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Nãofechamospara

almoço

Dó/ar
Paralelo

Compra(61l1)..........CR$I80,00
Venda (611 1).............CR$ 185,00
Fonte: HF Assessoria

Turismo

COmpra(6/11).............CR$178,00
Venda(6/11). .............CR$I84,00

Comercial

Compra(61l1 )............CR$184,99
Venda(61l 1)............CR$ 185,00
TR
6/10 a6/11 ........................38,42%
7/10a71l1 ...................... .36,16%
Poupança
ÍndiceE/6/11.. ..........39,1121%
URR
51}\} .............................CR$ 101,31
CUS (outubro)
Engenheiros........CR$ 34.165,08
Salário minimo
Julho, ................Cr$4.639.8oo,00
Agosto..................CR$ 5.534,00
Setembro...............CR$9.606,00
Outubro...............CR$12.024,00
Novembro........CR$IS.021,00
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Somente um acidente registrado na quinta-feira, envolveu quatro veículos. Imprudência é a causaprincipal apontadapela Policia Militar

De janeiro a outubro houve 514 acidentes Enfrevista

Mortos -no trânsito Prefeitofala

dos ataques

já são mais de dez ao governo
De acordo com os números

[apresentados pela Polícia
Militarde Jaraguádo Sul, pelos
menos 14pessoasjámorreram
neste ano envolvidas em

acidentes de trânsito no

perímetro urbano da cidade -

75% a mais do que em todo o

ano passado. Segundo o tenente

Rogério Vonk, a causa princi
pal dos acidentes é a

imprudência dos motoristas

"que,namaioriados casos, não
respeitam as leis de trânsito".

do ano passado, mas apartirde
julho foram sempre maiores

que nos meses respectivos de
1992. De janeiro até outubro
foram registrados 514 aciden
tes em Jaraguá do Sul, "na
maior parte causando apenas
danos materiais", ressaltou o

tenente Vonk. Página 9�

o prefeito de Jaraguádo Sul
afirmou, em entrevista ao

CORREIO DO POVO, que
sua administração está sendo
vítima de uma tentativa de

desestruturação. Durval Vasel
falou dos problemas enfren
tadosnos primeiros onzemeses
de seumandato. Página 3

o número de acidentes foi
menor no primeiro semestre,
em relaç-ão ao mesmo perído

FAX (0473) 76-0304

FONE (0473) 76-3200
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Confira a

história

Há 72anos
- Em 1921, oConselhoMunicipal lhadores e não podendo pagar
de Joinville discutia oOrçamento mais. Os lavradores jaraguaenses
Municipal para 1922. Criava-se

. queriam receber pelo sistema
um impasse - segundo o jornal de blumenauense. Criava-se:então o
um . Conselheiro - Eduardo cargodeengenheiromunicipal, O
Schwartz, para satisfazer a Liga Orçamento, na época era de Rs.
dos Lavradores. Em Jaraguá ti- 317:000$000.
nhaapenasumadezenadefiliados - Em Rio Novo - Hansa
à LIGA, que ficariam prejudica- Humboldt - era inaugurada uma

dos, pois, não sendo os outros Bandeira Nacional naquela
filiados, não se sujeitavam a dei- escola, pela prof. Adelina
xar certos dias suas lavouraspara Fernandes Gomes, falando José

trabalharnasestradaseganharem Pasqualini e tocava a Banda Mu-
doismil réispor "jornal", nempor sical Linzmayer, a que compare-
amoràLiga ouao Superintenden- ciam 300 pessoas. ("CP", ed. 31,
te, ficando o governo sem traba- p.l ).

Há 70anos
- Em 1923, a imprensa local trazia
a notícia de que o DR. R. LANG
estabelecia-se em Hansa

Humboldt,médico com especia
lidade pára olhos, nariz, garganta
e ouvidos. E se festejava a vinda

..

de mais um facultativo para esta

região.
- Reinhold Rau - que seria
Reinoldo Rau; comerciante que

"A ktstôria de nossa gellte
liãopodeficar só lia

saudade". Opassado só é

importante se o seufoi bem
.

empregado.

se estabelecia em Jaraguá, com
comércio compradodeBenjamin
Stulzer, progenitor de frei Auré
lio Stulzer, autor do Primeiro
Livro do Jaraguá, convidava a

população para a

suaWeibnachts=Aussteilung,na
esquinadaPres. EpitácioPessoa e
D. Pedro II, atual Pe. Pedro
Franken.

Há 50 anos
�

- Em 1943, a emissora do REIODOPOVOapareciaemfor-
Vaticano irradiava a censura do ma de tablóide que perdurou até a

Santo Padre aos ditadores que edição de n° 1195, quando voltou
ousavam por a sorte de toda uma ao formato "standard".
naçãoemmãos de só umhomem. - A fanúlia por intennédio daVva.
Segundo a emissora "PioXII cri- Emília A. Gerent, agradecia a

ticou aqueles que ousam por a todas as pessoas que. enviaram
sorte de toda umanação emmãos flores, cartões, etc. e acompanha-
de WIl só homem, de modo se ram até a sua última morada, seu
convertam em vítimas de suas inesquecível esposo.
paixões, de seus erros e de sua -Eporfaltaabsolutadeespaçodeixa-
imaginação fantástica". va o jomal da cidade de publicar a
- Desde a edição n° 1.188, de 11 coluna esportiva, muito lamentada
de setembro de 1943, o COR- pelos desportistas locais.

Há Iô anos
- Em 1983, Promotores de Justiça
faziam viagem de estudos, compa
recendo os interessados ao m
Curso Internacional de Direito
Comparado do Meio Ambiente,
na capital paulista, estando entre
os catarinenses,oDr. JoséAlberto
Barbosa, Promotor da 18 Vara de
Jaraguá do Sul.
-Em lOde novembro comemora

vam-se os 500 anos de nascimento
de Martinho Lutero

.

- o

Reformador - e o semanárioCOR
REIODOPOVO compareciacom
a edição n° 3.261, de 5-11-1983,
com as págs, 6 e 7, em português e
alemão, lembrandooacontecimen-

to comemorado nomundo evangé
lico. AReforma iniciou em 31-10-
1517 e Martin Luther não queria
wna separação - apenas uma refor
ma. Hoje - aquém dos extremis
mos edosexagerospolêmicosquer
católicos, quer protestantes estão
acima e fora da decadência que
grassava no século XVI. João Pau
lo II tratou Lutero com muito res

peito: "Recordo-me nestemomen
to que, em 1510-11, Martinho
Lutero foi aRoma como peregrino
aos túmulos dosPrincipesApósto
los, mas também como quem pro
curava resposta para algumas
interrrogações suas".

>
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InformaçãoouMercantilismo?
Formação ou Informação? Qual o objetivo

primário da Imprensa? É público e notório o

poder que os meios de comunicação têm sobre
as massas: as "visitas" dos dois megastars
norte-americanos, apoiadospor umagigantes
ca e alienante campanha nas midias, levaram
multidões aos estádios dos shows, inclusive CI

maior platéia (mundial) que um dos artistas

conseguiu. Isto é mostrado subdesenvolvimen
to em que vive nosso povo, e da força que
representa o merchandising sobre os menos

esclarecidos.
A imprensa marrom existe em todo o globo

terrestre, como é o caso da Inglaterra, onde
todos os escândalos (reais e/ou imaginários)
da Família Real são publicados. Só que, lá, o
fato não abala o prestígio da instituição, que
continua sólida. Cultura?
Entre nós, infelizmente, grandes homensfi

caram no esquecimento - e o trabalho que
desenvolveram ou desenvolvem empról da co
munidade também -, por não pactuarem com

camarilhas,
.

grupelhos e rodas de esquina, o

quedemonstraafaltade éticaeprofissionalismo
daqueles que os esquecem.

_;

Jaraguá do Sul. Ja potência econômica do
estado de SantaCatarinã, muníciptopromissor
com empresários capacitados e capacitadores.
com mente e visão de lOmundo, merece que seja
dada, à suapopulação. uma informação cons

ciente, moderna, objetiva.
Parafraseando o texto bíblico, chegou a

hora de "separar o joio do trigo". "Muitos
serão os chamados e poucos os escolhidos".

Quer mais?
Num dosjornais do almoço que grassam na

TVna hora idem, políticosfederais aventam a

hipótese de ser instalada, no nosso querido
Brasil, a OperaçãoMãos Limpas (são poucas
as realmente boas - para todos - idéias que
copiamos): que venha, realmente, a dita opera
ção. e em todos os escalões, em todos os setores.
nos diversos segmentos em que a população.
como um todo, estáfragmentada.

Nós, do CORREIO DO POVO, conscientes
do nosso papel de "informar" e não de ''for
mar" - opiniões, independentespolítica efinan
ceiramente, continuaremos com nosso traba
lho em pról de uma imprensa sadia, honesta,
batalhadora. De mãos - e cara =limpasl

De .e-seobservar que a bíblia

nega com veemência o princípio
da reencarnação, através do pla
no da salvação da cruz de Cristo:

"E, assim como aos homens
está ordenado m9rrerem uma só
vez e, depois disto, o juízo, as
sim. também Cristo, tendo-se
oferecido uma vez para sempre
para tirar os pecados demuitos,
aparecerá a segunda vez, sem

pecados, aos que o aguardam
para a salvação". (Hb 9: 27,28)

Morreremwna só vez ...e não
morrerem muitas vezes!
Ne próximo artigo colocare

mos nosso enfoque no homem e

nas idéias do movimento em

deificá-lo.

Cristais energéticos ou

simplesmente pedras?

Como dissemos no último ar

tigo, as doutrinas do movimento
Nova Era são urna mescla de
diversas ideologias que convi
vem harmoniosamente por te

rem um regente espiritual único.
Analisando o conceito de di

vindade, o movimento refuta

completamente a idéia de um

Deus pessoal. Enfatiza-se que
Deus não está assentado em seu

trono, que ele é apenas uma

"energia" universal de onde deri
vam todas as coisas.

Esta rejeição ao Deus pessoal
e verdadeiro se deve ao fato de a

ideologia ser essencialmente

panteísta, isto é, crer que Deus é

Maurício de Carvalho

tudo e que tudo é Deus. Dentro
.desta visão, o Absoluto se

relativiza e emana a sua luz.
Crêem por isto que cada partí
cula de matéria divina é Deus e

por sermos criados por este

"deus" somostambém "deuses",

Desta forma, para o movi

mento, o centro do problema é
fazer o homem conscientizar-se

que ele é deus e para chegar a
este conhecimento ele precisa
fazer uso do conceito da reen

carnação. Assim, crêem que

apenas através de várias

encarnações cada parte pode
evoluir e alcançar níveis mais
elevados de consciência.

Eugênio Victor Schmöckel Francisco Alves
Diretor Geral Diretor Administrativo
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Departamento de Circulação: Dilson Franceschi
Departamento comercial - Maria A. Alves

Impressão: Jornal de Santa Catarina.
Associado à Adjori e Abrajori.
Os artigos assinados não renetem 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.

CORREIO
�C> � c:::>'"c:::::»
Fundado em 1 O de maio de 1919

Jornalista responsável: Yvonne A. S. Gonçalves
(DRTISC219)
Editor: Marcial Murara
Repórter: Udo Leal

Diagramação: Jaime de Borba (DRT/SC 32)
Revisão: Inácio Carreira

Composição: Darion Decleverson e Adriano Trentini
" Arte final: Arialves Laus

.

Fotolitos: Cesar Junkes
L

CORREIO 00 PO\(O - Jaraguádo s'ut;6 de novembro de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



EI.e diz q�� "buscam desestabilizar" seu governo, "incitando o povo".

Vasel: "Querem semeara discórdia"
Quando daposse emjaneiro deste ano, pela segunda vez, o

prefeito Durval Vasel nem imaginava que menos de um ano

depois ele estaria adminlstrando uma das maiores
, instabilidades jamais enfrentadaspor qualquer um dos ex

prefeitos, inclusive ele mesmo, de Jaraguá do SuL Tampouco
que, como opróprio Vasel diz, "muitas daspessoas que
ajudaram na campanha de 92 passassem à posição de

opositores ardilosos".
Mas últimas semanas Vasel e os integrantes doprimeiro

escalão do governomunicipal são alvo dos maisferozes e

impiedosos noticiários, enfocando denúncias de
favorecimentos, ''fofocas'' que, para oprefeito, pretendem
desestabilizar a administração:
As notícias informaram inclusive um possível encontro

entre ele - Vasel- e o ex-prefeito Ivo Konell: Nesta semana ele
recebeu a reportagem do CORREIODOPOVO e disse uma
série de "verdades" em resposta ao que definiu como sendo

"bocas-alugadas It.

CORREIODOPOVO-Háonze
meses no governo, o senhor
enfrentou situações difíceis, ao

longo deste período. Inicialmente
as pressões feitas pelo Sindicato
dos Servidores Públicos para que
fossem corrigidas as defasagens
salariais. Agora uma série de

acusações e denúncias envol
vendo a sua administração,
publicadas pela imprensa escrita e
falada. Como o sr. avalia esta

situação?
Durval Vasel - Quanto ao

sindicato, ele pouco representa a

classe. Não há seriedade nas

pessoas que o dirigem. São

despreparadas e estão mais
turnultuando que defendendo a

classe. Em função disso não

queremosmais conversa com eles,
porque de útil não se tira nada. O

que eles fazem émais urna política
partidária do que defender a classe
com razão e fundamento. Dentro

do contexto nacional, nesta crise
em que vive o nosso país, a nossa
prefeitura é urna das que melhor

paga dentro do Estado, em todos

os sentidos, basta que façamos urn
comparativo. Agora, nãotemos
culpa da crise, da inflação
galopante e estamos fazendo o

possível.

CP- E com relação às de
núncias?

Vasel - Existem uns "bocas-

alugadas" que estão trabalhando
em defesa de interesses de outras

pessoas,principalmenteosjornais,
que queriam viver exclusivamente
daprefeiturae eunãopossoutilizar
o dinheiro público para sustentar

os praticamente seis jornais que
existem no município. ·lsso é
inviável. Não temos condições' de
atenderaopedidodosproprietários
destes jornais para que se

mantenham através da prefeitura.

CP - O sr. quer dizer que esse é

o aspecto básico que leva às

"Osjornais queriam viver

exclusivamente da

prefeitura e eu nãoposso
usar o dinheiropúblico
para sustentá-los"

denúncias?
Vasei - Nos jornais sim. Não

possomanter seis jornais às custas
domunicípio, com todos dizendo a

mesma coisa.
CP - Existem evidências que

possam comprovar algumas das
denúncias feitas?

Vasel - Se 'houver algum fato,
que procurem os caminhos
cabíveis. Mas ficar jogando
"farinha no ventilador", isso não é

producente. Se existir qualquer
coisa irregular, que procurem os

caminhos legais, más que não se

submetam aopapelde "lavadeiras",
CP - A imprensa está levan

tando supostas insatisfações
entre os integrantes do seu

colegiado. Briga de secretários e

outras intrigas. Isso está
ocorrendo?
Vasel - Isso é próprio em

qualquer município. É até uma

questão normal. No secretariado
de Joinville,porexemplo, também
existem homéricasbrigas intemas,
o que é ruim. Aqui também houve

problemasde relacionamento,mas

.agora está tudo contornado.

