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Nãofechamospara

almoço

Agricultura

Alevinos são
distribuídos
em Jaraguá
A prefeitura de Jaraguá do

Sul, através da Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente,
entregou 1.360 alevinos decarpa
húngara para o repovoamento de
lagos no município. Cinco agri
cultores foram beneficiados nes
ta primeira etapa do programa.
"Eles foram os primeiros a fazer
a inscrição, mas em breve outros

produtores rurais deverão tam

bém receber os alevinos", afir
mouo secretário IngoPauloRobI.

Segundo Robl o programa se

estenderá até omês de março de
1994 . Página 7
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Dó/ar
Paralelo

COmpra(13/11)..........CR$193,OO
Venda(13/11).............CR$200,OO
Fonte: HF Assessoria

TUnsmo

Compra(l3/11)...........CR$194,OO
Venda(13/11)............CR$200,OO

Comercial

COmpra(13/11).........CR$199,73
Venda(13/11)...........CR$199,74
TR
13/lOa 13/11 .....................40,76%
14/lOaI4/11 .................... .38,43%
POUPança

Índicep/13111 ........... .41,4639010
URR
12111 ...........................CR$115,67
CUS (novembro)
Engenheiros........CR$46.499,38
Salarlõ mffllmo
Julho.................Cr$4.639.800,OO

Agosto ..................CR$ 5.534,00
Setembro...............CR$ 9.606,00
Outubro...............CR$12.024,OO
Novembro...........CR$15.021,OO
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Raimundô Colombo, quandoproferiu a suapalestra, ontem, diante do público e autoridadespresentes ao auditório da Ferj

Ele veio falarsobre economia de energia

Presidente da Celesc
Futebol

Juventude
r

e

campeão em

visita Jaraguá do Sul Luis Alves

o presidente da Celesc,
Raimundo Colombo, esteve on

tem em Jaraguá do Sul, partici
pando do Seminário sobre Eco
nomia de Energia Elétrica, pro
movido pela concessionária em

todo o Estado. Ele foi uni dos

palestrantes e apresentou infor

mações sobre o desperdício de

energia elétrica e o custo que isso

representa para o país.

o time do Juventude Fute
bol Clube conquistou o título
de campeão municipal de Fute
bol do município de Luis Alves,
ao derrotar a equipe do Clube
Atlético Serafun, por I x O. O

gol do Juventude foi marcado
aos 7 minutos do primeiro
tempo da prorrogação.As duas

equipes repetiram a final de

1992, quando o Serafim foi o

campeão. Página 8

RaimundoColombo disse que
o Brasil joga fora, por ano, o

equivalente a produção de uma

usina do tamanho da ltaipú, que
é a maior domundo e o prejuízo
com esse desperdício vai chegar
a 5,5 bilhões de dólares no ano

2000, "caso a população não se

conscientizar da necessidade de
economizar energia elétrica".

Ele apresentou algumas ma-

neiras de reduzir o consumo de

energia "sem, no entanto, ter que
se privar do conforto ou de seu

lazer".
O presidente da Celesc

também anunciou a criação do
escritório regional da Celesc
de Jaraguá do Sul, em reunião
da diretoria da empresa, mas
não informou a data da insta

lação. Página 3
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- Em 1921, as eleições para deputado
estadual, no Município de Joinville
eram vencidas por dr. Arthur Costa e

CeI. Raulino Horn, com 592 e 502
votos, respectivamente.A votação era
a seguinte: distrito sede: 167 votos;
Bananal, 51; Jaraguá, 162 e Hansa,
122.

-OConse1l10GensvonPlelm,ministro
plenipotenciário do GovernoAlemão,
juntoaogovernobrasileiro, suaesposa
eodr. Seelheim, secretário da Embai
xadaAlemã, vinham de trem especial
e ficavam por algumas horas, hospe-

- Em1923, o construtor Leopoldo
Mahnke, procurava de 3 a 4 pe
dreiros, com colocação imediata e
bom ordenado. Este anúncio tam
bém era dado em língua alemã:

"Maurergesellen 3 bis 4 gute,
findensofortStellung - gutenLonh
� Leopoldo Mahnke - Jaraguá".
("CP", ed. 239, p.2)

-Eml943,oexpedientedo "COR
REIOoo POVO", da ed .. 1.189,
aparecia da seguinte fonna: "As
sinaturas: anual Cr$ 20,00 - se

mestral Cr$ 12,00. Diretor-Pro
prietário Honorato Tomelin - Re
dator Mario Tavares da Cunha
Mello - Gerente Jairo Guimarães
Vaz (Tipógrafo - compositor) -

Administração e Gerência: Ave
nida Getulio Vargas, 350 - Fone 5
- Caixa Postal, 12.
- Passava por Jaraguá com destino

'." Confirà o
história

"A histõri« de nossa gellte
liãopodeficar só lia

saudade". Opassado só é

importante se o seufoi bem
empregado.

Há 72 anos

dando-se 110 Hotel Comércio ( ex

Wensersky), na rua Abdon Baptista,
hoje Mal. Deodoro. Fazia a viagem
para conhecer as regiõesde coloniza
ção alemão ao longodo ramalMafra
S.Francisco.asuaadaptaçãoemaneí,
ra de viver dos emigrados alemães.
-Realizava-se tun baile fàmiliar no
Salão Locenzen, no outro lado do rio
ltapocu e era elogiado o entusiasmo

sadiodeAmoMarquardteWaldemar
GrubOOedestacavam-seassrtas.Alida
Grubba, Cecilia Fiedler, Ema
Czemiewiez e Helena Rosenberg.

Há 70anos

- Todos os salões preparavam-se
febrihnente para as festas de natal
e de fim-de-ano. Dentre eles figu
rava o Salão de Hermann Enke
queconvidavaparaumbemanima
dobaile familiarpara25 dedezem
bro de 1923. E todo o mundo se

preparava para passar as festas de
Natal. em boa companhia.

Há 50anos
à localidade de Azambuja, muni
cípio de Brusque, o Exmo. e Rev.
Dom Jayme de Barros Câmara,
Arcebispo do Rio de Janeiro.
- O Presidente daRepúblicaGetu
lio Vargas assinava decreto-lei

suspendendo a intervenção do Go
verno na Empresa de Navegação
"Hoepke" S/A.; autorizando oMi
nistro da Fazenda a emitir até o

limite de um bilhão de cruzeiros,
letrasdo tesourovencíveisemcento

e oitenta dias.

Hál0anos
- Em 1983, o Conselho da
Subseção da Ordem dos Ad
vogados do Brasil, de Santa
Catarina, aprovada por unani
midade, a criação de uma

subseção em Jaraguá do Sul,
após demarches que duraram
vários meses, desde os encon

tros preliminares da classe até
a solicitação formal da Asso

ciação Jaraguaense de Advo

gados, que reúne profissionais
quemilitam na região do Vale
do Itapocu. A informação era

do Dr. Humberto Pradi, pre
sidente da Associação, que en
cabeçou o movimento e era o

presidente indicado para gerir

os destinos da nova subseção
da OAB/SC.
- A imprensa local comentava
o crescimento econômico do
Vale do Itapocu que chegava a

105%. O secretário-executivo
da Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu, 'do mon

tante do movimento econômi
co - ano base de 1982 - Jaraguá
do Sul, como município pólo,
despontava com um valor adi
cionado de Cr$ 40,7 bilhões;
Guaramirim com Cr$ 4,1 bi
lhões; Massaranduba com Cr$
3,7 bilhões; Corupá com Cr$ 3

bilhões; Barra Velha e

Schroeder com Cr$ 1,1 bilhão.

��......�
Alta Tecnologia

� .NlDU_ em matérias-primas
para alimentos

Fone: (0473) 71-2277 - Jaraguá do Sul- sc
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Como Limpar asMãos!

Cristais Energéticos ou
Simplesmente Pedras?

Mauricio de Carvalho

CORREIO
f •
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em que esteve imperando nesta plaga levou à
descoberta de um mar de alguma coisa

impublicável, lama épouco... Eo dito napoleão
das alagoas, como garoto propaganda do óleo
de peroba. vem em meia página de jomalão
posar de incompreendido. perseguido, vitima

. das circunstâncias...

Que muitos levaram vantagem antes dele é

público e notório. Que nada foi feito contra o

sistema vigente então, é vergonhosoporém ver

dadeiro. O que nãopode acontecer, em hipótese
alguma, é que o enfant terrible venha com sofis
mas para jogar mais porcaria no ventilador.

Se a imprensa, o Quarto Poder, nãofosse
conivente com uma grande parte das

safadagens que assolam o país, o dito

gurizão não teria acesso a uma linha sequer,
nem na imprensa dita marrom.

Mãos limpas não se consegue justificando o

passado, porémpunindo os que erraram e ten

tando (se é que há alguma possibilidade ante

tanta sujeita) vislumbrar uma luz no fim do
túnel...

Que o povo não se deixe enganar, mais
uma vez. Que os collors, delfins, sarneys e

outros aproveitadores do erário público
sejam banidos da consciência popular - tão

sacanamente maculada - que é o VOTO.

Uma França conturbadapelamiséria, pelos
descalabros da monarquia e toda uma corja
parasitária, por uma ânsia de sair do caos

social-pormais que nele entrasse -, proclamou
a Declaração Universal dos Direitos Huma-

. nos! Utopia! Enquanto a declaração era

redigida cabeças rolavam, rios de sangue lava
vam a "honra" doproletariado e da burguesia
hipócrita em franca ascensão.

O ''pegaprá capar"francês levouNapoleão
aopoder. tirou-o, retornou com o dito - agora
na categoria de Imperador. auto-proclamado
(leia-se Ditador) - e, um tempo depois, redun
dou no restabelecimento da monarquia.

Sangue e tinta foram desperdiçados num

inútilexercicto de "Cidadania", porqueaFran
ça não éflor que se cheire: vilipendiadapelas
tropas invasoras na 2a Guerra Mundial (?),
levantadapelos estudantes na revolução de 68,
palco de catedrais medievais, brigites efilóso
fos existencialistas, vai "levando o barco" na
onda da Queda da Bastilha e o recorrente

panfletartsmo que chega até hoje.
E nós com isto tudo?
O Brasil, enquanto "celeiro do mundo", é

terrade ninguém, lugarespoliadoporqualquer
um, inclusive pelos brasileiros. A vergonhosa
maneira como Fernando Collor levou osmeses

o que é o homem?

Esta pergunta tem atravessado os

séculos, obtendoconforme ocontexto
da época, asmais variadas respostas.
Atuahnenteum novo conceito tem se

difundido, o conceito que o homem é

Deus, ou que todos nós somos/
contemos "deusinhos"dentrode nós.
A doutrina da Nova Era apregoa

que tudo é Deus e que desta forma o
homem se toma a expressão máxima
da evolução divina da terceira
dimensão, que é a dimensão tisica.
Desta maneira, crê-se que todas as

forças do universo estão dentro do
homem e que através do poder .da
mente, o homem pode realizar

qualquer milagre divino.
Este conceito ensina o que todos

n6sgostamosougostariantos deouvir:
quesomosperfeitos, quenossoserros
não são de fato errosmas fases de um
ser em evolução, enfim, que somos

poderosos e deuses em potencial.
Desta forma, crêem que por

sermos "deuses" temos o poder de
realizar grandes milagres e também

grandes catástrofes, ou seja, dentro
de nós habita o bem e o mal, o

masculino e o feminino, positivo e

negativo,Cristo eodemônio, eque só
poderemos "evoluir" buscando o

equilíbrio entre estes dois contextos.
Por esta razão são apoiadas

plenamente as práticas hetero e
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homossexuais, sendo tudopermitido
dentro de um relacionamento
"saudável".

