aosprofessores
A data consagrada aos professotes, neste 15 de outubro, assinala a homenagem especial a quem, com dedicação,

profissionalismo, espírito patriótico, idealismo e sentimento de apostolado, exerce sua atividade.
Os professorésmereéem ö respeito detodosnós, que um dia passamos pelos bancos escolares ou neles ainda estamos,

convivendo com as nossas "segundas mães" e os amigos que foram ou são os professores de todos os níveis.
Hoje há dificuldadeseconômicas, orçamentos estancados por falta de recursos, legislações complicadas e limitações

administrativasno serviço público para qüe se f!iça pleria justiça aos professores.
Apesardisso nós, daPrefeituraMunicipal de JaraguádoSul, temos umdosmais competentes quadros de profissionais

da educação de Santa Catarina e pagamos os salários de maior realce entre as principais prefeituras de Santa Catarina
e até' do próprio Governo do Estado.

Nossaestruturaeducacional é das mais bem aparelhadas, tisica ou tecnicamente. Isto não significaqueestejamos num
,

patamar ideal. Entretanto, não estamos economizando esforços no sentido de dar aos nossos professores uma posição de
destaque e satisfação, através do Plano de Carreira do Magistério e do Plano de Cargos e Salários da Prefeitura.

O Governo Municipal confia nos seus professores e acredita numa relação de permanente parceria e diálogo aberto
e franco.

Aceitem os nossos parabéns no seu dia. Que o DIA DO PROFESSOR possa ser o encontro das expectativas dos
profissionais, junte aos seus familiares e amigos.

Guaramirim - Integrando-se
aos eventos comemorativos à Se
mana da Criança, o setor de Es

portes da Secretaria de Educação
deGuaramirim realizou ante-on-

tem, dia 14, o "Dia Recreativo da
Criança", tendo com o palco o

Complexo Esportivo da cidade e

reunindo ali mais de 1.200 crian
ças dos estabelecimentos escola
res de Guaramirim.

as empresas do município, que
emprestatam toda a sua ajuda.

As atividades recreativas vivi
das pelas crianças presentes es

tendeu-se por todo o dia, desde às
- 8 horas damanhãaté às 5 horasda
tarde.
Altair J. Aguiar, chefedo Setor

deEsportes daSecretariaMunici
pai de Educação, pediu ao C.P.

que fizesse um especial agradeci
mento aos Diretores, Professores
e Monitores das escolas partici
pantes, que muito colaboraram

para o pleno sucesso do evento.

A realização do Dia Recreati
vo foi possível graças ao apoio

>

daPrefeituraMunicipaledevári-

"

DURVAL�
Prefeito Municipal

SANTA MARTA
C·ONSTRUTORA, 'IN,CORP'ORADORA E IMOBILIARIA LTDA.

PROJEToS, CONSTRUCÃO,OECORACÃO,VENOAS OE TERRENOS, CASAS E APARTAME�TOS rua Reinaldo Rau, 541- Fone: 723282
I'
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