Porque nós sempre primamos pela
unidade do grupo, do primeiro
escalão principalmente. São

pessoas inteligentes que ocupam
as secretarias e as vezes há
conflitos de idéias,mas isso graças
a Deus nós já eliminamos, é urn

caso superado e o nosso grupo
está super unido "para o que der e
vier".

CP - Por causa das denúncias o
sr. pretende' substituir alguém do

primeiro escalão?
Vasel - Eu não posso entender

que urna parte da imprensa escrita
queira denubar secretários. Isso é
urn absurdo. Penso que os homens

que trabalham com o prefeito são

de confiança, não dos jornais, mas
sim do prefeito. Eu tenho direito e

o dever de ter pessoas de minha

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

CORREIO DO .POVO - Jaraguá do Sul, €i de novembro de 1993

estrita confiança e é uma projeto da nova praça que não é

prerrogativadoprefeito eleito pela apenas uma praça. Serão
maioria do povo, e jamais eu vou construídos urn campo de futebol
ceder à pressões externas quanto de areia, concha acústica, chafariz
à composição do meu primeiro enfim, será urn ponto de encontro
escalão. da nossa comunidade. Isso já

CP - Nesse clima de instabi- integra o projeto de urbanização.
lidade o sr. recebeu alguma CP - Voltando à questão da

manifestação pública de qualquer solidariedade dos amigos, não

autoridade, ligada ao seu governo? houve nenhuma manifestação
O deputado Udo Wagner, por pública neste sentido?

exemplo: o que ele falou ao' Vasel-Issoéurnamanifestação
prefeito disso tudo? pessoal de cadaurn, de sua vontade
Vasel-Nósconversamosmuito própria. Eu jamais iria coagir urn

e ele sabe quem são os nossos companheiro meu para que ele se

adversários. Aqueles que pensam manifestasse favoravelmente ao

em nos desestabilizar e que têm prefeito ou à sua administração, É
certos interesses, inclusive gente urna questão de companheirismo e
que trabalhou conosco. Mas o é urnamanifestação expontânea.A
prefeito e sua equipe está ciente açãodestas "aves derapina", essas
dos interesses dessas pessoas, "bocas-alugadas" que estão aí,
que vãomorder a língua à partir do procuram desestabilizar o nosso

ano que vem, porque não governo, o que não haverão de
entendem que nós atravessamos conseguir, para atender aos seus

urn ano sui generis, de extrema interesses pessoais e até interesses
dificuldade econômico-financeira, de grupos e acaba sobrando para
Para se ter urna idéia, no mês de nós. Os "ti�s" brigam láem cima e
outubro a prefeitura gastou com o sobra para nós aqui em baixo, é
pagamento dos parcelamentos da mais ou menos isso que está

. dívida com a Previdência Social, acontecendo. Inclusive com a

mais' a cota patronal do mês, o imprensa falada incitando o povo
equivalente a CR$ 16 milhões e contra a administração.Esperamos
esse dinheiro os prefeitos apenas que este povo entenda e

anteriores utilizavam para fazer quenãosedeixaludibriarporesses
obras, mas agora nós somos veículos de comunicação que

fazemissocommás intenções,para
atender aos seus interesses

pessoais, de grupos.
CP - Prefeito, urna informação

divulgada pela imprensa e que está
gerando polêmica na cidade. O sr.

encontroumesmooex-prefeito Ivo
Konell em Joinville?

,

Vasel - Isso é mais uma

inverdade dojornal"Opinião", que
já estamos processando através
de seu proprietário, porque trata

se de urna injúria e o jornal e seu

proprietário terádeprovarnajustiça
a veracidade desta informação.
Querem provocar a discórdia no

nosso grupo com urna notícia falsa

desta, mas jamais haverão de

conseguir. Eles vão ter que provar
na justiça a inverdade publicada,
como outras inverdades

publicadas naquele órgão de

imprensa.

"Os titãs brigam lá em

cima e respinga tudo sobre
nossas cabeças. Émais ou

menos isso que está
acontecendo"

obrigados a pagar todo mês e isso
inviabilizou em certa parte as

grandes obras que nós

pretendíamos e haveremos de
fazer a partir do ano que vem.

CP - Porexemplo?
Vasel - Já estamos começando

a reurbanização do centro com a

construção de urna praça atrás da

prefeitura, que o povo haverá de
admirar e que os trabalhos já
começaram com a retirada da

parte antiga da prefeitura.
Gradativamente, vamos executar o

CONSTRUINDO COM VOCÊ
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Ninguém faz mais por Você.
Materiais de Construção e Utilidades
com os melhores preços Você encontra no

�NTA
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Olho Clínico
Dr. Walter Falcone

AIDS
Continua sendo tãomisteriosa quantofoi na época de sua

descoberta, no início dos anos 80.
O vírus por possuir diferentes subtipos, sofrer inúmeras

mutações, não favoreceu as pesquisas cientificas que não

progrediram o suficiente. DDL DDCe oAZT, apenas diminui
a intensidade da doença, não têmpoder de cura.
Hoje gasta-se anualmente US$ 6milhões empesquisas na

busca de ummedicamento eficazou de umavactnapreventiva,
porém não existe previsão de tempo para que a ciência

consiga desenvolver novos tratamentos no combate à Aids.

Infectologista eprofessorda USP,DavidUip, defende teses
polêmicas. Segundo' ele "é quase impossível que um homem
heterossexual contraia Aids por via sexual com a mesma

facilidade que uma mulher heterossexual".

Segundo Uip esta afirmação é baseada em dados cientift
cos.NosEUAavaliou-se 36milhomenscomAids. Destes, 93%
adquiriram a doença através de relações homossexuais ou

por uso de drogas. Os 7% restantes foram reavaliados e

descobriu-se que apenas 0,09% eram indivíduos que manti
nham apossibilidade de ter adquirido de mulheres, ou seja,
57% destes reavaliados, haviam mentido ou esquecido de

citarqueeramusuáriosdedrogasoupossuíamcomportamen
to homossexual: Estes 0,09% que sobraram comprovam o que
afirmo.A chanceéménorde umhomem contrairovirusde uma
mulher que o contrário. Digamos que o risco seja de 1 em

1.000. Apesar de ser apenas um deles existe".
O aumento da contaminação das mulheres atualmente é

uma novidade. A OMS estima que 4 milhões de mulheres
morrerão e outras 13 milhões estarão infectadas até o ano

2000. Estesnúmerosforam apresentadosnaúltimaConferên
cia Internacional sobre Aids, na Alemanha.
Além do sexo e drogas a tranfusão sanguinea tem lugar de

destaque, haja vista, que aprópria coordenadora doProgra
ma Nacional de Controle de DST/ Aids do Ministério da

Saúde, LairGuerra, declarou recentemente que apenas 50%
dosangue transfundidoem todo opaís temseleçãoparaoHIV.
Isso é desastrosopara a disseminação da doença no Brasil.
O número de aidéticos está aumentando no País epara cada
caso de Aids existem outros 50 infectados.

Conclui-se que aprevenção é a única altemativa.Intctatt-
./

vas como da igreja católica informando comopreviniraAids
em nossa cidade é louvável. Evitem trocas frequentes de

parceiros sexuais, drogas epromiscuidade.

o PC foi pra Londres
po� que o Carlinhos avisou:
[,dólar eu não lavo!
li

LIMPAC:
a .aior li.pelal

,

"
LIMPACLimpezae

Conservação.
Servi� profissional
de primeira linha.

R. José Emmendõerfer, 679
Fone (0473) 72-3809
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Código tributário será votado na segunda

Projetos da reforma
, -

remetidos à Câmara
Foto:ArquivolCP

JaraguádoSul-Chegam àCâ
mara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, na próxima segunda-feira
(8), os projetos de lei que tratam

da reforma administrativa da

prefeitura. Entre os projetos estão

o Plano de Cargos e Salários,
Plano de Carreira e Instituto de

Seguridade Social do Município,
Estatuto do Servidor Público e

Estatuto do Magistério. Na mes

ma sessão será votado o projeto
do novo Código Tributário.

Segundo o secretário Adolar
Jark, onovo códigotributário será
"a base de uma nova realidade

para o setor público, em termos de
estrutura financeira". O projeto
prevê a reformulação do sistema
tributário de Jaraguá do Sul,
pretendendo para 1994 um Jarle: "Refo17lUlfaçiJotribut4rúl"

incremento na receita própria-da
prefeitura, através da revisão das
escalas de valores e reorganização
do siste-ma de arrecadação. Será
a primeira votação do projeto na

câmara.
O próprio prefeito levará ao

legislativo os projetos que
integram a reforma administra
tiva da prefeitura de Jaraguá do
Sul. Segundoele, "istoencerrauma
das maiores dificuldades
enfrentadas pelo funcionalismo

público e corrige uma série de

injustiças cometidas até hoje.
Estamos garantindo os direitos
dos funcionários domunicípio e, a

partir daí, poderemos corrigir a

situação daqueles que forãm
contratados irregularmente na

administração anterior".

i.:
. .-- ..
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Não entre numa fria com

seu ar-condicionado.
�-------�--/

I I I I I I I

o aparelho de ar condicionado deve ser usado em arnbíentes
fechados. Se você deixar portas ou janelas, abertas, além de não

conseguir a temperatura desejada, vai acabar desperdiçando muita

energia,
.

-

Apagar as lâmpadas quando ninguém estiver no recinto, secar
todas as roupas de uma s6 vez e desligar a 1V quando ninguém estiver
assistindo, também são medidas úteis. Assim você economiza seu

dinheiro e ajuda Santa Catarina a economizar energia.

;."

:i:

SantaCatarina
ESTADODE TRABALHO

CORRE�O DO P.OVO -: JaraAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A FOTODO FATO
Nos fundos da Prefeitura Mu

nicipal de Jaraguá do Sul, a demo
lição das construções que datam
de outubro de 1941, recuperando
terreno nobre no centro da cidade
para a construção de uma nova

praça pública como área de lazer.
PrefeitoVasel informaque terá

todos os requisitos de uma praça
em que predominará o interesse
do humano como primeira inda

gação.

Annegrete eReinaldoRichter
convidam para o Culto de

Confirmação daFé Cristã de sua
filha Anne Caroline Rischter, a
realizar-se dia 7 deste mês, na
Igreja Evangélica Luterana,
Centro, às 9 horas. Recepção no
Clube Atlético Baependí

I/ca Rau deMio visita Jaraguá

Com o Rio de Janeiro trans

formado em praça de guerra -

literal-, umSenhorJuiztambém

quer brilhar às custas da roquei
ra sacana. Que o dito Senhor
Juiz proíba a entrada ao show
dosmenores de 14 anos até con
corda-Mas que os adolescentes
entre 14e 18anos devam ir acom

panhados dos pais ou responsá
veis, já é palhaçada. É querer
chamar - mais - a atenção do

público para o fenômeno publi
citário que é a cantora, desvian
do o olhar do povão dos verda

de Corpo Inteiro. deiros objetivos do Poder Judici-
você mais ama. etúlio Varoas, 55 ária.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 1993

nfSQUfCíVfl...

No "ParqueMalwee",
durante o almoço, são
fotografadas pelo "CP", as
sras. lIea Rau de Mio, filha
deReinoldoRau, lembrado
pelo povo com uma das ruas

principais dacidade, aanfitriã
8runhilde M. Schmöekel e
Ana Godoi, a primeira e

terceira que vieram de
Curitiba para os finados e

visita aos jazigos de seus
falecidos

Madonna

x

Justiça

Geração Saúde
Enfeita, e muito, nossa página de hoje, a jovem Jalete Hardt, Miss

Jaraguá 1984 e, atualmente, universitária da Faculdade de Educação
Física, em Joinville ... Dizem que qeum foi rei nunca perde a magestade.
Emiss? ..

, FABIANO
LUIZ
PASOLD
comemorou

o 1° aniver
sário dia"
de novem

bro, em
lVIass<r.lnc:JW

Filho de
Admlranda
e Waldinir

Pasold, de
quem
recebe as

bênçãos...
5
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mas ser« amesma.

Adaptando a'

bandeira à esta

semana,
aí vai mais um

esboçoda
Bandeira
Brasileira:

Depois do show da
Madonna em São

Paulo, nossa
Bandeira Nacional
com certeza nunca

SC\. "C\.d c:\ }\I\i S+C\.
Cl Supercross Cl Carteria aos 161
Demais! É a única definição possível para ParecequefinaJmentevaiseraprovadaacarteirade

descrever as baterias do Campeonato Catarinense motorista aos 16 anos. Todos sabemqueaos 16 anos

de Supercross queàconteceu na entradadaDha da p temrmrsacapacidade �aprendizaOOe reßexosmuito
Figueira,na semanapassada.Aliás, acidadeestava aguçados.A distânciaque os separa dos tão soohados
a toda, e em duas rodas, pois paralelo ao evento 18, sãoapenas 2 anos. Emmuitos países estaprática é
aconteceu também o Encontro Sul Brasileiro de �nonnal,rnasinfelizm2rtenoBrasi1,deveria
Motociclistas; onde pudemos ver as máquinas ser um poucomais estudada.

superpotentes e exibições incríveis. Não acho que com isso estaria entregando

o fortíssimo sol, só ajudou a esquentar ainda
mais o clima, que incendiou as:' (pelos meus

cálculos), 5.000 pessoas que lotaram as

arquibancadas.OpúblicodeJaraguámerece, muito,
opções de lazer como esta.

"armas" nas mãos de jovens, como muitos já
,generalizaram. Existem irresponsáveis e

"criminosos"motorizados detodas as idades. Acho

porém, quenossaLegislação detrânsitodeveria ser
mais rápida, mais hwnana e mais severa, para
afastar da direção dos veículos muitos "animais"
irracionais de todas as idades. Carteira aos 16 sim,
mas com humanidade e responsabilidade!

o Supercross II
Parabéns à equipe de segurança da pista, que

demonstroumuito profissionalismo e versatilidade
no decorrer das baterias. O único ponto falho foi o
som. Os organizadores deveriam terprestadomais
atenção nesse fator, pois a festa se tornariamuito
mais agitada, com a locução ao vivo das provas.

[] Agradecimentos dos Tímpanos
Obrigado pelo apoio recebido sobre o artigo

"Som??!" da coluna da semana passada., É
gratificantesaberqueéwn sentimentodecomunhão
compessoas "entendidas" e "leigas" sobreaquestão
mas onde, com certeza, prevalece o bom gosto!

\

HUN�ÁRiA 1URisMO II A .

II lIIIallall.,. JllllíllclI
-

_

,�Opior analfabetoéoanalfabetopolitico. Elenãoouve, não
fala, nemparticipa dos acontecimentospoliticos. Elenão sabe
que o custo de vida, opreço defeijão, dopeixe, dafarinha, do
aluguel, dosapatoedo remédiodependem das t!ecisõespoliticas.

O analfabeto politico é tãoburro que se orgulha e estufa o
peito dizendo que odeia apolitica.

Não sabe o imbecil, que da sua ignorância politica nasce a
prostituta, o menor abando�ado, o assaltante e opior de todos
os bandidos, que é opolitico vigarista, pilantra e corrupto, e
lacaio das empresas nacionais e multinacionais

Bertold Brecht

CI Ag.nda
O Surf
Acontece neste fim de semana: 6 e 7/ 11, em Barra Velha, o 10ASBV

deSurf. Oevento será na Praia dasCanoas, onde muita onda vai rolar, com
certeza, com certeza. Com o sol que o final de semana promete, é uma
ótima opção!