Todos estes conceitos
aparentemente são novos e

revolucionáriosporém,para concluir,
gostariamosde lembrarqueestameta
deelevarohomem aonível de "deus"
remonta demuito tempo atrás. Quem
não Iembra da história bíblica da
criação do homem ( e olha que já fJ
tempo .. .), quando a proposta da

serpente foi "se comeres do fruto te

tomarás igual a Deus... "

Pelojeito, osmúsicosda orquestra
mudaram, mas o regente é o mesmo

hoje... -

EugêniO Victor Schmöckel Francisco Alves
Diretor Geral Diretor Administrativo
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Rfesidente"da €elesc_ participoude seminário na-Cidade

Colombo:
•

o

\ )

,

conservar epreciso

Colombo: energia é desperdiçada

I

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Edson Luiz de Oliveira, Juiz substituto em exerclcio do cargo de Juiz
de Direito da 2" 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 seguinte: - 1" PRAÇA: Dia 1° 1
12/93, às 16:00 horas, pelo valor superior ao da avaliaçao, corrigida no dia da
praça. -2" PRAÇA: Dia 16/12/93, às 16:00 horas, porquem mais dere maior
lance oferecer. LOCAL: Ás portas do Fórum, à rua Guilherme Wakerhagen, nO·
87, nesta cidade. AUTOS DACARTA PRECATÓRIA nO 1.250/93 (execuçlo
de Sentença nO 226/91 da Comarca de Guaramirim 1 SC). Requerente:
BERNHARD WACHHOLZ DE ANDRADE. - requerido: NILTON RENATO
KINAS.IMÓVELÀ SER PRACEADO: - Terrenosituadonos fundosda Estrada
ItapocuzlnhQ, neste municlpio, fazendo frente com as terras de Adolfo Ludtke,
onde mede 91 ,BOm., fundos cl terras de Dorival Lange, estremando com terras
de Dorival Lange,estremendodo ladodlreitoemtrêslinhas: a primeiracom terras
de SiMnoSteinert,medindo 88,5Om., a segunda também como terras de SiMno
Steinertcommetragem indeflllidaeaterceiracomterrasdeTeobaldo Frankowiack
com 141,00m e do lado esqlJ9f'do em terras e Valdo Carlos de Andrade com
184,5Om.,contendoaáreade29.70Qm21oca1Izadonosfundosdoladolmparda
Estrada ltapocuzinho e a 121qn do centro de Jaraguá do Sul, cadastrado no

• INCRA sob nO801.062.032.972 -4, áreatotal2,9 fraçaomln. parco 2,0mod fiscal
12,0 nO de modo fiscaisO,15, avaliadoem CR$1.100.000,00, em datade 11/8/
93. - Nos autos näo consta qualquer ônus ou recurso pendente. Fica através do
presente intimado o requerido Nilton Renato Klnas caso não seja encontrado
pelo Sr. Oficial de Justiça. E, para que chegue ao conhecimento de todos e a

quem interessarpossa, foiexpedido opresente edital, queseráafixadoàs portas
da 2" Vara Civel. dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aosvinte dias
do mês de outubro do ano de 1993. - Eu, (Sérgio A. Martins), Escrivao
Designado, o subscrevi.

Edson Luiz de Oliveira
Juiz Substituto 8.e.

Jaraguá doSul- O Presidente
da Celesc, Rairnundo Colornbo,
esteve ontern pela manhã ern

Jaraguá do Sul para participar de
urn seminário de conservação de

energia elétrica. Ele falou para a

platéia que se fez presente ao

auditório da Fundação
Educacional eRegionaldeJaraguá
do Sul-Ferj -, a respeito doPlano
de Conservação de Energia, que
vern sendo realizado pela
Eletrobrás desde 1985 e que
objetiva o uso racional de eI_lergia.

Colombo apresentou dados
estatísticos do desperdício de

energiaemrelaçãoa suaprodução.
Segundo ele, o Brasil produziu
253,4 bilhõesdeKWhem 1992 e

"jogou fora" 16%, desde a

geração até o consumo final. Isso

represente 40,2 bilhões de KWh

que dariarn para abastecer 22,3
rnilhões de residências, "o
equivalente a 88 milhões de
pessoas", destacou Colombo.

Colornbo afirmou aos auvintes
de sua palestra que, economizar

energiaelétrica, "éobteromelhor
resultado com urn rnenor

consumo, sernprejuízodeconforto
e lazer,alémdoque coma redução

Em dinheiro, o desperdício deconsumoosconsumidoresterão

representaurnaperdadel,8bilhão urna diminuição do valor pago
de dólares e a Eletrobrás só nas contas deenergía".
consegue investir 1,3 bilhão de Oprograrnadeconservaçãode
dólares ao ano. "Se a população energia da Celesc foi o prirneiro a

nãoforconscíentízadaparapoupar ser irnplantado no país "e é uma

energia, asperdas deverão chegar das concessionárias que mais se

a 5,5 bilhões de dólares no ano destaca no cenário nacional",
2015", alertou o presidente da enfatizou Colombo. O programa
Celesc.Paraexernplificar, eledisse constitui-sede seisprojetosbásicos
que os 40,2 KWh desperdiçados envolvendo os diversos setores da
representam a capacidade de cornunidade catarinense, inclu
produção de uma usina do

.

sivenasescolas.treínando alunos
tamanho da Itaipú, que é a maior da redepúblicacomas' 'pequenas
do mundo. regras"deconservaçãodeenergia.

Sérgio Rezende discutiu parceria com Vase:

Sesi e prefeitura

Rezende e Vasel discutemparceria
Jaraguá do Sul - O supe

rintendente do Sesi - Serviço So
cial da Indústria -, em Santa
Catarina, SérgioUchoa Rezende,
esteve naquarta-feira, 10, emvisita
ao prefeitoDurval Vasel, Ele veio
acornpanhado

�
do presidente da

Acijs - Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul,
Vicente Donini, discutir a

implantação de seis novas creches
para o rnunicípio que serão

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

ui 13 de novembro de 1993

construídas pelo Sesi, emparceria
corn a prefeitura.

despesas de rnanutenção, destinar
o pessoal que irá atuar nas creches
e a tarefa de administra-Ias .

De acordo corn a proposta, a

entidade empresarial será

responsável pela construção dos

prédios, a )nstal!}ção dos

equipamentos, a cessão do mate

rial pedagógico e técnico e a

supervisão técnica. "Para a

prefeitura caberá a doação do
terreno, alérn da custear as

A elaboração dos projetos e o -

Ias.acompanhamento das metas

traçadas está a cargo da Secretaria
do Bem Estar Social. A secretária
Maria Luíza Vasel entregou ao

prefeito urn planejamento e o

projetopreliminar, que está sendo
analisado.

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

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ

--�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



D Surf
É urnapena, quepouca gente com

pareceu ao 10ASBV de surfamador,
em Barra Velha. A chuva de sábado

espantou urn pouco o público, mas o
sol de domingo compensou. Pra gale
ra que foi,mesmo em número reduzi
do, foi urn ótimo programa!

D Níver
Quem ficou mais "velhinho" esta

semana, dia 11111 foi o diretor adm.
do CORREIO DO POVO, Franci�co
Alves. Ao amigo "Chico", os para
béns da coluna.

D Shows
A poeira nem baixou, no cenário

nacional, e os shows continuam ro

lando em Santa Catarina também.
Neste fmal de semana Barão Verme
lho e Titãs estão em solo barriga
verde. Parece que o interior do esta
do, exemplos Jaraguá, Timbó, São
Bento do Sul e outras cidades, não
estão deixando mole pra cidades de

.

maior porte, exemplos Joinville,
Blurnenau e Floripa. Tomara que o

ritmocontinue assimaté o alto verão,
quando nossa cidade fica deserta...

D Verão
Com a chegada da mais bonita

estação do ano, a tendência de nossa

cidadeé "esvaziar" nos fmaisde sema
na. Comocalor, todos não vêem a hora
de curtir :wna praia. Com isso, a vida

noturna da cidade ficameio prejudica
da, com as promoções e eventos do
fmal de semana restritos somente à
sexta-feira. Vamos ver se durante os

dias da semana, os donos dos bares da
cidade, (e como tem bares... ) colo

quem som ao vivo epromovamopções
para o agito da cidade. Está mais que
provado, que basta investir que a

moçada comparece em peso!
-

D Agenda
O Titãs
Depois do show de ontem, com

Barão Vermelho, que tal esticar o fim
de semana de Rock'n' Roll e dar urn

pulinho até São Bento do Sul e ver o
Titãs? Pois é, o show de hoje tem
início às 22:00hsno ginásio de espor
tesmunicipal fumesGolberto. Opre
ço do ingresso é de CR$ 1.500,00, e
haverão bilhetes à disposição na hora
do show. Sem dúvida, uma boa pedi
da...

O 'Caesar's Club
Neste fmal de semana, acontece o

encontro dos economiários de SC.
São quase 3.000 funcionários daCai
xa Econômica Federal, que estarão
em Jaraguá. Hoje à noite, naBoite do
amigo César, acontecerá uma confra
ternização dos participantes aberto
também ao público. Boa pedida!
O Fecarroz
Está acontecendo desde quarta-

Banda Barão Vermelho, pra moçada não esquecer tãofdcil...

2 - Amaior contribuição doRock
para a IIIási, I é:

a) Melor as melosas e senti-
mentais.

b)As rimas.

c) Os novos tipos de penteados .

J - Cantores do rock qllefazelll
ca"'palll.as allti-droga são:

a) Mentirosos de marca maior.
b) Enxotados pelos empresários.
c) Ganham "algum" do patrocina

dor.
4 - QlIUI'do "III gllitarrista se

joga 110 cl.ão, ele está:
a) Apagando fogo.
b) Cansado de ficar em pé.
c) Esperando urna gata deitar no

seu lado.
S - Muitasgarotas te",ellcolrtros

com metaleiros porqlle:
a) Seus namorados ainda estão na

cadeia.

b) Artistas são fascinantes.

c)Metaleiros são os únicos a acei
tar convites de garotas de 13 anos.

6 - SeIlS paremes pellSQII' file
.

(HeavyMetal) é:
a) Uma nova marca de refrigeran-

te.

b) Diversão para toda família.

c) Deve ter algo a ver com urânio.
Resposta: SE VOCÊ, no testeacima,

nõaassinalounenhumaaltemativa,meus
parabéns,poisdemonstrou que conhece
alguma coisa não só de música, como
também, de testes idiotasll Num clickpra coluna, MargarettBOl',ck, gatinha da nossa cidade

feira, na cidade de Massaranduba, a
Fecarroz. A festa estende-se até o

feriado de 28-feira, com muitas atra

ções aos participantes.

o Humor
Esta semana, aproveitando a cara

vana de shows de rock que estremece
o estado, aHotLine detonamais uma:

Teste:

voce conhece Rock',,' RoU??!!
1 - Você sabe que Ulll grupo é de

Have Metal quando:
a) O nome da banda émelhor que

o SOlll.

b)Você não distingue uma faixa
de outra.

c) Fazem mais caretas do que
cantam.