O Neste sábado, som aoVivo no almoço noTrilhãocom a BandaCN3
Tropical Music. A Banda volta a se apresentar no Banana's Bar, no
domingo. Boa opção para o entardecer.

O Bario

Preparem as vibrações! Sexta que vem, dia 12111 é dia de Barão
Vermelho no Schopping Club. Os ingressos já estão a venda e como no

show doParalamas, a casa certamente ficará lotada. Programa imperdível
para o fim-de-semana. Te vejo lá!

LI Madonna
Foi de aIliepiar L

'

M OSuowda' ,

orumbí em S Ulcnvel loira n, élll1pa. O sho .

o

p� seguir omesmo nível � no Rio tem tudo
COIsa que COm certezanão:naome�or. A única
Madonna de se enrolar

se repetIr, é o ato da
que umjuíz do Rio -",...J,.� Bandeira Brasileira. É
d s� ,'-.uçudo do oco 'de

I� .Paulo, proibiu de an �

rn
-
o no show

que COIsaspiores" � � o ato, temendo
N� , �ossem feItas
,
ao e de duvidar! COm a bandeira...

Estão reservados para os brasileiros apenas 5.000 luga
,

res, o que não deverá atendera demanda.
Por isso, se você tem planos de ira COPAl94, e deseja
terum bom lugarnos estádios, não convêm esperàr.

HUNGÁRIATURISMO
b

-

I
...e oa viagem.

Rua Dona/do Gehring, 135 - Fone (0473) 71-9943
Jaraguá cio Sul - SC

6 CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



��'����==�========================�����!!

CP Classificados':""

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

(Ao lado do Foto Loas) Jaraguá do Sul - SC,

LOJA DE AUTO-PEÇAS
Vende-se, com acessórios.
Tratar 72-1200.

VIDEO-CASSETE
Vende-se PhilcoHitachi. Tra
tar 72-2845. '

TAPETE ÁRABE
Vende-se. Tratar 72-3451.

VIDEO-CASSETE CCE
Vende-se e um toca
fitas.Trätar 71-7221.,

TOCA-FITA
Vende-se auto reverse. Tra
tar 73-0422. '

FREEZER
Vende-se. Tratar rua Adolfo

Bartei, 326.

TRITURADOR
Compra-se ou máquina de
cortar trato. Tratar 72-2638.

FOGÃO
Vende-se Brastemp 4 bocas.
Tratar 72-3009.

CAVALO
Vende-se e um tritura. Tra
tar,71-5698,.

VENDE-SE
-5 janelas de canela com

vidros e 5 portas de canela.
Tratar 72-2674.

BIJOUTERIAS,
PRESENTES E

ROUPAS

FACÇÃO
Aceäa-se.TratarruaDomin
gos da Rosasubida da an

tena - Figueira.

15MESAS ••••••••••� ..
compra-separarestauran-'" •• SUL MOTOS ••te. Tratar72-2332 no casa- '

rão com Nelson • •
• Tudo para Motos •

: Honda-- Yamaha - Agrale :omelhorpreço com
• ,Colocação gratuitq •
• Rua: João Piccoli - 44 •
I

_, Tel: 72-72-1504 •
�..•......�.� �

AR CONDICIONADO
Compra-se. Tratar rua Fran
cisco Hrushka, casa 53 com
Juvenal. "\

PORTAS E JANELAS

Compra-se demadeira. Tra
tar 71-2453.

,FOGÃO
Compra-se. Tratar rua João _

Planicheck, 566 fundos.

BALCÃO DE LOJA

Compra-se. Tratar73-0763.

TELEFONE
Comprá-se. Trata'r72-1 518.

FURADEIRA

V�nde-se indústrial marca
Boch. Tratar 73-0580.

VIDEO-GAME,
Vende-se quantum sístem
e umamesa de sinuca. Tra
tac72-1123.

PINTHER
Vende-se cachorra 40 dias.
Tratar 72-0171 com

"

Terezinha.

TV P.B. -17"
Vende-se. Tratar Francisco
Zacarias Lenzi, 89.

FREEZER 220·LT
Vende-se novo. Tratar rua
Afonso Bartei, 326 fundos"

GAITA 80 BAIXOS
Vende-se. TratarEstradada
Pedra Branca ao lado da

ponte.

LANCMONETE
Vende-se completa na rua

Joinville 72-3642.

VESTIDO DE NOIVA
Vende-semanequin 42. Tra
tar rua Irmão Leandro, 800
Vila Lenzi

{

LANCHONETE
Vende-se com instalação
completa ao lado salão Vi

.

tória n° 3887.

GELADEIRA

9ompra-se em bom esta- _

do. Tratar 72-0214 com

Mareio.

MÁQUINA DE LAVAR

Compra-se máquina de
madeira. Tratar 71-9811.

FOGÃO
�Vende-seBrastempem con

dições. Tratar 72-3()09.

•••••••••••••••••
U

:Farmácia:
· .

' .

•

: ·Suely
! Aberto das 8 às 21 horas :
• Sábado até as 18 horas •

· - .

• Fone 72-0170 •

: Av. Mal Deodoro, 852 :
•

•••••••••••••••••

BETONEIRA 120LT
Vende-se. Tratar rua Ange
loRUbini, rua 247apósARGI
n° 67.

FILHOTE
Vende-se poodle. Tratar76-
2491.

CARINHO DE BEBÊ
Compra-se. Tratar71-7322.

GELADEIRA
, Compra-se usada. Tratar
72-0200.

TELEFONE

compra-se. Tratar rua

Goiás, 412 Vila Lenzi.

PICOLÉ
Vende-se máquina (;je fazer

picolé ou sorvete. Tratar 75':'
1232.

MESA CI 6 CADEIRAS
Vende-se. TratarruaWalter
Jansen,74. MICR(Z)-COMPUTAPOR

Vende-se. Tratar 72-1542.

TOCA-FITA
Vende-se. Tratar 73-0422. ROUPAS USADAS

Vende-se. Tratar 12;3710.
;.,.-._",•

•
MONTAIN BIKE
Vende-se21 marchas nova.
Tratar 430 nO 260 AveJino
'de Borba, Figueira.

• SALA COMERCIAL
Aluga-se com 16m2• Tratar
rua 13 de maio, 175.

•

•

TV. P.B.
Vende-se. Tratar rua João

, Planinscheck. 418 .

CARRETA
Vende-se para 2 cavalos tru

que completa. Tratar 72-
0387.

FREEZER USADO CÔNSUL
Compra-se. Tratar71-8211. TOCA-FITA

Vende-se. Tratar 73-0422.

TVÀCORES
Compra-se. Tratar rua OVERLÓQUE SEQUINHA
Eduardo Krich, 97 bairro' Compra..se máquina. Tratar
Água Verde. 73-0630.

p•••••••••••__•••••••
.CACHORRAO DO.
:TAINHA �:· '.
• Se você estiver em casa com aquela, •
'. FOME TREMENDA, venha saborear o mais •
complete cachorro-quente da city. Agora ,

: instalado no pátio do supermercado Vitória, \ :atendendo de Segunda a Domingó.
• Venha me vizitar o Tainha agradece •
� _ �

'Clínica Fortkamp
Dr. Josoé Fortkamp Júnior

Oftalmologista

Cirurgia de catarata CI 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 (comercíal) e!1-11_64 (residencial)
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE APARELHO DE GINÁSTI-
AI�ga-se vestidos de noiva e roupas CA
para testemunhas - TratarRuaMajor Marca Atletic Flex ou trocoJúlioFerrelra728Vi1a Lalau72-1102.

por bicicleta de ginástica,
preço a combinar. Tratar

AR CONDICIONADO fone: 72-0579.
Vende-se por 6 mil aTUS '\

marcaElgin. Tratar71-0509. lOJA DE AUTO PEÇAS
Vendo, com estoque, tratar

SINGER pelo fone: 72-3310.
Vende-se máquina de cos-

tura. Tratar 72-3447 e má-

quina de lavar louça. PRECISA-SE DE TÉCNI-
CO DE INSTALAÇÕES

ORGÃO CASSIO E manutenção de aquece-

Vende-se semi-profissional.
dores à gás elétrico, conta-

Tratar ruaJosédo PatroCínio, to (0473) 71-7931. Com

57 Coah.b.
Nelson horário comercíat

MOTOBOMBA
so JORNAISVende-se. Tratar 7�1313.

Assinaturas dos seguintes
COMPRESSOR DE AR 5,2 jornais:
Compra-se. Tratar 71-2187. Folha de Säo Paulo

Estado·de Säo Paulo

TíTULO DO ACARAí Folha Mercantil
Vende-se. Tratar 71-1821. Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinatun.s/Anúncios

GARRAFA DE OXIGÊNIO Fone 72-0887.

Vende-se. Tratar rua João
Planicheck, 254 fundos.

BICICLETA 18 MARCHAS

�ELADEIRA CONSUl Troca-se, por vídeo-game
Vende-se 2401t. Tratar rua Drive. Contato 73-0496,
Cabo Harry Hadlich n° 737. com Pablo.

TíTULO DO BAEPENDI
EMPREGADA DOMÉSTI-Vende-se. Tratar 71-1395.
CA

FilHOTE Preciso, que possa pernoi-

Vende-se filhote de piquinês tar, tratar na Av. Mal.

puro. Tratar 72-2872.
Deodoro da Fonseca, pré-
dio 364 apto-304. Fone: 72-

VIDEOCASSETE CCE 0436. Com Luciana parte
Vende-se com 2 cabeças.

da manhã.

Tratar 71-1114.

COMPRA-SE
CAlaQUE Telefone. Tratar 72-1136.
Compra-se. Tratar72-0631.

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

Consultório: AvenidaMal. Deodoro (Ja Fonseca, 429 - Sala 7

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

PENSO EM VOCÊ
Fecho os ohos e envoco um
nome na memória, me vem
o teu olhar.
Uma saudade desenha o

passado tua lembrança faz
me chorar
Te vejo andando, correndo
e pulando.
Às vezes no chão a chorar.
Na änsla do 'bom aprender
cedo, começasse a andar.
Algazarra em casa, eram

tantas
Tua mãe contigo a brigar:
- Vá para cama óh, menino!
Vocêsem sono, queria brin
car

Tudo em você aconteceu
mais cedo.
Cedo começasse a falar, te

. amei também, tão cedo.
Cedo começasse a estudar.
Nas escolas, sempre omais
novo tua vida um eterno
amar.

Hoje já homem feito fostes
prá não mais voltar.

Sempre que fico tão só em
ti ponho-me a pensar
Já que não estás lá em casa

por ti, o que faço é rezar
César Machado.

Abrill93

KOMBI
Vende-se ano 81 bom esta
do. Tratarrua Joaquim Fran
cisco de Paula, 532.

CICLOMOTOR
Vende-se ou troco pormoto.
Tratar Portal na barraca de
caldo de cana.

JEEP 64
Vende-se ou troca-se por
Pick-Up, Chevy, Saveiro.
Tratar 71-0421.

.p--------.

:Mg-Váko:
: e� :
I

Locadora de
I

• Ifitas e gamesI para Meoa Drive I
·1 Rua Ângelo RUbini, 914 I.
I Fone(0473)76-2935 I
I Barra do Rio Cerro I
I Jaraguá do Sul - SC I
._------_.

Xl 125 87
Vende-se. Tratar 74-1316.

CHEVETE 77
Troca-se pormoto CG. Tra
tar Tifa Schubert no bairro
Amizaae com Afonso

Langue.

CHEVETTE 75

Vende-se, a gasolina azul.
Tratar Poço D'Anta Tifa da
Carroeira em Corupá.

FUSCA 73 1.500
Vende-se. Tratar 73-0463.

Funilaria

Jaraguã Ltda.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- sc

CHEVETE HATCH 80
Vende-se. Tratar 71-9010.

Xl 125 87
Vende-se. Tratar 71-1395.

5 AROS DE MAGNESIO
Vende-se para Chevete ou

Gol. Tratar 72-0683.

FIAT UNO 93
-Vende-se. Tratar 72-1668.

Xl 250R
Troca-se por Fusca. Tratar
72-1555.

OPALA COMODORO 82
Vende-se. Tratar rua

Rodolfo Tepasse em

Guaramirim, com José.

FIAT 147n8
Tratar Henrique Marquardt
após .Gruta. Com Valdeci.

KOMBI84
Vende-se a díesel. Tratar
71-0761.

DT 180Z 89
Vende-se ou troca-se por
CG125 ano acima de 86.
Tratar rua da Abolição, n°
50Cohab após 18:00hs com
Sandro.

CHEVETE 81
Vende-se e um ciclomotor
ano 89. Tratar 71-0045.

CHEVETE 76
Vende-se. Tratar 76-3039.

PAMPA4X4
Vende-se consórcio com 54

pagas. Tratar 72-1432 com

Aldo.

.;. Projetos (Plantas)
- Resp, Técnica (Assinatura)
Atendimento das 9:00hs as

12:00hs e das 14:00hs as 19:00hs
ou a noite a combinarpor telefone
71 - 0157. '

Rua Joinville, 1.958

2-2
, ..

CORCEL 77
Vende-se. Tratar 71-5442.

OPALA76
Vende-se. Tratar 71-3011.

CB400
Vende-se. Tratar 71-1211.

Xl87
Vende-se. Tratar 74-1316.

COMPRA-SE
Monza, Santana ou Dei Rey
89,90. Tratar 76-2068.

FIAT SPAZIO ANO 83
Vende-se em ótimo estado.
Tratar 72-0947 após 19:30
com Carlos.

FIATSPAZIO
Vende-se frente europa.
Tratar 72-1003.

MOTO
Vende-se Turuna 82. Tratar
72-1722.

CICLOMOTOR

Compra-se. Tratar72-3085.

VERSAlllES GHIA
Vende-se Tratar 73-0328.

'" CORREIO,DO.POVO - Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 199�
, � _ ,: . r40,Ji7 ,
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CP Classificados

JAVEL
VeículosNovos
Tipo 4p IE - vermelho schiraz - (G) OK

Tipo 2p IE - preto etna - (G) OK

Tempraouro4p. 16V. -cinzasavelha-(G)....•................................OK

TempraOuro 4p 16V. - azul caribe - (G) OK

TempraPrataêp-azul gurundi-(G) · OK.

UnoCS IE -vermelhoperolizado - (G) OK

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

FiorinoPick-Up -branco real- (G) OK

Uno CSL 1.6 - cinza ebano - (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-vermelhoperoli:i.ado(G) OK

Uno S IE - verde guarujá - (G) OK

UnoCSL1.6-cinzaargento-(G) OK

Pick-UpLX 1.6-cinza savelha - (G) r ••••••••••••••••••OK

Pick-Up - branco real - (A)...........•..........................................OK

Veículos Usados,
Voyage GLS - cinza (A) 89

TempraPrata-vermelho-(A) : 92

Chevette SE -cinza - (A) ;': 87

ChevetteSI1.6-vermelha-(A) 88

PrêmioCSL -cinza- (A) 89

Parati GLS- cinza - (G) 89-90

Uno-branca - (A) : 89

UnoCS-branca-(G) 91
.

,Jaraguá Veiculos, 'Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone: 71-2111

F-1000 82

Vende-se,motornovo troco
por carro ano 91, 92. Tratar
72-3989

FIAT 147 80
Vende-se, frente europa.
Tratar 72-1003.

CAPOTA

Compra-se de 0-20. Tratar
·72-1793.

PICK-UP
Vende-se pontode frete com
uma Pick-Up. Tratar
72-1335.

Vendo Fusca 72 por CR$
200mil, corverde, umaXLX-
250, preta por 280 mil. Tra
tar pelo fone: 72-2573.

-BARBADA
Corcel11n8, prata porCR$
280 mil, Caravan/85, verde
metálico por 750 mil. Tratar
72-2573.

KOMBI
Também um Chevete/74,
um fiatn8. Tratar fone: 72-
2850. Com Almir.

AROS DE MÃGNÉSIO
Vendo, para Fiat. Falar cmo
Almir 72-1850.

TL 74
Vende-se. Tratar 71-9165.

••••••••••••••••

Farmácia:
•

Müller
II

•

•

•

A visto I (Ni; de desconto.
•

ou chequc para /5 dias •

•
com preço norma/

Rua Reino/do Rau, 243 •

•

Fone: 72-3333
••••••••••••••••

•

•

CASA
Vende-se ou troca-se, d�

_

madeira no Itoupava Sul.
Tratar Comercial Strika
Schroeder pedir por Paula
Nilsen.

'TERRENO
Vende-se 16 x 28 em

Jaraguá. Tratar 71-9275.

CASA
Procura-se para alugar. Tra
tar 72-1858.

Jamil Automóveis
* Compra * Vende

Fone: (0473) 76-1014 * Troca *Financia

Monza SlEcinza ",et(G).Trio-elétricc 89
Monza SlE Verde Mel (A) 86
Monza SLE prata (A) , 86

=e::ll�:��:��!::::::::::::::::::::::::::.�·:��·:·:.·:·:·::.:.:.:::'::::::::::::::::::::::::::::::::::'::'::::'::':·:·�·:::·.::::::::::::::::5
FuscaBege1500(Gas) , .. 74
8ra511iaBege (Gas) 81
Opala Diplomata·ccmpleto· Pratamel (A) 87

Rua Ângelo Rubini, 951 - Barra do Rio Cêrro -

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

CONSTRUÇÃO�-
- Projetos (Plantas)
- Resp. Técnica (Assinatura)
Atendimento das 9:00hs as

12:00hs e das 14:00hs as 19:00hs
ou a noite a combinarpor telefone
71 - 0157.
Rua Joinvl1le, 1.958

Tubos' Santa Helena Ltda.
Divisão de concreto

(tubos e artefatosdeconcreto).
Rua Joinville, 10/6 - Fone 72-1101

Divisão deplásticos (tubos dePVC -eletrodutosllinhaesgoto -

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

EscritórioGeral
Rua CeI. Prooôpio Gomes, 89 - Fone 72-0066

VENDE-SE PONTO

LOJA SKYNA cl estoque
e instalações. Tratar

fone 72-2533.

KOMB_I
Vende-se ano 81 diesel.
Tratar 75-1044.

CORCEL 79
Vende-se e máquina de la
var Brastempt semi-nova.
Tratar 72-0591.

OPALA DIPLO�ATA 87.

Vende-se, com trio elétrico.
Tratar 72-3802.

CARRO

Compra-se até CR$
300.000,00. Tratar rua José
Emendörfer, 704 ou moto.

VENDO
CASA DE ALVENARIA

Toda de tijolos a vísta, aqueci
mento solar na casa toda, su
íte com hidromassagem, 3 ar
condicionados, 6 quartos com
armário embutido, mais cozi
nha e sala, garagem para 5
carros, terreno, 30 x 26 780
m2.Acompanhamaisuma casa
de alvenaria com área de 8 x
11 que possui 3 quartos e um

banheiro mais sala e cozinha
com garagem, anexo 1 escri
tório e uma cobertura de 8 x 11
como sala de jogos, totalmen
te murada, área nobre perto
do Agropecuário.As constru
ções tem ummontante de área
coberta -de 600 m2• Valor de
venda 75.000 dólares, aceito
carro no negócio. Tratar pelo
fone:
Horárío Comercial 72-2659
fora deste horário 72-2749.
O negócio será somente até o

dia 16/11/1993.

CASA
-Vende-se casa mista 93m2•
Tratar 72-3710.

QUARTO
\

Aluga-se para rapazes. Tra
tar rua Ida Bride, 173, lateral
rua Joinville.

TERRENO
Vende-se em Barra Velha.
Tratar 71-0353.

APARTAMENTO
Aluga-se. Tratarrua Roberto
Ziemann, 40.

CASA
Vende-se de madeirà para
tirardo local. TratarruaJoão
Sotter Correia fundos cam
po do Amizade.

·BelleForm
Centro deEstética

Massagem, corporal
depilação.

Limpezadepele.
Av.MarechalDeodoro,

88
Sala 14.Fone:72-0335

•

aristeonstrutora
Anuncia

IImprflltflraMão dfl Obra
Na cOIJ.'rução Civil (Mari.'flll).

1I.'a cOlJlratalJdo Obras dfl cOlJslrução
Casas, sobrados, acabamfllJlos, fltC.
Tratar: Rua Padre Alberto Jacobisk

Na panificadora Brot - Pão. Fone: 71- 5721

Jaraguá do Sul - ,SC

2-3

FUSCA80
Vende-se. Tratar 72-3939 e

vende-se TV à cores 24"

Sanyo�_
CARAVAN 79
Vende-se ano 79. Tratar rua
dos Escoteiros, 192.

CARRETINHA
'Vende-se, para carro toda

em fibra. Tratar 73-0940.

CORCEL 72
Vende-se, vermelho. Tratar
71-4987

CHEVETE 81
Vende-se ou troca-se por
carro de maior valor. Tratar
Roberto Marquart, 138.

bro de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FONE: (0473) 72-0153

VENDAS
Apartamento - Edif. Sta Terezinha • c 110m' + garagem.
Apartamento - Edif. Érica - c/107m' - 2 quartos + garagem - Financiado

Apartamento - Edif. Centenário - c/110m' - 3 quartos, garagem.
_

CasaMista - Rua Ferdinando Pr'adilJorge Lacerda cl 1 SOm' e terreno de 400m'.
Casa de Alvenaria -Rua Bernardo Dornbusch, Vila Lalau, cl 182m'.
Casa de Alvenaria - Rua Innios Marista- cl 300m' - ótimo acabamento.
Casa de Alvenaria - Rua Ilha da Figueira. cl 156m'.
Casade Alvenaria- Rua Marina Frutuoso> c/250m' cl terrenode 1.400m'.
Casa de Alvenaria - Rua 25 de Julho - c/125m>:
Casa de Alvenaria- Rua Vila Lenzi • c/120m'· 2 quartos + suite.
Terreno - Rua José Picolli - c/ 5.646m'.
Terreno - Rua Frederico C. A Vasel- c/450m'.
Terreno - Rua José TeodoroRibeiro - Próx. Trevo- c/ 450m'.
Terreno - Ilha da Figueira - Ptóx. Colégio - cl 2.700m'.
Terreno -Jaraguá-Esquerdo - c/ 440m>.
Terreno - Rua Pastor Alberto Schneider - Próx. Botafogo - CRS 400.000,00.
Terreno - Rua Erwino Menegotti - Vila Rau c/12.000m'.
Terreno - Rua dos Imigrantes - Lateral - cl 420m'.
Terreno - Rua Nicolau Schmitt· c/ 513m'.
Terreno .: Rua Frederico C. A Vasel- c/ 870m>.
Chácara - Rua Ilha da Figueira - Próx. Chácara Fruet c/ 15.000m'.
Claáca"a - Rio Molha cl 1.000.000m'.
Casa de Alvenaria - Rua RioMolha - Casa cl 111m' + terreno de 3.517�.
CasaMista -RuaMariaFranciscaG. Klein-2qu.-tos,banheiro-terreno de 462m'.

LOCAÇÃO
SalaComercial - cl 45m> - Rua José Teodoro Ribeiro, 4236
Sala Comercial· cl 145m' - Rua Carlos Eggert - Próx. WEG II
Sala Comercial - cl 130m> � Rua Pastor Alberto Schneider· Próx Botafogo.
Casa de Madeira· Rua AdioMaba, 162 - Bairro RioMolha

Galplo - RuaRio Molhã - cl 1.800m>

Rua Walter Marquardt, 823 - Sala 7
Centro Comercial Carlos F. Vasel
Creci 5.284 - .Iaraguá do Sul - SC

Fone: 72-0163

EDITAL
<,

Patrícia Tavares da Cuntia Mello Gomes, Tabeliã e Oficial de

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

Faz saber a todos quanto este/edital virem que sé acham neste
. �

Cartório para Protestos os Titulos contra:
A M S Móveis Ltda. • Rua Prefeito José Bauer, sinO - NESTA;
Auto Viação Jaguatur Ltda - Rua Henricli Lessmann, 127 - NESTA;
Alldio da SDva - Rua Itapocu sino - CORUPÁ;
CopyslstenCopiadoraseSIstemas Ltda. - RuaEmmendorfer,421-NESTA;
• E. R. Artemasol Ind. de PIas Ltda. - Rua Ano Bom, sino - CORUPÁ;
Granja Jaraguá Ltda • Estrada Garibaldi,-slno • NESTA;
lost. Eletr, Jaraguá Ltda. - Rua Joinville, 1398 - NESTA;
Luiz Roberto Pereira - Pres. Epitácio Pessoa, 1033 - NESTA;
Mannes Ind. COOL Espumas Colchões Ltdâ. - Rod. BR 280 Km 58·NESTA;
Mareenaria Val Ltda - Rua Domingos Rosa - Boa Vista • NESTA;
Ronaldo Kre�ig • Estrada Garibaldi, sinO - NESTA;
l'echtron IneL COOL P E lefroJiicos Ltda - Rua 25,de Julho, 1046 - NESTA;
Vida Nova - Rua Joio Doubrawa, 34 - NESTA;
WUson F, Bezerra - Ribeirilo Cavalo • NESTA

E, como os ditos devedores não foramencontrados ou se recusaram

aaceitaradevida intimação, fazpor intermédiodopresente edital,para.
que os mesmos compareçam neste Cartório na rua ArthurMüller, 78,
noprazo daLei, a fimde liquidaro seudébito, ou entãodar razãoporque
não o faz, sab apéna de serem os referidosprotestados na forma da-Lei,
etc.

Jaraguá do Sul, 04 do novembro de 1993.

Patricia Tavtll'es da Cunha MeUo Go,;,es
Tabeliã

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111

CP Classificados

Proclamas de Casamento

Margot Adélia Grubbe Lelunann,' Oficial do Registro Civil do 1° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que

compareceram neste CarI_Qrio, exibindo seus documentos exigidos pela lei, afim de se Jtabilitarem para se casar os seguintes:
EDITAL NO 19.063 de 25- 10· 1993
AcACIO BAHR e MARLI ROII'E

Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado. residenie na rua Tereza Eigner Hruschka, 133, em Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade, tilho de Levino Bahr e Rita Klein Bahr.

-

EIa. brasileira, solteira, do lar, natural de Jarasuá do Sul, domiciliada e residente ern Estrada Garibaldi, nesta cidade, fillia de Amo Rowe e Regina
Lenz Rowe.

•

EDITAL NO 19.064 de 25- 10- 1993

Cópia nc�bitla do cartório Je Schroeder, neste estado.
CLAUDIMIR NILVO LlNDNER • KATIA KREIS

Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natural de lraceminha. neste estado, domiciliado e residente ern Estrada Santa Luzia, Km 16, nesta cidade filho
de Rehno Lindner e Nelda Lindner.

EIa. brasileira, solteinl, industriâría, natural de Massaranduba, neste estado, domiciliada e residente ern Estrada Duas Mamas, em Schroeder, neste

estado, filha de Alfonso Kreis e Renata Kreis,
EDITAL NO 19.065 de 26- 10- 1993

OSMAR MIRANDA. CLEONICE ZAVAGLIO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Joinville, neste estado, domiciliado e residente na rua Equador, 59, nesta cidade, tilho de Ruy Miranda
e Maria Soares Miranda. _

Ela, braSileira, solteira, operária, natural de Joinville, neste estado, domiciliada e residente na rua Friedrich Wilhehn Sonnenhol, 616, em Vila Lalau,
nesta cidade, filha de Lucinio Zavaglio e Apolonia Saliel Zavaglio.

.

EDITAL N° 19.066 de 26- 10- 1993
ADILSON GUTZ e MARLISE LEMKE

Ele, brasileiro, solleiro, operador de máquina, nalural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Grande da Luz, nesta cidade, tilho
de Henrique Gutz e Helga Spleedmann Quiz.

EIa. brasileira, solteira, domo!stica, na\Ural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio da Luz Vitória, nesta cidade, fillia de Geraldo Lemke
e Avelina Wm1der Lemke.

EDITAL NO 19.067 de 27- 10- 1993

Cópia ,....bltla tio carl6rlo ti. Goruva, nosl••statlo
MOACIR DOMINGOS. ILINITA ST-EINERT

Ele, brasileiro, solteiro, ajudante geral, natural de Garuva, neste estado, domiciliado e residente ern Estrada Sic Joio Abaixo, 147, em Garuva, neste

estado, tilho de Alfredo Domingos e Rosa Domingos.
EIa. brasileira, solteira, embaladora, natura1 de Jaraguá do Sul, domociliada e residente na rua Angelo Rubini. IIS, em Barra "do Rio Cêrro, nesta

cidade, tilha de Ervino Sleinert e Ana Alma Jung Steinert.
.

EDITAL NO 19.068 de 27- 10- 1993
MARCIO WEBER. SOLANGE MauER

Ele, brasileiro, soheiro, despachante, natural de Corupá, neste estado, domiciliado e residente na rua Joio Piccoli; 166, aplo. 103, nesta cidade, tilho
de Rolf Weber e Odila Weber.

.

EIa. brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Antonio KochelIa, 172, em Ilha da F.igueira, nesla cidade,
filha de Afonso Schmitt Müller e Leopa Rech Müller.

-

EDITAL NO 19.069 de 27- 10- 1993
ADILO JOSÉ DEMATHE • MAREUCE 1..4DWIG

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Jãtaguá do Sul, domiciliado é residente na rua Clara Hanemann, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade,
tilho de Antonio Demathé e Emi Voltolini Demalhé.

EIa. brasileira, solteira, costureim, natural de Machado - TuCIDl<luva, Rio Grande do Sul, domiciliada e residente na rua Clara Hanernaím, em Barra do
Rio Cêuo, nesta cidade, filha de Oldino Reinaldo Ladwig e Nelci Ladwig.

EDITAL NO 19.070 de 27- 10- 1993
BIONEI TECIlL4 e MARCIANA CASSIA 1..4GO

Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente ern Pedras Brancas, nesta cidade; tilho de Dário Tecilla e Ana
Adriano Tecilla.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Masarandube, nesle estado, domiciliada e residente na rua 417, n° 238, ern Jaraguá-Esquerdo, nesta
cidade, filha de Joio Lago e Maria Ratlàeli Lago.

.

EDITAL NO 19.071 de 27- 10- 1993
VANDERLEI MACHADO. MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, naturill de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Heinrich Augusl Lessmann, 366, nesta cidade, tilho de
Adernar Machado e Marlene Machado.

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Mombeça. Ceará; domiciliada e residente na rua Heiruich August Lessmann, 366, nesta cidade, filha
de Luiz de Melo e Zulmira Pereira de Melo.