HUN�ÁRiA IURi�MO II A
4 .' 1

Pork Soda .

estourando
' e � novo disco da B "

sucesso da Bna lOjas de discos A' anda. Primus".
. anda . . , recell .

diferente de t d
' e que fazem Um s

a para o

Fazem umau� que rola por aí.
orn totalmente

Rock e lud
stura de Jazz Funkpdrk SO:a�� :�s !magina;am, ce,!:lho, Punkmusical dos ant .

dlSCO da Banda e re
nte.

da atitudePUnk enores, deixando d� I d
pete a zona

O�Ção para i
do paSsado. Sem dÚVida o um ��uco, .

Experimente!ntegrar qualquer COleçã�' �ma ?tlllía-

_

e diSCOS.

Programe sua Férias. Temos ou elaboramos um roteiro
sobmedida poro seu gosto.

ém Fevereiro /94 estamos organizando um

grupo de Jaraguó para DISNéY. '\
Copa doMundo / 94'1 Fale conosco.

HUNGÁRIATURISMO
b

.

,
...e oa vIagem.

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

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 13 de novembro de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TíTULO
Vende..se título Beira Rio
Clube de Campo. Tratar

pelo fone: 72-0713.

FAX TOSHIBA
Vende-se marca Toshiba
5400 na caixa, 550 dolares.
Tratar 72-2659.

FILMADORA
Vende-se, PanasonicM300.
Por 1.400 dolares. Tratar
72-'2659

VIDROS E PARABRISAS
Vende-se, novos e usados,
para automövels e cami
nhões. Tratar, em Nereu

Ramos, 232, próximo ao

Campo Estrela. Tratar72·
2218

BICICLETA
Troca-se 18 marchas por
MegaDrage.Tratarfone:73-
0496.

APARELHO DE FAZER
GINÁSTICA
Marca Atletic Flex ou troco

por bicicleta de ginástica,
preço a combinar. Tratar
fone: 72-0579.

SECRETÁRIAElETRÔNI
CA
Vende-se com teletöne.
também um dois micro

gênes (video-game). Tratar
fone: 72-2850. Com Almir

8IJOUTERIAS,
PRESENTES E

ROUPAS

lOJA DE AUTO PEÇAS
Vendo, com estoque, tratar
pelo fone: 72-3310.

TELHAS DE ETERNIT.
,- Vende-se. Tratar 71-2487

rua João Franzner, 340.

BALANÇA _

Vende-se de balcão. tratar
72-3186.

CIRCULADOR DE AR
vende-se. Tratar 72-1858.

FREEZER 180l.,T
Vende-se. Tratr 72-2940.

FOGÃO
Vende-se 6 bocas Dacko.
Tratar 72-2259.

PREGAR ELASTICO
Compra-se aparelho. Tra
tar 72-2163.

p•••••••••••••__•••••

: SUl MOTOS :
• •
• ,Tudo para Motos •

: Honda - Yamaha - Agrale :omelhorpreço com

• Colocação graiuita •
• Rua: João Piccoli - 44 •
• r:

Tel.- 72-72-1504:_ •
..

/ ..

BALANÇA
Veende-se ponteiro Filizola .

Tratar rua Epitácio Pessoa,
1440. Tratar 71-1921.

DICIONÁRIO 6 EM 1
Vende-se._Tratar 73-074'5.

SACOlEIRA
Precisa-se. Tratar 72-2016.

BAR
Vende-se completo e esto

que. Tratar Oficina de Mo
tos do Zeno.

ÓRGÃO ElETRONICO
Vende-se Cassio M-T 68.
Tratar 73-0344.

TELEFONE
Compra-se. Tratar72-0604.

CP Classific'ados

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

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

PRECISA-SE DE TÉCNI
CO DE fNSTALAÇÕES
E manutenção de àquece
dores à elétricos contatos
(0473) 71-793'1. Com Nel
son horário comercial.

EMPREGADA DOMÉSTI
,CA

Preciso, que possa pernoi
tar tratar na Avenida Mal.
deodoro da Fonseca, pré
dio 364

COMPRA-SE
Telefone. Tratar 72-1136.

MÁQUINA DE CHURROS
Vende-se semi-nova. Tra
tar 71-3254:

OVERlÓQUE
Vende-se máquina phoner
4.500 pontos. Tratar Bar
Squina Ilha da Fiqueira.

LANCHONETE
Vende-se em Corupá com

ponto e estoque. Tratar 75-
1292.

MÁQUINA DE COBETURA
Vende-se. Tratar ruaArduino
Pradi,39.

MÁQl)INA OVERlÓQUE
Vende-se. Tratar 72-2016.

BALCÃO
Vende-se para loja e moto
DT 180 87. Tratar 72-1722.

MÁQUINAS
OVERlÓQUES
Vende-se Suruba e uma

União. Tratar. 72-0200.

BARRACA
Vende-se para 2 pessoas e

video-game Dactar. Tratar
Clube Baependi 28 à 68•

TELHA DE ETERNIT
Vende-se 50% mais barato

que da loja. Tratar 71-3487.

, VIDEO CASSET
Vende-se marca Semp
Tochiba. TratarVenancioda
Silva Porto, 929.

POOlDOl
Vende-se cachorra filhote.
Tratar 71-4476.

•••••••••••••••••

:Farmácia:
• •

•

Suely
I

:
•

•

•

•

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

: Av. Mal Deodoro, 852 :
•

•••••••••••••••••

BICJClETA
Vende-se Cecizinha. Tratar
72-3828.

GELADEIRA

Compra-se, paga-se até
15.000. Tratar Schroeder I
MerceaFia Jej com Luzia

GATOSIAMÊS
vende-se filhotes. Tratar72-
3071.

CD 3 EM 1
Vende-se com 2 dec e uma

secretaria eletronica. Tratar
72-2850.

BICICLETA FEMININA

Compra-se. Tratar 73-0490
com Maria Neuman.

TíTULO
Vende-se do Baependi. tra
,tar 72-2467 ou 71-7357.

FOGÃO
Vende-se 6 bocas e uma

geladeira Consul. Tratar72-
0989.

TELEFONE
Vende-se em Guaramirim.
Tratar 73-0794 .

MÁQUINA
Vende-se de faca sequinha. _

Tratarrau arthurHenchel n°
57 fundos Sesi.

TíTULO
Vende-se doBaependi. Tra
tar 72-2967.

MÁQUINA OVERlÓQUE
Vende-se. Tratar 72-0534.

OFICINA MECÂ!'IICA
VEnde-se completa. Tratar
rua Acre, 210 Jaraguá Es

querdo.

MESA
Vende-se Stamparia 6 pe
ças. Tratar 72-3545.

GELADEIRA CONSUl
Vende-se 2801t. Tratar 71-
9810.

TíTULO
Vende-se do Baependi. Tra
tar 72':0429.

CARRINHO DE BEBÊ
Vende-se burrigoto. Tratar
rua Guilherme Copmann,
153.

Clínica Fortkamp Oftalmologista
Dr. Josoé Fortkamp Júnior

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

pediâtrica; todos osiipos de lentes de contato, Atende à emergências e traumatismos.
,./

Av. Mal. Deodoro, 429, sala 9, Ed. Florença; térreo - Fone: 71-2822 (comercial) e 71-1164 (residencial)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - TratarRuaMajor
J(IIloFerrelra�8Vila Lalau72-11 02.

RESTAURANTE
Vende-se rua Procópio Go
mes, 1300emfrenteK-Pão.
Tratar 71-3157.

TELHAS USADAS
Vende-se. Tratar rua pastor

.

Alberto Schneider, 1000.

RELÓGIO
Vende-se marca/ Oriente,
Tratar rua Emílio Schultz,
191.

JARDINEIRO
Precesa-se. Tratar71-8432.

APARELHO DE SOLDA
Compra-se e troca-Se CB
83 por pampa ou Saveiro.
Tratar 72-3478.

TITULO
Compra-se do Acaraí. Tra
tar 71-3821.

BARRACA
Vende-se para 7 pessoas.
Tratar 72-3163.

MONTAIN BIKE
Vende-se com 21 marcha.
Tratar Lot. Borba II n° 260
com AnselmoBilck.

FAZER FACÇÃO
Senhora se oferece para fa
zer em casa. Tratar rua do

mingos Rosa, s/n° morro

Antena com Selma
Quintinho.

MESA E CADEIRA

Compra-se para bar. Tratar
71-8732.

ASPIRADOR DE PÓ
Compra-se, grande. Tratar
72-3108.

VIDEO-GAME MEGA
DRIVE.
Compra-se. Tratar 72-0741.

CAIXA DE CERVEJA
Vende-se. Tratar 71-1921.

GOU86
BX em ótlmoestado, bran
co. 630.00,00. Tratar
fone:72-3595 com Lídia.

SÓJORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de Silo Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

Jornakte Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

FUSCA/81
Cor bege, lindo, a gas.
390.0QO,00. Tratar72-3595
com Lídia.

FUSCA/76
Vendo corbranco em ótimo
estado. CR$ 350.000,00.
Tratar fone: 71-1574 com

Denis.

KOMBln5
Também um Chevette/74,
um Fiat/78. Tratar fone:
72-2850. Com Almir.

AROS DE MAGNÉSIO
Vendo, para Fiat. Falarcom
Almir. Fone: 72-2850.

cP C_l-ª�sifiçados

Funilaria

Jaraguã. Lt�a.
I

Calhas e aqueeedo, s9Ia,.,\

Rua FelipeSchmidt, 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- sc

/
L..

FUSCA
Vende-se ano 81 Fafá. Tra
tar 72-0493.

BRASILIA 79
Vende-se. Tratar rua Ney
Franco, 102.

FIATUNO
Compra-se ano 86,87. Tra
tar 71-9275 .

FUSCA 73
Vende-se. Tratar rua

Franscisco Sting s/no, última
casa.

p-------- •.

:MgVúka:
: e� :
• •
•

Locadora de
.-fitas e games

• para Meua Drive I
.• Rua ÂngeloRubini, 914 I
• Fone(0473)76-2935 •
• Barra doRio Cerro •
• Jaraguá do Sul - sc •
._------_.

BRASILlA 79
Vende-se. Tratar 71-5098.

CICLOMOTOR 83
Vende-se. Tratar 71-1821.

MONZA CLASSIC
Vende-se, ano 92. Tratar
73-0244.

CICLOMOTOR 82
. Vende-se. Tratar rua

Joinville, 1096.

CHEVETE 76
Vende-se. Tratar 72-0739.

FIAT 147 84

Vende-se, aceita Corcel II

81, Gol 82. Tratar 7-3-0759.

FIAT "-

Vende-se Spazio CL 83 ou

faço negócio Chevette ga
solina 83, 84 bom estado.
Tratar após 19:30 rua

Joinville, 2270 fundos ou

72-0947 com Carlos.

MOBILETE 90
Vende-se. Tratar 75-1238.

I

BELINA 7911
vence-se. Tratar 71-0988
ramal257.

PARATI84
Vende-se. Tratar 72-2467 e
vendo Vespa ano 89.

CHEVETTE 74
Vende-se. Tratar 72-2850

BELINA 75
Vende-se. Tratar 71-0743.

TL
Vende-se azul escuro 71.
Tratar 76-0532.

DT 180Z89
Vende-se ou troca-se por
CG 125. Tratar rau Aboli

ção, 50 após 18hs.

BELINA 7911
Vende-se. Tratar 71-0988

"\ .

ramal257

CARRETINHA
Vende-se, para carro. Tra
tarruaMathiasRussan, 372.

F-4000
Compra-se até o ano 80 ou

agralle 1.600 do ano 86 para
cima. Tratar 72-0655.

CHEVETTE 75
Vende-se. Tratar 76-8732

(recado).

FUSCA80
Vende-se. Tratar 72-3399 e
vendo TV colorida 24" 50
dolares.

PICK-UP 86
Vende-se. Tratar 76-2814.

FUSCA 77 130Ó
Vende-se. Tratar rua Pre
feito"José Bauer no Merca
do Dorli II

TERRENO
Em Corupá, com 71 m2, ao
lado met. diamante. Valor
650.000,00. aceita carro. 72-
3595, com Lídia.

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

Consultório: AvenidaMaL Deodoro da Fonseca, 429 - Sala 7

Edifício Florença
Fone: (0473) 72-0395
8925J-701 - Jaraguá do Sul- sc

GARELI .

Compra-se ano 84 a 90.
Tratar rua 13 de Maio, 435
fundos, com Tibério .

CHEVETTE E FUSCA
Compra-se, troco por
CG125. TratarPrefeitoJosé
Bauer ao lado da cancha do
Waldemar.

MOTOCG

Compra-se ano 86. Tratar
72-2706.

BRASILlA 79
Vende-se. Tratar 71-5098.

CARRO
compra-se valor de 400 à
600 mil. Tratar 71-5098.

JEEP,
Vende-se ano 75. Tratar
72-2196.

JEEP
Vende-se ano 53. Tratar
71-8357.

PAMPA86
Compra-se. Trata-se
71-7946.

FIAT PRÊMIO 86
Vende-se. Tratar 72-1869.

CARRO

Compra-se oumoto atéCR$
50.000,00. Tratar 71-0835.

JEEP 69.
Vende-se. Tratar 72-2638.

CG85
Vende-se. Tratar 71-4842.

FUSCÃO 1500
Vende-se ano 72. Tratar
72-3642.

KOMBI PICK-UP
Vende-se com ponto junto.
Tratar 72-1335.

CHEVETTE
Compra-se ano 84, 83 à

gasolina - faço negócio com
Fiat Spazio 83. Tratar
72-0947 após 19:30 com

Carlos.

.

CICLOMOTOR MONARK
Vende-se. TratarOficina de
Moto Dois Irmãos em frente

Arweg.

FUSCA 75
Vende-se Fafá. Tratar 72-
0604.

CHEVETTE 91
Vende-se em ótimo e-Stado.
Tratar 72-3298.

2-2 .

-"\- '"-".
t,;;��, CORRJ;IO DO PQVQ - Jar::agu�d9;Sul, 13,de..no�mbioile 199-3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Classificados
VENDO

CASA DE ALVENARIA
Toda de tijolos a vista, aqueci
mento solar na casa toda, su
ite com hidromassagem, 3 ar

condicionados, 6 quartos com
TERRENO armário embutido, mais cozi
Vende-se na praia de Piçar-

-

nha e sala, garagem para 5
ras. Tratar rua Geraldo carros, terreno, 30 x 26 780

H k 123 V·, L I rW.Acompanhamaisumacasaarnac , I a a au.
de alvenaria com área de 8 x
11 que possui 3 quartos e um
banheiro maís sala e cozinha I�__."com garagem, anexo 1 escri- I ........................� .......LI

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• Aceito
carro no negócio. Tratar pelo
fone:
Horário Comercial 72-2659
fora deste horário 72-2749.
O negócio será somente até o

dia 16/11/1993.

• ••••••••••••••••

: Farmácia
•

: Müller
JAVEL

Veículos Novos -

Tipa 4p IE - vermelho schiraz - (G), : OK

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

Temp�ouro4P.16V. -cinzasav�II18-(G) OK

Tempra Ouro 4p 16V. - azul canbe - (G) OK

Tempral'rataap-azul gurundi-(G) :
OK

Tempra Ouro 4p 16V. - cinza argento- (G) �
OK

UnoCS IE -vermelho perolizado - (G) OK

ElbaWeekend 4p - verde guarujá - (G) OK

FiorinoPick-Up-brancoreal-(G) OK

Uno CSL 1.6 - cinza ebano - (G) OK

Pick-Up - vermelhomonte carIo - (A) OK
Prêmio CS IE 4p - cinza argento - (G) OK

Uno S IE - cinza savelha - (G) OK

Uno 1.6RMPI-vermelhoperolizado(G) OK

Uno S IE - cinza savelha - (G) OK

UnoCSL 1.6-pretoebano-(G) OK

Pick-Up - branco real - (A) OK

Veículos Usados
Voyage GLS - cinza (A) 89

Uno Mille-branca(G) 91
_

GolCL - branca - (A) 91/92
Gol GTS - vermelha - (G) 90
PrêmioCSL -cinza- (A) 89

Parati LS - azul - (G) 89-90

Fiorino-branca-(G) , 91
Kombi - branca - (G) ; 87

Jaraguá Veículos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone: 71-2111

•

•

•

•

•

• •

• A vista J OI!" de desconto.
•

I
-

Ii
•

• ou c leque para / -' (UiS •

: com preço normal :
• Rua Reinaldo Rau, 243 •

• •

• PnlJp· 72-3333 •

•
CASAMISTA
Vende-se na centro de
Nereu Ramos, todamurada
103m2• Tratar 72-3710.

CASA
Procurura-se para alugarna
ruaJoinvilie. Tratar72-1858
e vendo circulador de ar.TERRENO

Vende-se 450m2 na tifa dos
Hungaros, Jaraguá 84. Tra
tar 34-1333.

3PEÇAS
.

Aluga-se na vila Lenzi. Tra
tar rua Irmão Leandro, 222.

CASA
Precisa-se para alugar. Tra
tar 72-0340.

TERRENO
Vende-se na Figueir�
1.060m2 valor 4;000 dóla
res. Tratarrua José Teodoro
Ribeiro n° 2683 após ofici
na.

CASA
Procura-se para alugar. Tra
tar 71-8732 (recado).

TERRENO
Vende-se 412m2 no Rau.
Tratar rua São Paulo, 76.

TERRENO
Vende-se Jaraguá. Troco
por carro. Tratar 72-1023.

CASA MATERIAL
Vende-se em scnroeder.
Tratar 73-0295.

TERRENO
Vende-se 14x46 com casa

mista. Tratar 76-2671.

a riste CASA
Vende-se 90m2• Tratar 72-
3163.Anuncia

BmprelleraMão de Obra
Na cOlJs'rução Civil (Maris'eH).

Bs'a cOIJ'ra'alJdo Obras de cOlJs'rução
Casas, sobrados, acabamelJ'os, e'c.
Tratar: Rua Padre Alberto Jacobisk

Na panificadora Brot - Pão. Fone: 71- 5721

Jaraguá do Sul - SC

TERRENO
Vende-se 450m2 casa 6x14
e vendo terreno próximo
Malwee. Tratar 71-3892.

·TERRENO
Vende-se na Praia Grande.
Tratar 73-0024.

AutomóveisJamil
Fone:(0473)76-7014

*Compra *Vende
*Troca *Financia

MonzaSLE 2.0 Cinzamet (G) - Trio-elétrico 89

Opala Diplomata - completo - Pratamet. (A) 87
Chevette L 1.65 OKm Branco (G) 93
Gol GLCinzamet. (G) , 89

FuscaBranoo(G) 81
Fusca Branco(G) ; 77

Fusca Vermelho (G) 75

ChevetteMarrommet(G).............••...•.......•.....................•.........•...........•••.........79
Rua Ângelo Rubini, 951 - Barra do Rio Cêrro -

Jara á do Sul- Santa Catarina

TERRENO
Vende-se 15x33 na Figuei
ra. Tratrar 71-0405. IMOBILIARIA

FONE: (0473) 72-0153TERRENO
Compra-se até 250.000, e
uma casa para tirardo local.
Tratar rua Jacob Buck, 120
ao lado do BESC.

VENDAS
Apl!rtamento - Edif. Sta Ten:zinha - o 110m' + garasem.
Apartamento - Edif. Érica - oll07uf - 2 quartos + garagem - Financiado

Apartamento - Edif. Centenário - oll10m' - 3 quartos, garagem.
CasaMista -oISOm' - RuaMlria F. G. Klcin-30.
CasaMista - oIl00Jn2 - VilaLenzi - CRS 1.700,00.
Casa de Alvenaria -metragem 182m2• Rua Bcmardo Dornbusch.
Casa de Alvenari. - 0I3000t - ótimo acabamento - Na án:a ceWal.
Casa de Alvenaria - oll S6m2. Ilha da Figueira.
Casa de A1venari. -oIllSm2. Rua 2S de Julho.
Casa de A1_aria - oll20m". RuaVil. Lenzi.
Casa de Alvenaria -01 11m2 - com tClTCllO de 3.S17m2 - ótimalocalizaçio.
TCITCIlO - 0I450m'. Rua Frederico C. A. Vasel.
Terreno - 012.7000t. Ilha da Figueira - Próx. Colégio.
Terreno - 0/ 440m2• Rua Joio Januário Ayroso.
Tcrreno - c/320m'. Rua Pastor Alberto Schneider - Próx. Botafogo.
Terreno - e/12.000m'. Rua Erwino Menegotti - Vila Rau.
Terreno - c/420m2. Rua dos Imigrantes - Próx. Faculdade.
Terreno - c/512m2. Rua Ma" N. Selunitt - Próx. Weg I.
Terreno - c/870m2. Rua Frederico C. A. Vasel.

Terreno - c/ 5.646m2 - Rua José Pioolli:
Chácara -.0/ 1.000.000m2 - Rio Molha.

LOCAÇÃO
Sala Comercial - c/145m2 - Rua Carlos Eggert - Prôx. WEG II

Sala Comercial - c/130m2 - Rua Pastor Alberto Schneider - Pró" Botafogo.
Galpão - Metragem de 1.80Om2 - Rua Rio Molha

TERRENO
Troco por carro no valor ou
até pouco abaixo do mes

mo. Situado em Jaraguá
Esquerdo, rua Henrique
Bortolini. Tratar 72-1023.

TERRENO
Vende-se no Lot Papp com
construção aceito Kombi no
negócio. Tratar 72-2734.

RUDSPORT
CAR

Toca-Fitas - Rádios
Auto-Falantes
Módulos
Tweester
Buzinas
Alarme
Filtros Ar
cedores
Lâmpadas
Você encontra na
Rud Sort Car

*Confira nossos
preços

Rua Marechal
• Deodoro da Fonseca

136.
Fone:71-1211 (naslo
jas HM)
Jaraguá do Sul

CASA DE ALVENARIA
Compra-se até 800.000,00,
para-se à vista. Tratar

(0474) 46-0734.
- Antenas
- Volantes
- Tapetes
- Amorte-

TERRENO
Vende-se terreno 600m2•
Tfatar 72-3624.ÇASA

Compra-se
�.200.000,OO.
2609.

até
Tratar 72- TERRENO

Vende-se naVila Lenzi. Tra
tar 71-8246.