EDITAL N° 19.072 de 27- to- 1993
DARCIO ANTÔNIO WEINFURTER ;, SIMONE TOREZ4NI

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Corupá, neste estado, domiciliado e residente em Estrada Nova,' nesta cidade, (ilho de Antonio
Weinfurter e lolanda Weinfurter.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Angelo Marangoni, ern Vila Lalau, nesta cidade, filha de
Anselmo Torezani e Marlene Novak Torezani.

EDITAL N° 19.073 de 27- io- 1993
MARINO PATERNOL! • OSMAR/NA JOSÉ DO AMARAL

Ele, brasileiro, solteiro, promotor de vendas, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua A, lote 36, em Ana Paula Ill, nesta cidade,
tilho de Assis PalemoUi e El2ira Bremer Patemoli.

.

Ela, brasileira, solteira, cabelereira, natural de Renascença. Paraná, domiciliada e residente na rua A, lote 46, ern Ana Paula II, nesta cidade , fillia de
Seba.stião Francisco do Amaral e Odilia Roque dos Sanlos do Amaral

EDITAL NO 19.074 de 28- 10- 1993
VANDERLEI VIEIRIA e PATRICIA GUSTZAKI

Ele, brasileiro, solteiio, 1'OIojoeiro, natural do Rio de Q;,i;I�, neste estado, domiciliado e residente na rua Luis Piccoli, 104, em Vila 'Rau, .nesta cidade,
tilho de Pedro JelÔllÍll10 Vieira e Ernilia Vieim.

-

-'C .

EIa. brasileira, solleira, do lar, natural de J� do Sul, domiciliada e residenie na rua Cados Egget!, 452, ern Vila Lalal!, nesta cidade, filha de Vitor.
(justzaki e Maria Lourdes Zavaglio Gustzaki.

EDITAL NO 19.07S de 29- 10- 1993
_

JURANDIR LUis FILIPP e ANGE1..4 MARIA MARQUARDT
Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Braço RibeiJão Cavalo, nesta cidade, tilho de

Estanislau Filipp e Marta Voltolini Filipp.
-

.

Ela, brasileira, solteira, operadora de máquina, natural de Jaraguá do SuL, domiciliada e residente em Braço Ribeirão Cavalo, nesta cidade, tilha de
Renalo Marquardl e Rosa Lankewicz Marquardt

EDITAL NO 19.076 de 29- 10- 1993
ROBERTO RIVELINO FERNANDES e ROSÂNGELA DE FATIMA MENBES

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliat administrativo, natural de Urussanga, neste eslado, doÍniciliado e residente na rua ltapocuzinho, nesta cidade, 6llio
de José Nunes Fernandes e DauÍina Meorer Fernandes.

Ela, brasileria, solteira, secretária, natural de Canoinbas, neste estado, domiciliado e residente na rua cabo Harry Haldlici1, ISO, apto. 3, nesta cidade,
tilha de Alinor Mendes e Rosa de Souza Mendes.

EDITAL N°I9.077 de 29- lo,. 1993
AGENOR GROSKLAGS • KATIA REGINA-MACEDO

Ele, brasileiro, solteiro, man:eneiro, natural de Jarasuá do Sul, domiciliado e residente na rua João Januãrio Ayroso, 2.943, em· Jaraguá-Esquerdo,
nesla cidade, tilho de Art Grosklags e Edi Borchardl Grosklags.

Ela, brasileira, soll� industriária, natural de Jaragoá do Sul, domiciliada e residente na rua Paulina Demathé Pipcoli, 270, em Jaraguá·Esquerdo,
nesta cidade, filha de �õão Anlonio Macedo e Maria Trisotto Macedo.

E para que chegue aó conhecimento de Iodos, mandel passar o presente Ediral que será publicado peja imerenso e em Cartório, onde será afixado
por 15 (quinze) dias. \

JAVEL
,-

Rua João Zapella,
214 - Fone 71 - 2111

/J.celtamos cartas_de crédIto. Melhorpreço em veículos
novos e_ usados. Atendimento especializado e oficina

2-4
) -CORREIO DO POVO - Járaguá do Sul, 6 de novembro de 1993

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_.- ---'-- ._"
.

-:;.:__ .. _. _ _,,___----:'.-._-;_�-.-,-_--_ .. _----'---""

CP Classificados

• ESTÁ DIFíCil COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

h
• E AQUELA CASA NA PRAIA?

'"

�TIl .,:..., · JÁ PENSOU ONDE VÃO MORAR SEUS FilHOS?

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ NÃo ACHA?

�
------------------------------------------------------------------�--�:�

Õ

8

�

ARESPOS
MAS .voe

VANTAGENS NA HORA DE COMPRAR
Quando for contemplado, você terá à sua disposição

um crédito imediato para a compra do seu imóvel
àvista e, por isso, tem grandes vantagensdenegociação
na hora da compra.

ATÉ 10 E 100 MESES PAItA PAGAR.
Você pode pagar em até 50 e 100 meses.
O InälCe de reajuste das parcelas é o INCC

(FGV). -

O IMÓVELQUE voeiQIISER.
Você tem taIaIliberdade para escolher seu imóvel: na

cidade, no campo ou na praia.
T01'AL SEGlIIANÇA
O CONSÓRCIO RODOBENS, há mais de 25 anos,

distribuicaminhõe5eônibusMERCEDES-BENZ,eprodutos
dasmarcasVALMET, TOYOTA, MARCOPOLO, KRONE e

CASEMA. Ele pertence ao GRUPO VERDI, que também
controla outras 43 empresas em todo o Brasil.

SORIEIOS PELA 1V. .

A RODOBENS investiu na mais avançada técnoIógia,
para dar maior transparência a tudo que faz, além de talai
comodidade ao consorciacIo. Veja bem: os sorteios você
assiste de sua casa pela REDE BANDEIRANTES DE
TELEVISÃO.

INFORMAÇÕESÀ DISPOSIÇÃO.
Através do seu telefone, você pode dar lances e obter

informações sobre sua cota. Basta discardiretamente para o
computador central RODOBENS, através do TELEBENS.

ENGETEC - Jmobflíär-ia
CREC/934-J

Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 285
Fone: (0473) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72�2679

R.JVILLE- Em CENTRO- Ed.
BR-101 (Trevo JaraguáIBR101) Km 58 GUARAMIRlM-

frente DO Weg. VlLARAU- Gardênia(Av.Barlo Bruns - Lindo lote Aptos novos no
Casa de madeira do Rio Branco) sul-

CENTRO-
Terreno cl 460m2• c/ 85m2 - Rua Luis te, 2 qtos, Bwe

Terreno com área de 237.000111"- Terreno para rua do de esquina - 390m'. cenlro � 54m' - Rua
Edificadoclcassem Picolli nO 146- soc.,dep.emprega- cl benfeitorias 170,00 pl BR. Baependi -13ml de Local excelente pl 28 de Agosto (em
alven.Valor USS frenle - US$ 17 mil. residência. USS

cima do BESC)""S$ 9.000,00 da e garagem. US$ US$180mil. ótimascondiç6es.55.000,00. 28mil. 5.500,00

CENTRO- Rua CENTRO - Casa em alvenaria cf AMIZADE-
Epitácio Pessoa - Casa em alvenaria CENTRO- Apto Ed. 140m" edif. em terreno cf 450111" • Rua CENTRO- Terreno cf800m'-

casa em alvenaria
Casa 2 pavimenlos (pré-'!IOll!ada) - Rua Bérgamo (Reinoldo Expedicionário Antonio Carlos

Rua Exp. Anlonio frenle para rua 688
c/ 90m2 - Terreno

- Terrenoclmais ou José Picolli nO 266- ,Rau) suite, 2 qlos., Carlos Ferreira cl 520m2 - pr6x. ao
menos400m2 - WS$ PrOx. Superrnerce- BWCsoc.,garagem Ferreira nO 745 (próxima a esquina cl a (á 150m da Mare- (a.ofOm, doRóberto "CTG" Rua Afonso

Ziemann)100 mil (em condi- do Brazlio. -US$26mil. José Emendoerfêr. chal) US$ 60 mit.
US$5mit.

Nicoluzzi -

ç6es). US$ 7:500,00 US$35mil. US$ 8.500,00

II I
õ

Rua Cei, Procópio Gomes de Oliveira, 285 ,::<';':-':';:: ,- hc.
- (0473) 72·2679 e 72·3139

CISNTRO- Apto !d.
Argos (Rua Jorge
Laclllda 270) 5° lIIl
dar - suite, 2 qloa., 2
BWC,IJIßII8I11-US$
16 mil mais flnaoo.
CEF (5.000 UPF'S).

CENTRO - Casa em alvenaria c/150m' -

Rua Felipe Frenzel nO 89 (próx. CORREIO)
Pagamento: em.condlç6es

Contendo: suite, 2 quartos, BWC social,
Sala de estar e Jantar, e garagem.para 2

carros.

ÁGUAVERDE
Lotes no

Loleamenlo
Nicoluzzi
3OO,OOm2
US$ 5.000,00

cesa em alvenaria
cl229m2-Ru!l348-
Diedrich _Borchers,
pröx, Hospital
Jaraguá - US$ 90
mit (emcondiÇÕ8S).

_

alvenaria
lc*IamenIo Gan:ia -

Rua 893 - casa 332

(próx.CoIégioMaroos
Herrninio Verbin) -

US$ 6.000,00

CENTRO- Ap. Ed.
Schiochet (Av. Ba�
rio do Rio Branco)
Suite, 2 qtos., BWC

SOC., dep. emprega
da, garagem. US$
25milefinanc.CEF

AMIZADE - Apto
Conj. Resid. Amiza
ele - 3 qtos, BWC,
sala , cozinha, área
deserviçoegaragem.
US$ 10 mil mais
fmanc.CEF.

CENTRO - Rua Epitácio Pessoa
nO 85--Prédio 2 pav. c/236 m2•
Terreno cl 316 m2• US$ 100mil

(em condições - negociáveis).

FIGUEIRA- Ter
reno de esquina cl
frente de 31m plR
J.T.Ribeiro. (frente
Merc.Fiorucci).
Area 579m2 USS
15.000,00

VILA LALAU-_
Casa em alvenaria
cl 170m'-
Rua Bernardo
Dombusch nO 1230

7US$60mil.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sol, (; de novembro de 1993

JoAo PESSOA

Galpllio (antiga sa
IAo da SOCiedade
Joio Pessoa)
ConslruçioMista·
US$20mil

VILALALAU
Casaem
alvenaria cl 119m2
Rua Ernesto
Lesmann

SCHROEDER
Sitio c/27.ooom2
ótima casa e nova
casa em alvenaria
cl 160m'tanquede
peixes-US$35mil.

Terrenos na Mal.
Castelo Branco

(prOx. aPrefeitura).
Lotes na rua

AmàZonas.
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Caça, - Pesca - Camping - Náutica - Esportes
Distribuidor dos produtos:

Rossi � Tramontina _ Yannes _ Penalty
Taurus _ Marinez _ Cobra _ Umbra

CBE _ Tokio _ Tupy _ Kanxa
.. Baita _ Grilon _ Hobby ._ ces

Preç06 6uper e6peeiai6 a

vi6ta ou a prazo
Av. Mal. Deodoro, 583.

Tels� (0473) 72-1389 e 71-8135.

.Safarl
.®
....

�AR'f4�f\ ....;.....0 _
,

PARAQl1EM SENTE ORGULHO EM.DAR O ENDEREÇO·

vSZSZSZSZSZSZSZSl

lt\�Mfi
(!��
Rua 310 dos Imigrantes

(próximo i FERJ)
VendasII Apenas' dois apartamentos por andar·

II Churrasqueiras
II Sallo de Festas

II Sallo de Jogos
II Playground
iii Todos os apartamentos com garagem
II Totalmente residencial
II Apartament�s de 96 m2

� Irnobürar ra

,-

"_

CHALÉ
IMOBILIÁRIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragu6 do Sul - SC

-

Construção
e Vendas:

•

(J ..
CONaTIIUTOIIA • 1NC000POIIfDOllA
JARAGUA

\ R. Cei. BernardoGrubba, 246
Fones (0473) 72-0014 e 71-0347

Jaragu6 do Sul- SC
2-6 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Construção
e Vendas:

DO I�M��ftO Q�t voef PRtel��,
�O- WG�R Q�t voef Dt�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

-----._,,_.... [í3 3 iii O Todos os apanamentoseem garagem
PI Equivalência Salarlat A, ,1 �

Use seu FGTS
. O Tres dormitórios (uma SUite)

.

ENTREGA O Dois elevadores ãté na garagem

It] tliFJ O Água quente

!

r Vendas:

�
lrnobitiar ia

.

Edifício Isabella ali na Procópio
Gomes deOliveira

,

1���t�A
R. Reinaldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragué do Sul - SCOnDt t\ORflR f ut\ DRflZtR!

TERRENO
Rua Entrada do Acarai,

cl375,OOm'

Loteamento Juventus
Lotes com entra:ia + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOlDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

•

(.I
CONSTRUTORA II INCORPORADORA

JARAGuÁ
R. Cei Bernardo Grubba, 246

Fones (0473) 72-0014 e 71-0347
Jaragué do Sul - SC

E D E
APARTAMENTO

Rua WillyMancke nO 219
Ed Athenas

cl 200m>N

CASA DE MADEIRA

Rua Hermann schuttz. Vila

Lenzt, cl48,OOm' ter SOO,53m'

TERRENO
Rua' Loteamento Versalhes,
Lote N° 26, com area de

450,OOm'

APARTAMENTO
Rua Bernado Dornbusch, 590.
Edif M cristina, cl 136,OOm>

TERRENO
Loteamento Hanemann, cl area

de 345,OOm'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Imobiliária
VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAME NTOS

Um terreno: CI 19.000m2. Sito à rua Frieda Fritz Krueger s/riO
Terreno: CI área de 1.850m2 em Schroeder.
Terreno: CI 2 salas comerciais e 2 casas de alven�ria na rua Bemardo
Dornbusch.
Terreno: C/1 casa de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.

.

�.
Terreno: CI 435m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi.

.

Terreno: De 7.000m" na rua JoAo Januário Ayroso.
Terreno: CI área de 441m2 na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51 - Guaramirim
Um Terreno: CI casa de alvenaria na rua Frieda Fritz Krueger s/no. Area de
562m2
Chkara: Em Guaramirirn c/SO morgos.
4 Apartamentos: No Ed. oJaraguá - sando 2 aplos. grandes e 2 aplos.
pequenos; _

Casa Mista: c/90m' rua Manoel da CosIa. Bairro Joio Pessoa

LOCAÇÃO
casa de madeira:C/3 dormitórios, situada à rua Luiz Sarli Nereu Ramos.

Apartamentos: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca, N° 88.

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

Sala Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 88.
Sala Comerciai: Na avo Gelúlio Vargas nO 49 c/68m2

VENDAS
casa de Alvenada: Em construçAo com área de 57Qm2 na rua Mal. Castelo

Brancoem Schbeder.
.

casa de Alvenaria: Próximo ao Hospital Jaraguá c/100m' e lerreno de 400m".
casa deAlvenarta:Cllerreno de 15x30, na rua Barão do Rio Branco.