Tubos Santa Helena Ltda.
Divisãodeconcreto

(tubos e artefatos deconcreto).
RI/a Joinville, 10/6 - Fone 72-/10/

Divisão de plásticos (tubos dePVC -eletrodutos/linha esgoto
. tubosdepolietileno/mangueirapreta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

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

Rua Walter Marquardt, 623 - Sala 7
Centro Comeroial Carlos F_ Vasel
Creci &_284 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 72-01&3

1
\
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cP Classificados

Proclamas de Casamento
I'

Nota -deII

II EsclarecimentoII

Vimos pormeio desta esclarecerque
em data de 06.11.93, na página 2.4

deste veículo de comunlcaçäo,
erronoamente constou o nome da Em-

presa Mannes Indústria e Comércio
de Espumas e Colchões Ltda, como
sendo apontada para protesto, em ra-

zão de não pagamento do título n°

1098, lamentavelmente houveum equí-
"

voco de nossa parte, vez que, a Em-

Ie presa retro citada efetuou o pagamen-
to do título rigorosamente'somente em

.

I'

dia, nada havendo que desabone sua
conduta.

AlquimicàDistribuitora de Deriva-
dos de Petróleo Ltda.
C.G.C. - 90708-322/0004-25

� II
-

'

II

Patricia Tavares daCunhaMelloGomes, 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 ç,dital viFem que se

acham neste Cartório para Protesto os Títulos contra:
Edson Luchtemberg - Rua 327 sinO - NESTA

Foto Haub Serviços Fotog Ltda - Rua Luiz Scholl, 74 - NESTA

'I;eehtron Ind. Com. Eletrônicos Ltda - Rua 25 de Julho, 1046 - NESTA

Teehiron Ind. Com. Eletrônicos Ltda - Rua 25 de Julho 1046 - NESTA

VItamIna Real - Rua Roberto Ziemann, 409 - NESTA

Vida Nova - Rua João Doubrawa, 34 - NESTA

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

compareçam neste Cartório naRua ArthurMüller, 78,
no prazo daLei, a fim de liquidar o seu débito, ou então
dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da Lei, etc.
Jaraguá do Sul, 9 de novembro de 1993.

Patrícia Tavares da Cunha.Mello Gomes

Tabeliã

Marget Adélia Grubbllehma,.,. Oficiai do Registro Civil do 1° Dislrito da Comarca de JaraguA do Sul. Estado de Sanla Calarina. faz saber que compareceram neste

Cartório" eXibindo seus docornentos eXigidos pela lei, afim de se hablfilarem para se ca.ar o. seguinle.:

EDITAlN"19.078de3-11·1993
ADERBALZILZeJOSELICARLABERCKER

Ele. brasileiro, solteiro. protético. natural de Jaragué do Sul. domicllado e resldenle na rua Paulna Oernalhé Picol. 396, em Jaragui-Esquerdo. nesta cidade, filho
de Werner Zliz e Ceclla Picoli Zllz.

'

Ele. brasileira. solteira••uleil.r de escrilórlo, natural de Slo Benlo do Sul. nesle est.do, domicli.da e resldenle na rua AnlO!1io K.esemoclel. 2.003. em Sio 8efto
do Sul. nesle estado, filha de S1Mo Back.. e Ilca Terazlnha Backer,

EDITALN"19.079de3-11-1993
JOELMACHADOeMARIAALAIDEARAÚJOSILVA

Ele, brasileiro, solteiro••grfcUlor. natural de Slo Valenlm. Rio Grande do Sul, domicliado e resldenle na F.Xinal Grande • FalCinalzinho. Rio Grande do Sul. filho
de Paulno M.chado e OIa"'a de OlIveira M.chado.

Ela, brasileira. solteira. professora, natural de Porto Novo Bali., domicll.da e resldenle na l\J8 José Narloch, 1.579, em J.ragué-Esquerdo, nesta ci�.de, filha de
Irene AraOjo S1i11a.

EDITAl N"19.080de3-11·1993
MAUROBONA7TleEDILENE.JJNKES

Ele. brasileiro. solteiro••nalsta de qualdade. natural de J.ragué do Sul, domicli.do e resldenle na rua Jorge l.cerda. 80. nesl. cidade, fil10 de M.rcilo TereIlo
BonaIII e Ceil Bonan!.

Ela, brasileira. solteira. bancérta. natlnl de Jaragué do Sul. domicll.da e resldenle na rua Joio J......rio Ayroso. 1.729. em J.ragui-Esquerdo. nesI. cidade, filha
de lain> J""e. eM.ri. de lowdes J""es.

EDiTAlN"19.081 de3-11·1993
DEHNISXlRGENVOGELeADRJANACRiSTINA VAZEL

Ele. brasileiro. solteiro.__rio. natural de J.ragué do Sul, domk:iIldo e resldenle na lUa"" Manoel Francisco da Costa. 2.129. nesla cidade. fil10 de Gelulo Vogel
e 00r0IheI Michel Vogel.'

EIl. brasileira. soIaiIa._.... ·na...., de Jaragull do Sul._d_ e resldenle na lUa JdrNiIa. 3.841. nesIa cidade. Ih de lliz carlos V.... e Neisl SiewrdI Vazd.
EDITAl N"19.082 de 3-11-1993

JA/RBARRETDeRUBIAAPARECIOAPlCClNINI
Ele. brasileiro. solteiro. lomeiro mecinico. naIInI de Jaragué do Sul. domicil.do e resldenle na rua Frida Piske KIOger. 161. em Barra do Rio e...... nesta cidade,

filio de GenetIo Manio Bamolo e� Bamolo.
Elo. brasileira. soIteInI••ulCiI.r de escritório......., de Jaragué do Sul. domk:iI.da e resldenle na lUa Pach AIlerto Rornoaldo Jacob. 684. emVila 1enZI, nesla cid.de.

filha de W11dem1r Picclnlni e_. Teresinha FocI PIccIninI.
EDITAl N"19.083de 3-11-1993

CdpM__do cwfIlrjo de G..,.mtfm. ne.te_.
VAlDECIRANTONIO VENERAeLUClANEElROHMOU.ER

Ele, brasllolro. _elro._'....manleiro. natlnl de Rio dos�. nesle_. domiellado e resldenle na lUa Henrique BofIoIri. 57. em Jaragui-Esquerdo.
_ cidade._de LuIZV_ •_Venera.

Elo. brasileira. 101....._"'I . .-.. de_. _e_. domicilada e� em Rio 1IrInc:o, em Guaranirim, nesle �do. filha de Valdemar
_elnesM__.

EDlTAlN"I9.084de3-11-1993
CRiSTIANOOOEGEeSJSANEDELOURDESMORSCH

Ele. tira_. doiro. a""'" de _órlo. naIInI de Jaragull do Sul. domiciIado e"-e .... lUa Hennam ScIW. 184. em \lila lenz!,_ cidade._de
Ba..._e Ooege.

'

Elo. brasileira. solteira._. natural de Jãragu6 do Sul. _cilada e� na lUa 25 de .htlo. 1.573. em VIla Nova. nesIa cidade._ de ErflIed Morsch
• Marta de LOIIdes Morsch.

EDlTAlN"19.085de3-11-1993
OSMARBAReVJRJ.ENEAlCHAB.SEN

Ele. brasileiro. solteiro. moIorista. natural de Nova SaIú Rosa. Paran6. domicilado e residenle em Estrade�. nesIa cidade. fil10 de Gerha!"d M.rlin Blr e
Selma Ros6I. BIr.

EIl. brasileira. solteira. do IIr......., de Nova Sanll Rosa. Para.. , domicilada e resldenle em Estrada Garibalci, nesIa cldada. filha de Nemo Mlchaetsen e Nelma
Mlch.else•.

EDIl'Al N"19.086de3-11-1993
SILVIOOOAlNGOSOASILVAeO/RCEOERE7TI

,

Ele. brasileiro. solteiro. qujnico, ....... de SanlO Anlorio do Paraiso. Para... elnicilado e resldenle na rua Joaquim Nilbuco. 93. COHAB. em Vila R.u. nesI. cidade.
fil10 de S4Ibastilo DomIngos de SIiIIa e JucIth C....rgo da Slilla.

Ele. braílleira. solteira. do IIr. naIInI de Jaragué do Sul, _cil.da e resldenle na lUaGoi6s. 104. em \lila Lenzt, nesIa cidade, filha de Al"'no OereIIIe C.cilda Oerettl.
EDITAlN"19.087de3-11-1993

MARClODEMARCOeCARLASIMONEPRESTlNI
Ele. brasileiro. solteiro. I_'rio. natural de lracemlnha. nesle estado. domicll.do e resldenle em Sani. luzia. nesla cidade. fil10 de Pedro Oe M.rco e M.ri. COfT6a

Oe Man:o.
'

Ela. brasileira. solteira. auleil.r de escritório, natural de Jaragué do Sul, domicll.da e reslde"'e em Sani. Luzia. nesta cidade, filha de Eug6nio Bartolomeu Prestlni
e Adelr PrestlnI.

EDITAl N"19.088de3-11·1993
LEONESTOKOCHeARAC/FRAGA

Ele. brasileiro, solteiro. -'rio. nalll'1ll deMassera_. nesle estado. domicll.do e resldenle na rua Joio Klein. 242, em Vila lenzl. nesta cidade, fil10 de Agostinho
Koch e MaUiIda Koch.

'

Ela. brasileira. solteira. do lar. nalll'1ll; de J.ragué do Sul. domicll.da e resldenle na rua Joio KleIn, 242, em Vila lenzt, nesla cidade. filha de Gerclno Fraga e Isabel

Fr.ga.
EDITAlN"19.089de3-11·1993

FRANCISCOJAlRGASCHOe alANE lEITHOlD
Ele. brasileiro. solteiro. -'rio. natural de J.ragué do Sul. domicll.do e residenle em Garibalci. nesIa cidade. fil10 de Conrado Gascho e Elsabela Mueier Gascho.
Ela, brasilelra,·soIteira. openIri., natlnl de Jaragué do Sul. domicliada e reslde"'e em Garibalci, nesta cidade. filha de Pedro Joio lellhold e Iveie P.nslein leilhold.

EDITAl N"19.090de4-11-1993'
Cópia recebida do csrtdrio de Taid, neste estado.

OZJÉLGOETTENeWALDIRENEPEYERl..
Ele, brasileiro. solteiro. peQ-elro. natural de Taló. nesle _do. domicllado e resldenle em lole.menio Dona Iz.bei, em Taló. ""ste estado, fil10 de José GoeUen e

LaIl'1l Goa«en.
Ele. brasileira, solteira. costureira. natural de OI.cllo Costa. nesle estado. domicil.da e resldenle nesIa cidade. filha de V.lbino Peyerl e Relnildes F.usto Peyeri.

EDiTAlN"19.091 de4-11·1993
FERNANOOW/SGARCIAe/ZEL IRONI WOISIKOSKI

Ele. brasileiro. solteiro, corretor de Imóveis. natural de Jaragu6 do Sul. domicli.do e resldenle na rua Joio Planinschack, 302. nesla cidade, filho de Oneslo leodalo
GarcIa • Enaelr Crisplm Garcl•.

Ela, brasileira. solteira. do lar. natural de lararjelras do Sul, Para.. , domiclloda e resldenle na rua Joio Plarinscheck, 302, nesI. cldada. filha de Jose Geraldo
WoIsikosid e Francisco Nunes WoIsikosid.