.------�--------.
• �t;:' •

: ti :
• ••
• Ba..... Sul I

..: I...óveis :\
I Fone: (0473) 72-2734 IVende
• TERRENOS •
• TERRENO - Com840m', ruaWalterMarquart.Aceita terreno • I• na praia de Arrnaçao. Preço US$16.000. •
•

TERRENO - Com 167.000m2, em Garibaldi distante 20km do
•centro, edificado com uma casa de alvenaria de 60m2, 3

• lagoas, pastagem emais 27.000 pés de banana. Aceita carro, •

I• casa e terreno. Preço US$ 15.000 ITERRENO - Com 450rn', Barra Rio Cêrro Loteamento do
• Rosá. Preço US$ 4.000 •
• TERRENO - Com 1.600m2, RioCêrro II, frente para o asfalto, •

pró)(. Choco Leite. Preço US$ 8.500

I• TERRENO - Com 10.450m2, edificado com uma casa de •
• madeira de 60m2 e um rancho com 60m2, tem água para fazer I
• lagoas. Rio Cêrro II, prox ao Choco Leite. Preço Cr$ I3.500.000,00 - Negociável.
• TERRENO - Com 368m', Loteamento Jardim Hruschka, • I• Jaraguá Esquerdo. Preço Cr$ 270.000,00 •
•

TERRENO - Com 500m2, Rio Molha pro)(. à Gruta. Preço
•US$2.000

• TERRENO - com 36.000m2, rua Horácio Rubini, distante I

I•
5OOmts. da Malwee. Barra do Rio Cerro. Preço US$140.000 I

• CASAS
- •

• CASA ALVENARIA - C/116m', 4 qtos, 1 suite, 2 salas, 2 •BWC, copa, coz.água quente, terreno c/777m', lateral Estra- I• da Garibaldi. Preço US$ 14.570 I .

• CASA ALVENARIA - C/ SO,OOm2, 3 qtos, sala, COZo BWC, I
•

terreno c/ 3.000m', com lagoa, distante 1 ,5km da Malwee.
•Aceita, carro, moto. Preço US$ 16.590.

• PRÉDIO CI2 PAVIMENTOS - Edificado c/510m2, sendo • I•
364m2 de área industrial, com todoequipamento de fábrica de IconfecçOes Jeans emais 146m2 de área residencial c/4qtos,

• sala, cozo 2 BWC, lavanderia, despensa, terraço, armários •
• embutidos terreno c/ 1.036m2, todo murado e ajardinado. • IAceita carro, casa, apto. Preço US$160.000
• CASADE MADEIRA- C/143m2, 4qtos, 2salas, coz.BWC, I
• garagem, área de serviço. Terreno c/ 8SOm2• Rio Molha- ii

Estrada Jacu-Açu. Preço US$ 5.000.
• PRÉIO C/2 PAVIMENTOS - e 196,80m2 contendo 3 aptos, I

I• sendo um com 96.SOm2 e 2 com 5O,OOm2 cada - Barra do Rio I
I Cêrro, lateral do rua Pastor Schneider. Preço US$ 35.000. ICASA DE ALVENARIA -C/SOm2, 3 qtos, sala, coz.BWC,
I semi-acabada, terreno com 525m2, Barra Rio Cerro. Preço •
I US$ 7.500. Aceita carro até Cr$ 500.000. I ICASA DE ALVENARIA- Semiacabada, c/405,78m2, projeto
I aprovado,localizadano Lot. D. Juliana, terrenocom 19,00)( 15 I
I ms, Barra do Rio Cerro. Aceita Kombi ou Cam. 608. Preço I
I

US$ 32.000. I IPRAIAS

• Lotes: em Ubatuba -Itaguaçú e Capri • Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/ 3.000m'

• Ubªtuba - Lotes a partir de US$ 2.000 até 2.700 financiados I' Av. 'Mal. Deodoro da Fonseca c/l.382m'
até 60 meses.

I Itaguaçú - Lotes a partir de US$ 4.000 até 6.000 financiados I
I até 60 meses. ICapri - Lotes a partir de US$ 1.500 até 4.500 financiados até
I 60meses. I.
I Tratarna R. Ângelo Rubini, 1223 - Sala 9 - Barra do Rio CêtTo I
• Fone (0473) 72-2734 Protocolo nO 010893/7-6 •
._------_._.__..�
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CRECI 0914 - J

....,

cri apto. c.om 220m2 - 2 garagens,
sala TV, lávabo, sala/copa, 1 suíte, 2
dormitórios, 1 banheiro social, cozi

nha, dependência de empregada e la
vanderia. 1° _andar - Ed. carvalho,

(Poderá ser financiado em até 24 ve

zes) - promoção.
cri apto. ne) Ed. Athenas com sala,
copa, cozinha, 1 suite, 2 dormitórios, 1 "

banheirosocial,lavanderia, dependên
cia de empregada e 2 garagens. (Parte
financiada pela CEF) - Poupança tam
bém facilitada.
cr2 aptos. no Ed. Argos - com suíte,
2 dormitórios, 1 banheiro social, sala,
copa, cozinha, lavanderia e garagem.
1° e Z' andar, facilitado em até 10

vezes, corrigido pelo dólar.
crVários terrenos no loteamento

Divinópolis - Ilha da Figueira - em

frente à antena da Rádio. Facilitado
em até 15 vezes.
'cri casa de madeira, terreno com

450,00m2sito àRuaGuilhermeHering
próximo ao Bar Capilé. (Ótima locali

zação).
cri casa de alvenaria com 100 m2-
terreno com 450,00 m2 - Próximo da
COHAB- Rua QuilombodosPalmares.
Parte financiada.

PRÉDIO
crUm prédio com 2 pavimentos, com
120 m2 - terreno com 400,00 m2,
situado no Jaraguá Esquerdo - próxi
mo à ponte da Argi.

TERRENOS

I
I
I
I
I
l
I
·1
I
I
I

Terreno emPiçarras a beira rioc/4.185m2 (Ancoradouro)
Terreno na Rua Am82DnaS ri 1.7'2Orrf, próx. Parafusos
Ewald.
Terreno na Rua 732 c/ 8.994,02m2 (LoteamentoLiodoro
ROdrigues)
Terreno em Piçarras Beira-Mar c/12.320m2
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, C/2.5OOm'.
Prôx, trevo do Posto Marcolla
Terreno Rua 478 (lateral rua Lourenço Kanzler) c/
450m2
Terreno c/ 300m2 (15,aO) Loteamento Nicoluzzi.
Tem:no ri 535,80Jn2 Loteamento JúlioRodrigues Lote nO09

CASAS
Casadealv., (emconstrução),Rua Rudolfo Lessmann, c/
480m' c/ terreno de 900m'
Casa de alv., 60 m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues.
CasadeAlvenariac/160m2c/terrenode405m2naRua327
- Bairro São Luiz.
Casadealvenariari235nfriterrenode1200Jn2.RuaWaldomiro

Schmidt, nO222 - (Jamguá Esquerdo).
Casa de Alvenaria c/120m2 - Bairro Vila Nova.

APARTAMENTOS
Edifício Caetano Chiodini c/147m2 + Garagem
Apto. c/107,95m', c/ dois quartos (I

° andar).
Apto. Edificio Jaraguá c/70m' c/2 qtos., (1 ° andar).
Apto. Edificio Karine c/116m' c/3 quartos
Apto. Edificio Florença ri 116nf 2 quartosWandar).
Prédio de 3 pavimentos em construção ri 300m2 Rua

Frederico Barg (Rua da Rodoviária).
Apto cl 250m2, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.

Apto Edif. Carvalho c/ 162in�
LOTES FINANCIADOS

LoteamentoAna Paula III (Residenciais e Comerciais).
Loteamento São Cristóvão II.
CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues ('\Tila Rau).

liNDO TERRENO

Arborizado, c/ área de 14.700m2, a 5km do Centro e/boa
água, uma casa excelente estado e casa de caseiro.

CHÁCARA
Chácara em Nereu Ramos cl160.000m2 cl casa e ribeirão.

TERRENO COMERCIAL

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto
----_.

Av. Mal. Deodoro 1179

Compra eVende
�
tia

71-1136
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\ADançaCósmicadasFeiticeiras - Guia de Rituais à
GmndeDeusa, deStarhawk,
pseudônimo de uma profes
sora universitária dos EUA
convertida aopaganismo. O
livro figura há dez anos na
lista dos best-sellers norte

americanosechegaagoraao
Brasil, num lançamento
Nova Era/Record. Em suas

,532 páginas o leitor encon
traráumavisão contemporâ
nea da magia que ensina o

caminho prático de comu

nhão com a natureza, pois
para a autora "afeitiçaria é
uma religião que retira os

ensinamentos da natureza e

inspira-se nosmovimentosdo
sol, da lua e das estrelas, no
vôodospássaros, o lento cres
cimento das árvores e nos

ciclos das estações".
O interesse de Starhawk

pelopaganismo epelo ritual
daDeusa surgiu quando ela
lecionavafeiiiçarta na Uni
versidade da Califôrma em

LosAngelescomoumprojeto
independenteparaacadeira
de antropologia, depois de
ter uma experiência inusita
da: "Pela primeira vez vivi
em contato direto com a na-

tureza, diae noite. Comeceia
sentir-me ligada ao mundo
deumamaneiranova,perce
bendo tudo comopalpitante,
erótico, envolvida em uma

dança constante de encanto

mútuo, eu comoparte especi
al desse todo."

Quando, finalmente, co

nheceu as verdadeiras Bru
xas de Wiccan, que leram

para ela sobre o papel da
Deusa, Starhawkfoi tomada
porforte sensação. Também
pudera: o conceito de uma

religião que venerava uma

Deusa era surpreendente e

poderoso. Comorevelaapró
pria autora, "a tradição da
Deusa oferecia novaspossi
bilidades. Omeu COlpO, ago
ra, em toda a suafeminilida
de, seios, vulva, útero efluxo
menstrual, era sagrado. A

/forçaprimitiva da natureza,
r

o intensoprazer da intimida--,

') de sexual assumiram papéis
centrais comocaminhospara
o sagrado, em vez de serem

negados, denegridos ou en
carados comoperiféricos".

Ciente de que o culto da
Deusaé libertador, Starhawk
começoua escreverparadi
vidir essa consciência com

maispessoas. O resultado é
um livro intciatorio. um com-

pleto guia de rituais, mas

também um livro político,
"que traz à tona as hipóteses
fundamentais sobre as quais
os sistemas de dominação
estão baseados".
CORREIO DO POVO - Jara uá do Sul 6 de novembro de 1993

Dicas de leitura
PorMargit Wagner

PRESIDENTE POR UM tu»
Por acaso� os assessores

presidenciais descobrem Dave e

o Serviço Secreto do Govemo
oferece-lhe tuna "oportunidade
única de servir a seu pais". O
levam então a substituir Bill
Mitchel numa cerimônia impor
tante (enquanto o verdadeiro

presidente namora em sua swíte,
no hotel). S6 que as coisas não
se revelam. exatamente como

haviam sido planejadas.
Na cama com a namorada. o
presidente Mitchel tem tun

infarto e. por insistência do
chefe do Serviço Secreto, Dave
Kovic vê-se continuando sua

farsa como primeiro mandatário
dos EUA por tempo indefinido O
fascinio com a novidade da

situação transforma-se então em

pânico e, logo depois, em
determinação, quando Dave se

vê apanhado entre as ambições
de tun grupo de gente poderosa,
à revelia de su.as próprias idéias

básic�s de certo e erracío.
São muitos os desafios que ele

•

vai enfrentar,. incluindo o de

enganar a primeira-dama Ellen

Mitchel, mas só por algum
tempo. É então que tudo fica

muito mais divertido,. bem ao

estilo dos filmes anteriores do

diretor. Presidente Por Um Dia

o produ�e-_
Ivan Reitrnan, cujos filmes
anteriores - as comédias Os

Caça-Fantasmas I e II, Irmãos
Gêmeos e Um Tira no .Jardim de

Infilncia - fizeram grande suces

so,. está em. cartaz agora com

Presidente Por Um Dia (Dave),
Kevin Kline (Um Peixe Chamado

Wanda), a talentosa Sigol,UTley
Weaver (Aliens, Na Montanha

dos Gorilas e Urna Secretária de

Futuro) e Ben Kingsley (Ghandi)
lideram o elenco desta interes

sante comédia contemporânea
sobre UID cara comum metido em

circunstâncias muito inespera
das:
D';:ve Kovic (Klineyé tun cidadão

como qualquer outro: tem tun

trabalho fixo como diretor de
uma agência de empregos

temporários em Baltimore. Não é

rico,. mas dá para viver. Suas

necessidades são simples e ele

se sente feliz em arranjar trabelho'
para desempregados. Tem ainda

outra qualidade extraordinária: é

um sósia perfeito de Bill Mitchel,
o 44° presidente dos EUA.

Enquanto isso.,. acontece que o

presidente passou a usar ..

discretamente.. sósias que o

substituem em oertas ocasiões.

)
Sábado - 6/11/93 - 20: 15

PresidenteporumDia

Domingo -7/11/93 - 20:15

PresidenteporumDia

Segunda - 8/11/93 - 20: 15

PresidenteporumDia

Terça - 9/11/93 - 20: 15

PresidenteporumDia

Quarta - 10/11/93 - 20:15

PresidenteporumDia
estreou nacionalmente dia 28 de

outubro e já é um sucesso de

bilheterias.

I
I �mu_rP�

ESCOLA DE NATACÄO

A�HßeJiaJa
�·ecellio.

Nataçãopara todas as
idades durante o ano inteiro.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone - 72-1862
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Daniel confessou agarrara vítima contra a vontade dela

.Acusado de estupro épreso
Jaraguá do Sul - Na quinta

feira, 4, aPolíciaCivil de Jaraguádo
Sul deteríninou a prisão provisória
de Daniel Eduardo Santos, 20
anos, natural de Joinville, acusado
de estupra uma mulher de 26 anos,

de iniciais TBBP> casada emãe de
4 filhos, na manhã de quarta-feira,
3, às 10 horas damanhã, na casa da
mãe da noiva deDaniel, que fica na
VilaMathias, zona leste da cidade,
próximo da Cohab da VilaRau, Ele
confessou que agarrou a mulher,
mas foi liberado por não ter sido

preso em flagrante.

De acordo com as informações
prestadas pela vítima à delegada
Jurema Wulf, ela estava na Rádio

Jaraguá, na manhã de quarta-feira,
para pedir emprego de diarista,
onde encontrou Daniel que disse
estar querendo anunciar uma

excürsão. Os dois conversaram e o

acusado afirmou que 'um vizinho

precisava de uma diarista e se

propôs a acompanhar amulher até
lá.

Conforme a delegada isso

aconteceu, mas quando os dois,
de bicicleta, chegaram à casa da
vizinha da futura sogra de Daniel,
não havia ninguém em casa. Ele
então convidou a vítimapara tomar
um copo de água. Quando eles

entraram, Daniel ofereceu o copo

d'água e em seguida agarrou a

vítimae aobrigou amanterrelações
sexuais com ele.

O acusado admitiu que agarrou
amulher que inicialmente resistiu,
mas depois consentiu. A vítima
declarou à polícia que fingiu
consentir para tentar fugir, o que
fez mesmo sem roupas. Daniel
confirmou que a mulher saíu nua

da casa e ele atirou as roupas pela
janela.

-

A fugapara Joinville
Segundo a delegada, "este foi ele fo( preso no dia seguinte

um dos pouquíssimos' casos em porque telefonou para a sua

que a vítima denunciou o estupro. noiva, que revelou seu paradeiro
Normalmente as mulheres se a umpolicial.
sentem intimidadas porque não há A mulher - segundo a delegada
testemunhas e será uma versão -, está em estado de choque e será
contra a outra e essa situação inibe, submetida a um segundo exame de
principalmente, as mulheres". � conjunção carnal (para detenninar

se houve relação sexual). Ela

apresenta, de acordo com a

delegada, várias marcas e

ferimentos pelo corpo, mostrando
sinais de luta. Ela deverá ser

assistida por uma psicóloga da
PolíciaCivil.

A prisão' em flagrante não foi

possível deser efetuada nomesmo
dia da ocorrência do estupro,
porque ele fugiu de bicicleta para

. Joinville, onde se hospedou em

um hotel. A delegada disse que

.1111/

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

primeiro dia de aula.

SAIA DO TRADICIONAL
VENHA PARA A WIZARD

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

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

International" na Califórnia.

'WIZARD

Rua Preso Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407
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Danielfoi liberado após depoimentos: não houveflagrante

Infância perturbada
Daniel Eduardo Santos não

tem passagem pela polícia. É
pintor autônomo, mas disse que
no momento não tem nenhum
trabalho. No seu registro de
nascimento só consta o nome da

mãe,mas de acordo com a delegada
Jurema Wulf, Daniel afirma que
desde os 7 anos de idade não

moramais com ela.
"Ele demonstra ser o fruto de

um problema", relata a delegada.
"Conversei com ele de Joinville até

Jaraguá do Sul e pode-se dizer que
teve, no mínimo, uma infância

perturbada, vivendo de favor na
casa de estranhos".

Daniel tem escolaridade básica
- apenas o primeiro grau completo
- e vai, agora, responder o processo
de estupro em liberdade.

Assaltos a

residências

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97
10 andar - sala 02
Fone 71-641 O

preocupam
Jaraguá do Sul-A 38 Compa

nhia do 8° Batalhão da Polícia
Militar, em Jaraguá do Sul, já está
realizando estudos para o início
da Operação Veraneio que vai

vigorar durante a temporada de
verão 93/94. De acordo com o

sargento Gilmar Colásio, deverão
ser mantidos alguns dos

esquemas de trabalho já
desenvolvidos no ano passado,
como o cadastro das pessoas que
estarão. viajando no período de
fmal de ano.

"Neste caso, cada cidadão
deverá se dirigir até a sede da

companhia e preencher um

cadastro indicando seu endereço,
local onde. poderá ser localizado,
telefone de contato, pessoa de
contato na cidade e outras

informações que poderão auxiliar
o trabalho da PM", disse Colásio.

O sargento informou ainda

que através deste cadastro a

guarnição da polícia irá efetuar
rondas diárias dentro da

disponibilidade e sem quaisquer
responsabilidades sobre o que
possa vir a ocorrer. "Trata-se de
um trabalho de auxílio para que as

pessoas possam ser comunicadas,
caso ocorra algum problema",
completou o sargento.

Os demais aspectos da

Operação Veraneio deste ano

serão divulgados após a

conclusão dos estudos.

RuaDonaldo Gehring, 135
ex. Postal50

Fone 71-7522

Fax. 72-1820.

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada

Maurício Oliari
Latoaria - Chapeação e Pinturas

,

em geral
Rua Adolfo Milnitz - s/nº
(Lat. da rua lº de Maio)

Corupá - SC

Cassuli
Advogados

"

Associados
SIC Ltda.

Para o empresário que deseja
se preocupar somente com
seu negócio.

Problemas trabalhistas deixe

por conta de nossa equipe de
advogados.
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Matutando
Egon L. Jagnow

Respeitar o Bem Público
o desrespeito para com o bem público é visíve! e notório,

tantoporparte daquelesquesão responsáveisporele quantopor
seus usuários. Verbaspúblicas sendo desviadaspara empreen
dimentosparticulares.fraudes, descuidoparacom opatrimônio
são alguns exemplos apenas.

Opior é que a gente se ilude achando que isto acontece lá

longe, "em Brasília". Engano. O desrespeito para com o bem

público é geral. Acontece também em nossomeio, bem debaixo

de nossa barba.

Quero reportar-me apenas a umfato do qual tomei conheci
mento estasemana: adepredação que ocorre nas bibliotecas de
instituições de ensino e nas bibliotecas públicas. Livros são,
literalmente, esfaceladospor usuários (alunos oupessoas que
fazem umapesquisaqualquer). Em vez deserdarao trabalho de

copiarem o assunto em questão, acham maisfácil recortar ou
-rasgar fora as páginas dos livros. Exemplares caros e raros,

muitas vezes, são inutilizados.

Pensei, aprincípio, que issofosse atitude de alguma criança
ou adolescente mal orientado e que apenas casos isolados
ocorressem. Quainada: éfreqüente, e épraticado, inclusive,por
adultos.

Acidente na quinta-feirapelamanhã envolveu quatro carros. Imprudênciafoi a ClUlSa, segundoPM

Pelo menos 14 pessoas morreram em 93

Mortes ·no trânsito
aumentamem 75%Simplesmente não consigo entender uma atitude assim: só

alguémmuito trresponsável{paranãodizeroutracoisa) oumal'
orientado pode agir dessa forma. Na minha vida tenho um

,

princípio: oque émeucuido comoquero, masaquilo quenãome
pertence tenhoaobrigação de cuidar damelhorformapossivel.
Sebemqueé verdadeque quemnão cuidado queé seu, nãocuida
também o que não lhepertence.

Querendo acreditar que é mais uma questão de falta de

orientação,pensoqueéprecisoenfrentaroproblemaorientando
nossosfilhos e alunospara que aprendam a respeitar o que não
é deles, principalmente, os benspúblicos.

Começando cedo,_começando com estas pequenas coisas é

que se formam cidadãos responsáveis e que. respeitam o bem

público. Será que não estaria na hora de começar?

Desrespeito à legislação-Jaraguá do Sul- De janeiro a

outubro deste ano' pelo menos 14

pessoas morreram em acidentes

registrados no trânsito de Jara

guá do Sul. De acordo com as

informações da PM, nesses 10
mesés do

.

ano ocorreram S 14

acidentes, um número menor que
no mesmo período do ano

passado, quando foram regis
trados SS I acidentes. A principal
causa, segundo o tenente Rogério
Vonk, continua sendo a

imprudência dos motoristas e o

desrespeito às leis de trânsito.

quedeterminaapreíerêncianafaixa
de segurança. De acordo com a lei,
se o pedestre estiver dentro da
faixadesegurança, terápreferência
sobre o veículo que estará

trafegando "e namaioria dos casos
os motoristas não respeitam a

situação do pedestre",
acrescentou.

Neste caso especifico, deve
haver o bom senso dos pedestres
em não tentar a travessia com o

trânsito agitado, buscando

interrompê-lo, mas também o

motorista deve desacelerar ao ver
um pedestre iniciando a travessia.

"Somente a conscientização e

educação no trânsito", diz o

tenente Vonk, "poderão solucionar
este problema. Aliado a isso o

respeito recíproco entre pedestres,
ciclistas e motoristas, o que seria

capaz de harmonizar o trânsito na

cidade". Ele reafirmou que o

desrespeito às leis de transito é a

principal causa de acidentes.

Ele declarou ainda que "muita

gente até não conhece

profundamente as diretrizes do

C6digo Nacional de Trânsito". O
tenente exemplificou com a norma

� If(fllléH '............

Computadóres. Suprimentos. PeriférICos.
Malsde200ítensem estoque.

Promoção:
-Papelp/fal:216xJO Terlllocopy

CRS410,00
·f·älido 1111 1-;10/fJ3 Oll enqllanto dumr o estoqlle.

Hor.: Sego a sexta 1:30 às 12 e 14 às 11:30 - Sáli:--8;JO às 12:30
Rua Leopoldo Janssen, 37 esquina cl Exp. Gumercindo da Silva.

Telefonei fax (0473) 72-2764

o número de mortes apurado
pela PM, neste ano, representa um
aumento de 7S% em relação ao ano
de 1992 inteiro, quando foram

registradas 8 mortes: esses são os

casos comunicados à Polícia Mi
litar durante o ano passado.
A redução no número de

acidentes, neste ano, foi maior no

primeiro semestre - 264 contra 346
de 1992. Mas nos últimos quatro•••••••••••••••••••••••••••••••••••

.: SPE'ZIA & elA, To TDA:.
mesesaproporçãoéinversa-249

.I!..J. contra 205 de 1992. Segundo o

• tenente Vonk, "isso pode ser

: Serraria e serviços de trator : justificàdoporque a partir deJulho
.;1 • a. incidência de chuva é maior e a

:Madeiraspara construção e serviços ae trator. quantidade de acidentes triplica
: comprofissionais especializados : em períodos de instabilidade de

: Rua João J. Ayroso, 772 - Jaraguá Esquerdo: tempo".
• A maioria dos acidentes causa

Fone 72-0300 : apenas danos materiais, mas isso

já representa milhões de cruzeiros
reais numa proporção acumulada
durante o ano.

Não' há uma justificativa
Um acidente envolvendo

quatro veículos aconteceu na

quinta-feira, 4, na rua Joinville, em
frente ao ascesso do parque fabril
do Grupo Weg. Uma Kombi bateu
contra a traseira de um Fusca que
havia reduzido a velocidade. O
FuscabateuemumFiat 147edepois
em um Voyage que trafegavam no

sentido contrário. S6 houve danos
materiais. O policial que atendeu a

ocorrência declarou. a causa do
acidente: "imprudência".

fez, além de estar em alta
velocidade". Omotoristada Kombi
afirmou que"o Fusca parou em

seco na pista" e, os demais, nem
sabiam o que havia acontecido.

"Na verdade restou prejuízo
para todos, com ou sem seguro.
Bastaria um pouco mais de

paciência e nada teria aconteci

do", observou o policial que fez o
atendimento.

De acordo com a polícia as

razões apontadas pelos motoristas
são as mais diversas, "mas não há
como justificar uma transgressão
deste tipo sem observar que ela

pode acabar em mortes", lembrou
o tenente Vonk. -,

•

•

• Para o caso os envolvidos
deram versões diferentes. O
motorista do Fusca disse que "a
Kombi poderia desviar e não o

•
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A preocupação
de bem informar

Em todo o mundo a

imprensa desenvolve um

trabalho de fundamental
importância para a vida da

comunidade, população e

nação. Éatravés dos velculos
de comunicação que se torna

possível informar tudoaquilo
que acontece em nossa volta
e as pessoas ficam sabendo,
comdetalhes, tudoaquiloque
precisam saber.
Ao longo do tempo a

imprensa foi evoluindo,
procurando sempre

_ encontrar uma forma de

melhor prestar o serviço da

informação. Textos com

redação clara, eliminação de
jargões, adjetivos, descrições
precisas e completas que
transmitem com c/areza os

fatos ocorridos, deixando o

julgamento final para os

leitores, que devem criar o

seu próprio senso critico
sobre as coisas; que são
noticia.
No Brasil, especifica

mente, a grande imprensa
tem desempenhado um pa
pel importante como a

divulgação dos principais
fatos históricos vtveneiadas
no pais. A derrubada da
ditadura, a campanha das
diretas, as eleições
presidenciais, o impeachment
de Collor - fato inédito no

mundo - emais recentemente

os escândalos de corrupção
na Comissão de Orçamentos
do Congresso Nacional.
Essa é a contríbutção

efetiva que a imprensa
brasileirapode darpara que,
em todos os rincõesda nação,
o povo possa saber quem
está envolvido e com isso

Francisco Alves
Díreter Administrativo

responder através do voto

nas eleições do ano que vem,

porcerto, não confiandomais
nessas pessoas indignas,
quem quer que sejam os

culpados.
No entanto, ao longo do

tempo, a necessidade de

informação proporcionou o

surgimento da pequena
imprensa, também chamada
de imprensa do interior, que
nada mais é que o jornal das
cidades nas quais a

cobertura dos grandes
jornais fica prejudicada.
Grande parte dos

profissionais não têm a

familiaridade com os

prtnciptos básicos que devem
nortear a conduta desses
veiculos e, portanto acabam

transformando-os em

"muralha das lamentações",
quando deveriam estar a

disposição da comunidade.
A boa imprensa sempre

terá espaço em qualquer
lugar que esteja. O respeito
ao valor informattvo das

publicações deve ser a regra
básica. A informação clara é

aquela que respondeao leitor
o quê, quem, quando, onde,
como e porquê, determinado
fato acontece. Caso contrário
quando o leitor acaba de ler
a matéria só pensará que
sabe de alguma coisa, mas

vai concluir que não foi
informado de nada.

A busca da perfeição do
conteúdo tnformanvo temsido
a linha mestra da conduta do
CORREIO DO POVO,
especialmente nos últimos

tempos.
Em não se respeitando o

leitor, com uma comunicação

subjetiva, superficial ou

genérica, as informações
publicadas poderão ter uma

conotação, nomlnimo.fraca.
O uso adequado dos veiculos
de imprensa, neste caso

especialmente os jornais
escritos, são a melhor forma
de educarmos os leitores a

sabero que é importante ser

publicado e o que é

desprezível, doponto de vtsta
do conteúdo informativo.
Lamentavelmente a

utilização dos veículos de

informação em toda a nossa

região é confundida com a

publicaçãode um informattvo
da associação de moradores
de um bairro ou então o

jornal da escola, tanto por
parte dos próprios órgão de

imprensa quanto pelos
leitores. Os padrões éticos
devem seguir a mesma linha
da grande imprensa, que
deve servir de espelho para
que nós possamos alcançar
um padrão informativo de
alta qualidade, por respeito
a assinantes, demais leitores
e comunidade.
Aos 74 anos de existência

do CORREIO DO POVO,
podemos dizer que,
aprendendo dia-a-dia,
buscamos o caminho que nos
levará ao padrão dos

grandes jornais. Para tanto,

já circulamos com três

edições semanais, porque os

leitores da nossa região
merecem uma informação
mais rápida, ágil e,

principalmente, completa.
No CORREJO DO POVO

todos têm espaço para falar,
mas nós não falamos por
ninguém.

Alimentacão

VigilânciaSanitária
começa,aclassificar

Ligue 156

Disque Prefeitura
em funcionamento

Jaraguá do Sul- ASecretariade.
Saúde de Jaraguá do Sul, através
daVigilância Sanitária, vai realizar
o levantamento das condições de
atendimento dos estabelecimentos

que atuamno ramode alimentação.
De acordo com osecretário, Irineu
Pasold, "serão classificados os

restaurantes, lanchonetes, bares,
açougues e todos mais que
manipulam alimentos para
qualificá-los de acordo com os

padrões de qualidade".
Este trabalho consiste em

verificar em que condições são

realizados os serviços demanuseio
e preparo de alimentos,
apresentação e vestuário das

pessoas envolvidas no trabalho,
além da higiene de sanitários,
depósitos, gôndolas, freezers,
geladeiras e os demais processos
e utensílios.

.'

A cada ítem verificado será
atribuída uma pontuação. Ao final
será feita a somatória e o rsultado
será a classificaçãodeA (ótimo),B

Jaraguá do Sul - Na próxima
quarta-feira entra em funcio
namento o Disque Prefeitura,
através do telefone 156, pelo qual
a população poderá fazer

reclamações. pedidos e buscar
informações a respeito dos

serviços prestados pela prefeitura
de Jaraguá do Sul. A coordenação
do sistema será feita pelo auditor

geral daprefeitura,FlávioMiorelli,
que informou que toda a estrutura

já está preparada para atender o

publico.
Oobjetivo doDisquePrefeitura,

de acordo com o coordenador do

sistema, é "diminuir a burocracia
existente entre as reivindicações
da população e a ação da

9 - ��"'(?\f5LiC IISORTEIO \2"3_>.(0101 .•
06.11.9.3 CóMoPiÄcFÊLIZ
2 Betoneiras 145 I Mehegottl
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(bom), C (regular)ouD (péssimo).
O estabelecimento fiscalizado
receberá um sêlo apontando a sua

classificação e servirá para que os
consumidores possam ter

consciência das condições de

higiene e qualidade com que é feito
o trabalho.