EDITAl N"19.092de 4-11·1993.
ADEMIRRANGUE7H/eANAMARIAROSA

Ele. brasileiro. solteiro. InscMI!I'rio. natlnl de luis_. nesle estado. domicll.do e resldenle na rua Massara_, em Vila lalau. nesto cidade, fil10 de�no
Voginl R.1VleIII e O1ande Ronchl RolVlelll.

Ela. brasileira. solteira. balconista. natural de J.ragué do Sul, domicll.da e ,esldenle na rua FriedrichWi_ SonnenhohI. 342. nesta cidade, filha de Edevar M.noeI
Rosa e""stacl. Kralsch Rosa.

-EDiTAlN"19.093de5-11·1993
MARCOSEVANOROSTlNGUENeADRIANEBE7ANlASCHMI7T

Ele. brasileiro. solteiro._. natural de J.ragué dó Sul. domicll.do e resldenle na Rua Joio Ooubrawo. 40. nesI. cidade. fil10 de Osmar SIInghen e MArci. Maria
SlInghen.

Ela. brasileira. soleira. auleila, de escritório. nalll'1ll de Jaragué do Sul. domicll.da e resldenle na rua Victor Rosenberge. 202. em Vila lenzt. nesIa cidade. filha de
Moacir Manio Schnitt e Ulane MOlar SchmiI1.

EDITAlN"19.0l!4 de5-11-1993
MARTlNHOJOSI!LEHNERTeMÀRINEYSILVANAMARlINELLI

Ele, brasileiro. solteiro. comprador, nalll'1ll de Jaragué do Sul. domicli.do e resldenle,'1" rua Herme,., SchuIz, 170. em Vila lenzt, nesta cidade. filho de Adels l_
e lucia Klmen l_o

Ela. brasileira. solteira. comen:IAria. nalll'1ll de JoInvile. nesle estado. domicllada e resldenle na rua Jorge l.cerda, 435, nesta cidade. filha da Faustino M.rtinelli
e Lael, Maria Marlinel.

EDITAlN"19.095 de 5-11-1993
PEDROIVORlCHTEReROSIMERIAPAREClOARODR/GUES

Ele. brasileiro. solteiro. operário. natural de J.ragué do Sul. domicli.do e resldenle na rua José Krause, 498, em Vila Nova. nesta cidade, fil10 deVigando 0110 Richler
e Volando Krause Rlchler.

-

Ele, brasileira. solteira. -'rio. natural de PonIa Grossa, Para... domiciiada e resldenle na rua José Krause. 498. em Vila Nova,_ cidade, filha de�Ima da
S1i11a Rodrigues e Teresa RodrigllOS. �

Epera que chegue ao coMecImenIo de-.. mandei"'SSllfopre_teEditalque ser' publlcaclppela imprensa e em Cartório. onde ser' afixado per 15 (quinze) die•.

Pensou FIAT LIGUE
9 (0473) 71 - 2111 Ji\VEL Rua João _Zapella,

214 - Fone 71 - 2111

Ace/tamos cartas de crédito. Melhorpreço em veículos
novos e usados. Atendimento especializado e oficina
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CP Classificados

• ESTÁ DIFíCil COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

• E AQUELA CASA NA PRAIA?

• JÁ PENSOU ONDE VÃO MORAR SEUS FilHOS?

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ NÃO ACHA?

ARESPOS
MAS voe

distribuicaminhóeseõnibusMERCEDE8-BENZ,eprodutos
dasmarcasVALMET, TOYOTA, MAROOFOLO,KRONEe
CASEMA. Ele pertence ao GRUPO VERDI, que-também
controla outras 43 emp!eSaS em todo o Brasil.

SORTEIOS� TV.
A RODOBENS investiu na mais avançada tecnologia,

para dar maior transparência a tudo que faz, além de toCai
comodidade ao consorciado. 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
GOIllputaclor central RODOBENS, através do TELEBENS. �

------------�--------------------------------------------------------...�
ENGETEC- Lmobdltârfa 8

CREC/934.J �
Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 285

Fone: (0473) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72-2679

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 PARA PÃGAIt.
Você pode pagar em até 50 e 100 meses.
O índice de reajuste das parcelas é o INCC

(FGV).
O IM6vELQUEvoei QUISER.
Você tem total liberdade para escolher seu imóvel: na

cidade, no campo ou na praia.
TOI'AL SEGUIANÇA
O CONSÓRCIO RODOBENS, hã mais de 25 anos,

R.JVILL"E- Em CENTRO- Ed. GUARAMIRIM-
frente DO Weg. VILARAU- Gardênia(Av.BarAo BR·101 (Trevo Jaraguá/BR101) Km 58 Bruns • Lindo lote Aplos novos no

Casa de madeira do Rio Branco) sul-
CENTRO-

Terreno cl 460m2• Terreno cOm área de 237.000ni· Terreno para rua do deesquina-390m2• cenlro 154m2 - Rua
cl 85m2 - Rua Luis Ie, 2 qtos, BWC

Edificadocleasaem Pieolli nO 146- SOC., dep. emprega- cl benfeitorias 170,00 pl BR. Baependi -13mt de Local excelente pl 28 de Agoslo (em
alven.Valor USS US$ 9.000,00 da e garagem. US$ US$180mil.

frente - US$ 17 mil. residência. USS
cima do BESC)

55.000,00. 28mil. 5.500,00
Ólimascondições.

CENTRO- Rua CENTRO - Casa em alvenaria cl
Epitácio Pessoa - Casa em alvenaria CENTRO- Aplo Ed. 140m" edif. em terreno c/450ni. Rua CENTRO- Terreno cl 800m2 -

casa em alvenaria
Casa 2 pavimentos (�moldada)-Rua Bérgamo (Reinaldo Expedicionário Antonio Carlos

Rua Exp. Anlonio frenle para rua 688
cl 9Om' - Terreno

- Terrenoclmais ou José Pieolli nO 266- .Rau) suile, 2 qtos., Ferreira nO 745 (próxima a esquina cl a
Carlos Ferreira

(a<10m, doRoberIo
cl 520m2 - prox. ao

menos4oom' - US$ prox. Superrneroa- BWC SOC., garagem (á 150m da Mare-
Ziemann)

'CTG' Rua Afonso
100 mil (em condi- doBrazAo. -US$26mil. José Emendoerfer. ehal) US$ 60 mil. US$5mil.

Nicoluzzi -

"-

ç6es). US$ 7.500,00 US$35mil. US$ 8.500,00

CENTRO- Apto �d.

Argos (Rua Jorge
laceIda 270) 5° 1111-

dar - suite, 2 qtoa., 2
BWC,garagem-US$
16 mil mais flllIIoo.
CEF (5.000 UPF'S).

CENTRO - Casa em alvenarta cl 110m"·
Rua Felipe Frenzel nO Bt (próx. CORREIO)

Pagamento: em condlç6es
Contendo: suite, 2 quartos, awc social,
Sala de estar e Jantar, e garagem.para 2

carros.

ÁGUAVERDE·
Lotes no

Loleamento
Nicoluzzi
3OO,oom2
US$ 5.000,00

casa em alvenaria
cl229m' - Rua 348-
Oieilrlclí .Borehers,
pr6x. Hospilal
Jaraguá - US$ 90
mil (em condições).

.

alvenaria
l.oIeamenIo Gan:ia •

Rua 693 - casa 332

(póx.CoIégioMlmxl6
Herrninio Verbin) -

US$ 6.000,00

CENTRO- Ap. Ed.
Schiochel (Av. Ba"
filo do Rio Branco)
Suite, 2 qlos., BWC
$OC •• dep. emprega
da, garagem. US$
25mil e finane. CEF

AMIZADE - Apto
Conj.Resid. Amiza
de - 3 qtos, BWC,
sala , cozinha, área
deserviçoegaragem.
VS$ 10 mil mais
financ.CEF.

CEN:rR.o - Rua Epitácio Pessoa
n" 85 - Prédio 2 pav. cl 236 m2•
Terreno cl 316 m', US$ 100mil

(em condições - negociáveis).

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

VILALALAU
Casa em alvenaria
c/170m2 -

Rua Bernardo
Dombusch nO 1230
-US$60mil.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 13 de novembro de 1993

alvenaria cl 119m2
Rua Ernesto
Lesmann

. JOAO PESSOA
Galpão (antiga sa
IAo da sociedade
JoAo Pessoa)
ConslruçAoMisla·
US$20mil

VILALALAU·
Casaem

SCHROEDER·
Silio cl 27.000m'
ótima casa e nova

SCHROEDER·
Terrenos na Mal.
Caslelo Branco

(pr6x. aPrefeitura).
Loles!la rua

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

Rossi - Tramontina - Yannes - Penalty
Tauru,s - Marinez - Cobra - Umbra

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

Preços super especiais a

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

Teis. (0473) 72�1389 e 71-8135.

,

.

PARA QUEM SENTE ORGt1LHO EM DAR O ENDEREÇO·

II 'Apenas dois apartamentos por andar
II Churrasqueiras
II 8allo de Festas

II 8allo de Jogos
li Playground
li Todos os apartamentos com garagem
iii Totalmente residencial

iii Apartamel1tos de 96 m2

VSZSZSZSZSZSZSZSJ

t\�amrfi
(!��R�
Rua 310 dos Imigrantes

(próximo à FERJ) ,

Construção
e Vendas:

•

(J
Vendas

�lmOblllarla
_�

,_

[

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

CO.,.RUTOIIA • INCORPO�DOIIA
JARAGUA

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

Jaragué do Sul- SC.__
-------- ��.1'CORREIO DO POVO - Jaraguá do 8ul;13 de novemero de.J993

"",
.•

�

,:,".-" �;: .'. ..,:'0'... 00'. .�.. ..4'
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o Playground

DO-J�M��ffO OUt YOcf PRtCl�ft,
�O WG�R /Q�f vocf Dt�tJ�.

o Apenas 4 apartamentos pot andar

O Vista panorâmica
�

O Piscina

�

O Churrasqueiras
O Salão de Jogos

O Salão de Festas

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos
FINANCIAMENTO O Totalmente residencial

�-<C.. [� =4 ii O Todos os apartamentos com garagem
PI Equlvalenela salallal ..

Use seu FGTS O Tres dormitórios (uma suíte)

ENTREGA O Dois elevadores até na garagem

Itl fl=Fl O Água quente
Vendas: Construção

e Vendas:

(j�
lmobihana

.

v

J'

Ediflcio Isabella ali na P'roc6pio
Gomes deOliveira

CH·Al-É
IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragué do Sul- SC

CONSTRUTORA. INCOIIPOIIADOIIA

.JARAGuA
R. Cei Bernardo Grubba, 246

Fones (0473) 72..0014 e 71..0347
Jaragué do Sul - SCOnDt t\ORflR f UM PRflZfR!

TERRENO

Rua Entrada do Acarai,
c/375,OOm'

Loteamento Juventus
Lotes com entra:Ja + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone(0473) 71-1500

RUA REINOU)() RAU. 61 - JARAGUÁ 00 SUL. SC

APARTAMENTO
Rua Willy Mancke nO 219

Ed. Athenas
c/200m'E D EN

CASA DE MADEIRA

Rua Hermann Schuttz. Vila

Lenzt, c/48,OOm' ter GOO,53m'

APARTAMENTO

Rua Bernado Dornbusch, 590
Edlf M cnstina, c/136,OOrrr

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

450,OOm'

TERRENO

Loteamento Hanemann, c/ area
de 345,OOm'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Imobiliária
VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

Um terreno: CI 19.000m2• Sito à rua Frieda Fritz Krueger sinO
Terreno: CI área de 1.850m2 em Schroeder. .

Terreno: CI 2 salas comerciais e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo
Dombusch.
Terreno: C/1 casa de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno: -CI 435m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Terreno: De 7.000m2 na-rua João Januário Ayrosc.
Terreno: CI área de 441m2 na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51 - Guaramirim
Um Terreno: CI casa de alvenaria na rua Frieda Fritz Krueger sinO. Área de
562m2
Chécara: Em Guaramfrim c{ 50 morgos.
4 Apartamentos: No Ed. Jaraguá - sendo 2 aptos. grandes e 2 aptos.
pequenos.
Casa Mista: cl 90m2 rua IlÍlanoel da Costa. Bairro João Pessoa,

LOCAÇÃO
Casa de madeira: C/3 dormitórios, situada á rua Luiz Sarti 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 Getúlio Vargas nO 49 cl 68m2

VENDAS
Casa de Alvenaria: Em construção com área de 570m2 na rua Mal. Castelo
Branco em Schroeder.

Casa de Alvenaria: Próximo ao Hospital Jaraguá cl 100m2 e terreno de 400m2•

Casa de Alvenaria: CI terreno de 15x30, na rua Barão do Rio Branco.

CRECI 0914 - J

cr1 apto. com 220m2 - 2 garagens,
financiado até em 24 meses (boa oca
sião de compra). 10 .andar - Edificio
carvalho,
cr1 apto. no Ed. Athenas com 260m2,
1 o andar - poupança mais assumir
financiamento junto à CEF.
cr2 aptos. no Ed. Argos _10 e 2°

andar, rua Jorge Lácerda, recém inau

gurado - financiado em até 10 ou 15
vezes.

cr1 casa de alvenaria com 186,94m2
- terreno com 523,26m2 - rua Antonio
Carlos Ferreira (ótima localização).
crcasamista com 96m2 - terreno com

374m2 sito Ribeirão Rio Molha próxi
mo à Gruta de Lurdes.
cr2 aptos. Ed. Bario do Rio Branco
_1.0 e 20 andar, com suite, 2 dormitóri
os, banheiro social, sala, copa, cozi
nha, lavanderia e garagem

.

PRÉDIO
=com apenas2 pavimentos, com 120

m2 - situado na rua João Januárío

Ayro!3o - próximo à ponte pênsil da
Arg i.

p••••••••••••••••

i _ !
• •
· Ba....a Sul .

-: l.nó·veis :
I_Fone: (0473) 72-2734 IVende
• TERRENOS •
• TERRENO-Com387,50fn2, rioMolha pr6ximoàGruta. Preço •
• US$1.600 •
•

TERRENO- Com 167.ooom2, em Garibaldi distante 20km do
•centro, edificado com uma casa de alvenaria de 60m2, 3

• lagoas, pastagem e mais 27.000 pés de banana. Aceita carro, •
I

casa e terreno. Preço US$ 15.000
•TERRENO - Com 450m2, Barra Rio Cêrro Loteamento do

• Rosá. Preço US$ 4.000 .•
•

TERRENO - Com i.600m2, Rio Cêrro II, frente para o asfalto� •pr6x. Choco Leite. preçq US$ 18.500

I TERRENO - Com 10.450rn', edificado com uma casa de •
• madeira de 6Orn' e um rancho com 6Orn', tem água para fazer •lagoas. Rio Cêrro II, prox. ao Choco Leite. Preço Cr$
• 3.500.000,00 - Negociável. •
I TERRENO - Com 368m', Loteamento Jardim Hruschka, •

Jaraguá Esquerdo. Preço Cr$ 270.000,00 .

I TERRENO -cem 500rn', Rio Molha prox. à Gruta. Preço •
-.. US$ 2.000 .•
• TERRENO - com 36.000m2, rua Horácio Rubini, distante •
•

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

• CASAS •
CASA ALVENARIA - C/116m2, 4 qtos, 1 suite, 2 salas, 2

•I BWC, copa, coz.água quente, terreno clmm2, lateral Estra-
• da Garibaldi. Preço US$ 14.570 •
• CASA ALVENARIA - C/ BO,OOrn', 3 qtos, sala, COZo BWC, •terreno c/ 3.ooom2, com lagoa, distante 1,5km da Malwee.

• Aceita, carro, moto. Preço US$16.590. •
• PRÉDIO CI2 PAVIMENTOS - Edificado c/510m2, sendo •364m2 de área industrial, com todo equipamento de fábrica de
• confecçOes Jeans emais 146m2 de área residencial c/4qtos, •
I sala, cozo 2 BWC, lavanderia, despensa, terraço, armários •
•

embutidos terreno c/ 1.036m2, todo murado e ajardinado. •Aceita carro, casa, apto. Preço US$ 160.000

• CASA DE MADEIRA - C/143m2, 4 qtos, 2 salas, coz.BWC, •
• garagem, área de serviço. Terreno cl 880m2• Rio Molha- •Estrada Jacu-Açu. Preço US$ 5.000.
• PRÉDIO C/2 PAVIMENTOS - e 196,80m2 contendo 3 aptos, •
I sendo um com 96,80m2 e 2 com SO,OOm2 cada - Barra do Rio •

Cêrro, lateral do rua Pastor Schneider. Preço US$ 35.000.
•• CASA DE ALVENARIA -C/80m2, 3 qtos, sala, coz.BWC,

• semi-acabada, terreno com 525m2, 'Barra Rio Cerro. Preço •
US$ 7.500. Aceita carro até Cr$ 500.000.
I CASADEALVENARIA-Semi acabada,c/405,77m2,projeto •
• aprovado, localizada no Lot. D. Juliana(PAP), terreno com •
• 19,00 x 25,15 m2, Barra do Rio Cerro. Aceita Kombi ou Cam. •608. Preço US$ 32.000.

•I PRAIAS

• Lotes: em Ubatuba -Itaguaçú e Capri •
•

Ubatuba - Lotes a partir de US$ 2.000 até 2.700 financiados _/
até 60 meses. -

• Itaguaçú - Lotes a partir de US$ 4.000 até 6.000 financiados •
• até 60 meses. •Capri - Lotes a partir de US$1.500 até 4.500 financiados até

•• 60 meses.

• Tratarna R. Ângelo RUbini, 1223 - Sala 9 - Barra do Rio Cêrro •
• Fone (0473) 72-2734 Protocolo n° 010893/ 7-6 •
�...._.....•....�

I
TERRENOS

I·Terreno em Piçarras a beira rio c/4.185m2 (Ancoradouro)
.Terreno na Rua Amazonas c/1.72Om2, prôx Parafusos
Ewald.

I
Terreno na Rua 732 c/ 8.994,02m2 (Loteamentol.iodoro
Rodrigues) ITerreno em Piçarras Beira-Mar c/12.320m2
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.s00m2•
Próx, trevo do Posto Marcolla

I
Terreno Rua 478 (lateral rua Lourenço Kanzler) c/

I450m2
Terreno c/300m2 (l'5x20) Loteamento Nicoluzzi.
Terreno ri 535,SOm' loteamento Júlio Rodrigues Lote nOO9

I
Terreno ri 17()()m2 (25x68)

ILote nO 171 AP. m -ChicodePaula.
CASAS

Casa dealv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann, c/
480m2 c/ terreno de 900m"

I
Casa de alv., 60 m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues.

ICasadeAlvenaria c/160m2 c/ terreno de405m2 naRua327
- Bairro São Luiz.
Casadealvenariac/235m2r1terrenode 1.200m'.RuaWaldomiro

I
Sclunidt, nO 222 - (Jaraguá Esquerdo).

ICasa de Alvenaria c/120m2 - Bairro Vila Nova.
APARTAMENTOS

Edifício Caetano Chiodini c/147m2 + Garagem
Apto. cl I07 ,95m2, cl dois quartos (l ° andar).

I
Apto. Edificio Jaraguá cl 70m2 c/2 qtos., (I ° andar).

IApto. Edificio Karine c/116m2 c/3 quartos
Apto. Edificio Florença ri 116111' 2 quartos (4° andar).
Prédio de 3 pavimentos em construção c/ 300m2 Rua

I
Frederico Barg (Rua da Rodoviária).

IApto cl 250m2, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.

Apto Edif. Carvalho cl 160m2
Apto cl 95m2Terreno-BlocoA+ garagem eChurrasqueira.

LOTES FINANCIADOS

I Loteamento Ana Paula III (Residenciais e Comerciais). ILoteamento São Cristóvão II.
CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.

I
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

ILINDO TERRENO

Arborizado, cl área de 14.700m2, a 5km do Centro cl boa

água•.uma casa excelente estado e casa de caseiro.

I
ClIACAR4

IChácara cm Nereu Ramos c/160.000m2 cl casa e ribeirão.
TERRENO COMERCL4L

Av. Mal. Deodoro da Fonseca ci 3.0001112
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I Dicas de leitura I
PorMargit Wagner

Memórias de uma

moça

bem-comportada
SimonedeBeauvoirnasceua 9

dejaneirode 1908, emParis,numa
família burguesa ecatólica.

Estudou em colégio religioso,
mas cedo abandonou a fé, pela
literatura.Dopai, agnóstico, her
douogostopelas letras. Licenciou
se em filosofia na Sorbonne em

1929.

Nesseperiodo, apresentadapor
AndréHerbaud, conheceuSartre,
seu companheiropor toda a vida.
Ela conta, emMemórias de uma

nwçabem-conaporlada. comoelea
conquistou, apelidando-adeCas
tor (trocadilho de seu sobrenome
com apalavra inglesa beaver) e
declarando simplesmente que "a

partirde agora, eu tomo conta de
você". Relembra ospasseios.jun
tos, àmargemdoSena, eosprimei
ros contatos de Sartre com a

fenomenologiadeHusserl.

Sobre o primeiro volume de

memórias, escritoemreoutubrade
1956 emarçode 1958, Simone de
Beauvoiranotou emBalançofinal
(NovaFronteira,1982): ''Durante
a infânciaeajuventudeminha vida
tinha um sentido claro: a idade
adultaeraseuobjetivoesua razão.
Viver, aasvinteanas, não éprepa
rar-separa ter quarenia. Para as
pessoas que me rodeavam epara
mim, meu dever de criança e de
adolescente consistia em moldar a
mulher que eu seria amanhã.

(Épor isso que asMemórias de
unUlnUJÇllbelll-COlllpottadatênlWlla
unidade romanesca que não está

presente nos volumes seguintes.

Comonos romancesdeaprendi
zagem, do início ao fim o tempo
transcorrecom rigor.)Sentia, então,
minha existência como uma ascen
são."

DesdecriançaSimonealimentou
o desejo de se tomar escritora.

Seuprimeiro romance de suces
so,A convidada, éde 1943. Osegun
dosexo, densoensaiosobrea condi

çãofeminina,foipublicado em 1949.