Pasold lembra que os

estabelecimentosquenãodeixarem
os sêlos espostos estarão sujeitos
à censura da população, pois "ou
ainda não foram vistoriados, ou

não querem deixar clara a sua má

qualidade de trabalho".
Nos próximos trinta dias serão

realizadas vistorias e a partir de
então distribuídaos os sêlos de

qualidade. O secretário declarou

que os estabelecimentos poderão
mudardeclassificação "adepender
das condições de cada um. Se .

piorar, caí na classificação e se

melhorar, vai subir". Ele disse que
isso poderá ser feito através do

acompanhamento periódico da

equipe da Vigilância Sanitária.

administração, demodo aagilizaro
desempenho do serviço público
municipal em Jaraguä do Sul".
Todas as pessoas que estarão
atuando no projeto - telefonistas e
atendentes especializados -, foram
devidamente treinados para a

execução deste trabalho, segundo
informações da assessoria de

imprensa da prefeitura.
Oserviçoirácentralizartambérn,

além das chamadas do telefone

156, o atendimento de todas as

pessoas que forem até a prefeitura
municipal para tratar de assuntos

de seu interesse, bem como estará
adisposição para receber e atender
correspondências enviadas ao

poder público municipal.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 1993
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I. Em Foco I Marisol. quer. incrementar a produção

----PRE-SENÇ-ADET-ÉCNIC-OS
_____. Investir US$ 20 mi

o Secretário de Planejamento de Jaraguá do Sul, Otaviano
Pamplona, esteve prestando informações aos Vereadores do
Município sobre o novo Código de Uso e Zoneamento Urbano,
o novo Sistema Viário e Código de Posturas. .

O Secretário anunciou a presença em Jaraguá.do Sul de dois
técnicos do IPPU - Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano
de Curitiba -, que vêm sob convênio assinado entre a Prefeitura
e aquela instituição ligada ao ex-prefeito e planejador Jaime
Lerner, um dos mais conceituados do mundo em urbanismo e

sistema de trânsito.
Os técnicos chegam segunda-feira ao meio dia e, durante a

tarde, estarão analisando o projeto elaborado pela Prefeitura,
devendo emitir um parecer a respeito.

Distribuição de Calcário
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secre

taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, vai iniciar na
próxima semana a segunda fase do programa do calcário.

Até o dia 30 deste mês serão distribuídos no município
oitocentas toneladas de calcário. Este programa é o resultado da
parceria entre o governo do estado, CTA, (Centro de Tecnologia
Agrícola) do norte do Estado e Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul.

Através deste programa, o município distribuiu, no ano de
1993, duasmil toneladas de calcário, corrigindo a acidez do solo
e aumentando a produtividade agrícola.

'até o final de 1994
Jaraguá do Sul - Com o realizado na área de acaba- 2.670.000,00 para Constru

objetivo de tornar-se umaem- mento de panos, em especial à ções Civis; US$ 2.102.000,00
presadeClasseMundial,pres- tinturaria.porserrnaiscomple- para Instalações; US$
tando serviços e entregando xa e possuir elevados padrões 3.864.000.00emEquipamen
produtosdamelhorqualidadea deexigênciaquantoatonalida- tos Nacionais; US$
preços competitivos aos seus des e estabilidade dos panos, '7�94.000,00emEquipamenclientes e consumidores, a entre outros. Além da tintura- 'tos Importados e US$
Marisol S.A. IndústriadoVes- ria, serão beneficiados os seto- 3.670.000,00comDespesas de
tuárioestáimplantandoumpro- res de malharia, corte, estam- Importação. Asimportaçõesde
grama de investimentos da paria, tratamento de efluentes, maior valor são daAlemanha,
ordem de 20 milhões de dóla- informática e obras civis. Suíça e Italia,
res. "Estemontante irá benefi
ciartodas as áreas daempresa,
escalonadamente, e se esten
deráaté o final de 1994",an'un
cia Devanir Danna, diretor fi
nanceiro da empresa.

O maior investimento será

Com este programa, a

Marisol visa a modernização
-do parque fabril da empresa e

não o aumento da capacidade
instalada. Dessa forma, o pro
jetoprevêadistribuição de US$

Para Devanir Danna, os

investimentos também trarão

ganhos de produtividade e a

consolidação da capacidade
instalada de 4.500 toneladas/
ano.

DéCiO Bogo, exp-pro
prietário do terreno onde está
sendo construído o Jaraguá
Shopping Sul conheceu a

construtoragaúcha, PAlOST,
através de grandes obras rea
lizadas pelas mesma em

Blumenau-
O terreno foi negociado

com a construtora pelo co

nhecimento que Décio tem

pelagrandiosaempresa, e en
tre os bons relacionamentos
que a PAlOST faz com seus

compradores. Este terreno

está situado na rua Marina

Frutuoso, ao lado daCozinha
Induatrial do Sesi.
O empresário jaraguaense

escolheu aPAlOSTpormoti
vos bem claros, "a empresa é
honesta e grande".

Veja O, que
. . ,.

proprietàrios
pensam os

do terreno

O Jaraguá Shopping Sul é

umaobraqueopovodaregião
merece, pois além de

Blumenau,JaraguádoSulterá
maisumanovaopçãodelazer".
Os turistas vão invadir

Jaraguádo Sul, trazendo cori
sigo 'recursos para o nosso

município.

Empresário.
Décio

Bogo

"JaraguádoSul,nomomento
émuito pobre na área de lazer.
Com o Jaraguá Schopping Sul
toda a microregião terá mais
uma nova opção de compras,
masmesmo assimnossomuni

cípio não sofrerá mudanças,
como ocorre nos grandes cen
tros.

Plantão nº_Local
RuaMarinaFrutuoso(Ao ladodaoozinhadoSESI)
Inclusive aossábados, domingos eferiados .

•

���/II
RealizaçãoeVendas:

II/II.�D_� Fones:

71-2357
72-3229
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Última etapa do brasileiro' foi decisiva 'Futebol
_

.,.

,

• '-"e
"
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Juventusjúniorpegabicicross
O Tigre em Criciúma

4 títulos
Equipe de

•

conquista
Jaraguá do Sul - o resultado

oficial ainda não foi divulgadomas
aequipeMalwee deBicicrosscon

, quistouo título de campeãbrasilei
ra de 1993 em quatrocategorias.A
definição aconteceu nos dias 30 e

31 de outubro na última etapa do

Campeonato Brasileiro realizada
em São Leopoldo (RS). Os títulos
nacionais devem ser confirmados
nas categorias open 13 anos, com

Gionavi Junkes e Cruiser 40 anos

ou mais, com Waldomiro
Stwardoski (no masculino) e COI_Il'

Barbara.Biernacategoria 8 e 9 anos

e Alexandra Bruns na categoria14
e 15 anos (no feminine)."

, Na etapa decisiva da tempora
da deste ano a Equipe Malwee

conquistou 16 troféus em várias

categorias, com destaque para os

primeiros lugares de Waldomiro

Stwardoski, SaieteMoretti,Giovani
Junkes e AlexandraBruns. A cam
peã brasileira de 93, Barbara Bier,
chegou em segundo em sua cate

goria, mas foi o suficiente para
garantir o título.

O técnico ValdirMoretti, satis-

feito como rendimentode sua equi
pe, afirmou que o nível técnico da '

competição esteve "altíssimo em

toda a temporada". Toda a comis
são técnica, dirigentes da equipe,
pais e pilotos, manifestaram atra-
vés do treinador os agradecimen
tos ao

'

'apoio recebido da empresa
MalweeMalhas, da FundaçãoMu
nicipal de Esportes e de todos que
contribuiram, de qualquer manei-
ra, para que a equipe pudesse che
gar com êxito ao final da competi
ção".

\ Paolapode ficar sem o título
Quem também chegou em pri

meirolugarnaúltimaetapadoCam
peonato Brasileiro de Bici-cross,
emSãoLeopoldo, foi ajaraguaense
PaolaGlaci Hackbarth, na catego...

ria 18 anos e mais. Das quatro
etapas do calendário ela venceu
três, mas não deve ficar com o

título como previa. Paola não par
tícipou da 18 etapa' realizada em

Poços de Caldas e os 11 pontos
que perdeu impedem que conquis-
te o título. \

O resultado oficiai ainda será

divulgado pela
-

confederação,
mas Paola não alcançará a pontu
ação necessária inclusive para fi
car na segunda posição. "Eu não

tinha patrocínio na primeira eta

pa", lamenta Paola, que agora está
competindo com o apoio da em

presa Choco-Leite.

Ela disse também que houve
uma alteração' na contagem de

pontos e "a vantagem do I o para o

20 colocado de cada etapa passou
a ser de apenas um ponto e não

mais de três pontos como era no

início do campeonato'
,

. De acordo
com dirigentes do bicicross esta

alteração foi aprovada no fmal do
ano passado durante um congres
so técnico, reunindo os dirigentes
das federações estaduais.

Paola, que participa da compe
tição pela cidade de Brusque, ain
da aguarda a confirmação da Con

federação Brasileira de Bicicross.

EDITALDEPRAÇA
,

O Doutor Edson Luiz de Oliveira, Juiz Substi
tuto em exercicio do cargo de Juiz de Direito
da 28 Vara da Comarca de Jaraguá do Sul,
,Estado de Santa Catarina, na forma da lei
etc ...

FAZ SABER (em resumo, art.687 do CPC),
o seguinje: - 18 PRAÇA: Dia 1 °/12/93; às
16:00 horas, pelo valorsuperior ao da avalia
ção, corrigida no diada praça.-2aPRAÇA:Dia
16/12/93, às 16:00 horas, por quem mais der
emaior lance oferecer. lOCAL: -As portasdo
Fórum, à rua GuilhermeWakerhagen, nO 87,
nesta cidade. AUTOS DA CARTA
PRECATÓRIA n° 1.250/93 (execução de
Sentença nO 226/91 da Comarca de
Guaramirim/SC). Requerente: BERNHARD
WACHHOLZ DE ANDRADE .- Requerido:
NilTON RENATO KINAS. IMÓVEL À SER
PRAC,EADO : - Terrenosituado nosfundosda
Estrada Itapocuzirtho, nestemunicipio, fazen
do frente com terras de Adolfo ludtke, onde
mede 91,80 m., fundos cl terras de Dorival
L.ange, estremando do lado direito em três
linhas:a primeira comferrasdeSilvino Steinert,
medindo 88,SOm., a segunda também com

terrasde Silvino Steinert commetragem inde
finida e a terceira com terras de Teobaldo
Frankowiack com 141 ,00m e do lado esquer
doem terrasdeValdoCarlosdeAndrade com
184,SOm., contendo a área de29.700m210ca
lizado nos fundos do lado impar da Estrada
ltapocazinho e a 12km do centro de Jaraguá
do Sul, cadastrado no INCRA sob nO
801.062.032.972-4, áreatotaI2,9, fração mino
parco 2,0 modo fisca!12,0 n° de modo fiscais
0,15, avaliadoemC$1.100.000,00, emdata
de 11/08/93. - Nos autos não consta qualquer
ônus ou recurso pendente. Fica através do
presente intimado o requerido Nilton Renato
Kinas, caso não seja encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça. E, para que chegue ao

conhecimento de todos e a quem interessar
possa, foiexpediclo o presenteedital,queserá
publicado na forma da lei e afixado às portas
da 28VaraCivel. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos vinte dias do mês de
outubro do ano de 1993. - Eu, (Sérgio A.

Martins), Escrivão Designado, o subscrevi.
Edson Luiz de Oliveira
Juiz Substituto e.e.

Jaraguá do Sul - A equipe de

juniores do GE Juventus joga
partida decisiva neste domingo,
valendo pela decisão do estatual
da categoria.

O jogo será realizadó no sul do
Estado, no Estádio Heriberto

Hülse, contra o Criciúma Esporte
Clube. Esta é�a segunda partida
entre as duas equipes nesta final,
sendo que no primeiro-jogo no

Estádio JoãoMarcatto a equipe do
Tigre derrotou o Moleque
Travesso por 2 x 1.

Para a partida do próximo
domingo o técnico Simão Pedro

poderá eontar com a vilta domeio

campo Charles, após ter cumprido
suspensãonaprimeirapartida. Para
o técnico o Criciúma é franco
favorito para a conquista do título,
mas a equipe juventina irá ao sul

para tentar conseguir u� bom
resultadoe forçar a terceira partida.

SimãoPedrodeclarou ainda que
está feliz com o trabalho realizado
nesta temporada, já que se trata do

segundo ano em que a equipe
participa do estadual e já deixou

para trás equipes de tradição no

Estado como Joinville, Avaí,
MarcíIio Dias, Chapecoense entre
outros. O técnico disse estar grato
pelo apoio que recebeu da diretoria
doclube, principalmente, porparte
de Silvio Zacco, "um companheiro
insuperável" .

No caso de uma vitória do time
de Criciúma, no próximo domingo
o campeonato estará encerrado e o

Tigre fica com o título, No caso de
empate ou com vítótia doMoleque
Travesso, acontecerá mais uma

partida, novamente no Estádio
Heriberto Hülse.

Torneio Integracão

Internacional

campeonato amador
Jaraguá do Sul- No domingo,

será realizada a última rodada do

primeiro turno do 110 Torneio

Integração que reúne oito equipes
de futebol amador que não dispu
tamascompetiçõesoficiaisdaLiga
Jaraguaense. Nesta rodada os jo
gos acontecerão nos estádios da

PontePreta, noRibeirãoGrandeda
Luz edo Internacional, naBarra do
Rio Cêrro. Os líderes nesta fase
classificatória são o Internacional
na chave A, com 4 pontos, e o

Chatúbana chaveB, com 3 pontos.

lidera

tem toda a premiação patrocinada
pela Loja Safari, de acordo com o

organizador do torneie,Waldemar
Vieira.

Na primeira rodada os resulta-
,

dos foram os seguintes: Chatúba O
x 'O Mecânica Scheier; ABC' I x I

Flamenguinho;RibeirãoGrande da
'LuZ 1 x5Krüger;RecantoAmigo 1

x 3 Internacional. A segunda roda
da teve esses resultados: Mecâni
ca Scheier 1 x I RibeirãoGrande da

Luz; Flamenguinho 2 x 3 Recanto

Amigo; Krüger 2 x 3 Chatúba e

Internacional6 x I ABC.
Pela terceira e última rodada do

turno os jogos são os seguintes:
RibeirãoGrandedaLuzxChatúba;
Recanto Amigo x ABC; Krüger x
Mecânica Scheiere Internacional x

Flamenguinho.

IICP <=lassi:ficados

72-3363

O returno da competição come
ça no dia 14 com a inversão dos
mandos de campo dos jogos do
turno. Quatro equipes classifica
rão - duas em.cada chave -, para o

quadrangular final do torneio que

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBI'LIARIA LTDA;

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,OECORAÇÃO,VENDAS' DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fone:723282
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