(J Fugitivo
"O Fugitivo ", uma gran
de aventura comHarrison

Ford

Umantigo sucesso da rede
de televisão americanaABC
foi transformado em filme e

conseguiudespertartantaaten
ção quanto a sérieexibidapor
quatro anos seguidos.
"OFugitivo" (Thefugitive)

traz de voltaHarrison Ford -

conhecido no mundo inteiro

por seuaventureiropersona
gem Indiana Jones - no papel
do Dr, Richard Kimble, um
cirurgião de Chicago, que é
acusado do assassinato da

esposa dentro de sua própria
casa. Em seu depoimento ele
afirmatervistoumhomem "de
umbraço só" abandonando o
local do crime, mas mesmo

inocente acaba sendo conde
nado àmorte. Porém, quando
sedirigiaparaapenitenciária
junto comoutrosdetentos al

guns tentam fugir e

desgovernamo ônibusemque
estão sendo conduzidos.
Kimble escapada.morte e vai
àprocurado assassino de "um
braço só", que até então ape
nas ele haviavisto. Adireção
desta consagrada produção
fica por conta de Andrew

Davis, responsávelpor filmes
como "AForça em Alerta" e
"CodeofSilénce".No elenco
estãoTommyLeeJones("JFK
- A Pergunta Que Não Quer
Calar"), JoePantoliano ("La
Bamba") eAndreasKatsulas,
que interpreta Sykes - o ho
mem sem braço.

eine

Jaraguá
Sábado-13/11/93 - 20: 15

OFugitivo
Domingo-I4111193-20: 15

OFugitivo
Segunda-15/11/93-20: 15

OFugitivo
",

Terça - 16/11/93 - 20: 15

O'Fugitivo ti

Quarta-17/11/93-20:15.

OFugitivo I

baile de

Em 1954, com Os Mandarins,
conquistouoprêmioGOI'CO'ut. Sua
autobiografia continuou comAfor
ça da idade (1960), e Aforça das
coisas (1964).Noprefácioaoálbum
James Joyceü.Paris (1965)Simolle
citou comofundamental à sua.for-
mação literária os conceitos de

Faulkner.
SimonedeBeauvoiré uma escri

tora prolífica e lima memorialista

impiedosa. Seuúnicocompromissoé
com a verdade e com as graudes
causasdahistória. MelllóriasdellllUl

moça bem-componada. alémde 11m

auto-retrato lúcido e coerente, é tam

bém umdocumentodecapital impor
tância sobre os primeiros anos do

movimentoesistencialistafrancés.
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 13 de novembro de 1993

. , .

antversano
OClubeAtléticoBaependi con

vida para o baile de aniversário, .

dia 27 de novembro, 23 :00 horas,
em sua sede social, animado por
MoaciresuaBanda,deBlumenau.
Reservas de Convites a partir de
22 de novembro, "grátis"para as
sociados e CR$ 1.250,00 para
convidados, com direito a mesa ..

Apartirdas 22:30 horasdodia27,
no baile, entrega de troféus eme
dalhas refentes às competições
realizadas pelo grandioso evento.

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

; Telefones do
�:

1·
I Correio· I

: dê Povo :
I Redação: 71 - 5424 I
I Classificados/Comercial - I
I 72 - 3363 I
._-------_.

,4� Hß eJiaJo
·�eceldo
Nataçãopara todas as

idades durante o ano inteiro.

@mMrPlJl
ESCOLA DE NATA(ÃO!

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Fone - 72-1862

s
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Afola
Artes

Quinta-Feira, 11 de

novembro, aconteceu a aberturra
com exposição de pintura em

porcelana e óleo sobre tela, além
de cerâmica, dos alunos daEscola
de Artes Vera Triches. Parabéns à
Escola pelos seus 10 anos e aos

alunos participantes, que fazem

parte da organização da mostra.
A exposição permanecerá aberta
até 19 de novembro, no Hotel
Etalan. Obrigado pelo Convite de
Abertura.

Hoje, 13 de novembro, tem

aniversariante na FM: é Marli
Roeder, secretária da Studio FM.
Parabéns ...

Massaranduba: Até 15 de
novembro acontece a

FECARROZ, com certeza uma

grande Festa. Prestigie ...
CABELOS '

Curtíssimo ou mais cheinho,
desfiadoou com fio longo, o verão
combina com cabeça leve e todo
Curto está em Alta.

Médios: surgem com força to
tal, mas não ousam sair do sério e

do clássico...Há variações para
lisos e crespos, mas a base quase
sempre é o imbatível Chanel.

Longos: eles jamais saem de
moda. Só pedem cuidados extras,
pois a maior beleza está na

vitalidade e no brilho dos fios. O

penteado, Você, experimenta e

pode variar à vontade!

Moia Cabeleireiro
Atende com (ou sem) hora

marcada!
Fone 71-5753. \

Foto: lally

A

CAMBIO
Hungária Câmbio
está operando à rua

Donaldo Gehring,
135 -latefal daBarão
do Rio Branco.
Telefone 71-9943, à

disposição para
consultas. Este émais
um serviço da
Hungária Turismo e

Câmbio ...

VILIDALDO
BILARDT
Parabéns ao
Sr. Vilibaldo
Bilardt, ex
prefeito de
Luis Alves,
que dia 31 de
outubro

completou 84
anos de
existência.
Recebeu

amigos e
.

parentes em ,

sua residência,
no Serafim.

ATENÇÃO!
MATRÍCULAS ABERTAS:

JARDIM BOM JESUS

Dias 24, 25 e 26 de novembro,
das 7:30 às 11 :30 horas e das
13 :30 às 17horas, criançasapartir
de 3 anos podem sermatriculadas
no Jardim Bom Jesus. Para
matriculasnovas, comparecercom
xerox daCertidão deNascimento.

13 de novembro é o Happy Day
deMarli Roeder, que completa
outra primavera. Marli foi
Rainha da Schützenfest 1992 e

continua reinando.•.

••••••••••••••••

Aniversaria neste domin- :
go (14), II bela e simpática •

•

adolescente Francieie •

•

Tatiane, filha do casal •

Recebera", IIS bênçãos
""pciai'f "lIlgrejll!tlatrizSllo
Sebastillo, após crimõnia

civil; °simpático casalPII,,[a
e Jairo Beal. Dia 12 de
"o,'e",brode1993. Recepçt1o,
"",ito boa, "O ltlljllra Hotel
Pllrabé,1S de toda a equipe do
CORREJODO POVO.

Carlos e Jô.

Parabéns••. !

•

•

•

•

• •••••••••••••••

CORAL DA SCAR
CANTA

E canta a todos que ouvem. O público, agora,
aumentou, com o lançamento do primeiro disco:
Carinhoso, Luna, Luna, Rancho dos Namoros são

"-

algumas dasfaixas do Lp, gravado em agosto de 1993
na CapelaNossa Senhora doRosário, noRioMolha. A
regênciadoCoralestáacargadomaestroLuizFernando
Melara e a iniciativa conta com o apoio cultural
Marisol. O "isco, lançado dia 5 de novembro na

RecreativaMarisol, está à disposição dos interessados
com os coralistas, na Relojoaria Lanznaster e na

secretariadaSCAR, aopreço deCR$ 900,00 a unidade.

CDr.1dasca
"

CANTA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Matutando
Egon L. Jagnow

ImunidadeParlamentar - Um convite à

Irresponsabilidade e Corrupção
Já matutei muitas vezes sobre a razão de existir uma imunidade

parlamentarpara aqueles que ocupam cargos eletivos. Indaguei,
mas as respostas que obtive não foram convincentes. Cheguei a
uma conclusão: Não há razão relevante que justifique esta imuni

dade.
No meu entender ela é desnecessária e fomenta a

irresponsabilidade e a corrupção porfavorecera impunidade.
Édesnecessáriaporque oparlamentar, inclusive no exercício de

suasfunções parlamentares, deve ser responsável e ser responsa
bilizadopelos seus atos. Aliás, isto viria a coibir em muito atitudes
e posicionamentos 'radicais e levianos de algunsparlamentares.

Também fomenta a irresponsabilidade porque o parlamentar,
enquanto parlamentar está imune a qualquer ação de

responsabtlizaçõo.
.

Efavorece a corrupçãoporque umparlamentar, mesmo acusa
do de algum crime, sópode serprocessado epunido com autoriza

ção da Câmara.
E, além domais, é uma regalia injustificada e discriminatória em

relação ao cidadão comum.

O únicopontopositivo que a imunidadeparlamentar tem é o de

que ela facilita o trabalho parlamentar, fazendo com que os

parlamentares não tenham que sepreocuparcomprocessos infun
dados, abertospor quem teve sua vontade contrariada.

É, porém, um preço muito alto que se pagapor isso. Em razão

disso, omovimento que visaaboliresta imunidade lião tem só a sua
razão de ser, como deve ser apoiado.
A exemplo da Itália, abaladapor escândalo em cima de escân

dalo, que aboliu a imunidade parlamentar e que, ao que parece,
está conseguindo moralizar a política e o governo, nós também

,

deveríamosfazê-lo. Pois, a meu ver, esta imunidade hoje não mais
interessaaopaís, aopovo eaospolíticos honestos (quem nada deve,
nada teme), senão à uma corja de corruptos. Portanto, fora com

ela!

o PC foi pra Londres
por que o Carlinhos avisou:
dólar eu não lavo!

J

LIMPIC:
a .aior/li.pelal

6
LIMPACLlmpezae

Conservaçlo.
Servl� profissional
de primeira linha.

R. José Emmendõerfer, 679
Fone (0473) 72-3809

89253-000 - Jaraguá do Sul - SC

Cinco agricultores foram beneficiados

Prefeitura entrega
alevinos àprodutos

Jaraguá do Sul - A prefeitura
de Jaraguá do Sul entregou na

quartafeira, 10, 1.360alevinosde
carpahúngara acinco agricultores
selecionados para integrar o

programa de repovoámento de

lagoas.Deacordocomosecretário,
Ingo Paulo Robl, estes foram os

primeiros agricultores a se

inscrever noprograma, "quedeve
se estenderaté o final demarço de
1994 e visa dar maior apoio a

piscicultura jaraguaense' .

Robl disse ainda que outros

agricultores serão beneficiados
com a distribuição de alevinos

parao trabalhodepovoamento de
rios e lagoas do município. "A
partir de agora o programa será

implementadoporseresta aépoca
propícia no calendário de
atividades da agricultura",
afirmou Robl.
Aentregadosalevinos foi feita

pelo prefeito Durval Vasel e o

secretário Ingo Robl. Vasel disse
que o repovoamento de lagoas
"constadasmetasdegovernoque
marcaa partir de agorapara a sua
implementação' .

SACOLÃO
A Secretaria de Bem Estar

pesquisadores
,.

e assim se possa
aperfeiçoaroque seestáfazendo

"

.

Atualmente o programa
obedece o seguinte calendário:
Terça-feirano salãoUnião naVila
Lenzi; quarta-feira na igreja do
Waldemar Rau/.Tifa Blezing;
quinta-feira na comunidade São
Roque em NereuRamos; sexta
feira na comunidade evangélica
da Ilha daFigueira e no sábado no
LoteamentoAnaPaula. O horário
de funcionamento do sacolão vai
das 8 às 15 horas.

Prefeito eSecretáriofizeram a entrega dos atevinos

Supermercados

Acatspromove encontro em JS

Social de Jaraguá do Sul está
realizando uma pesquisa com as

pessoas que participam do

programa do Sacolão, instituído
recentemente pela Secretaria de
Agricultura eMeio Ambiente da

prefeitura. O objetivo da pesquisa
é reunir informações que possam
contribuir" na melhoria do

programa.

Para issoo secretário IngoRobl
solicitaa colaboração das pessoas
em prestar as informações aos

representantes do Procon -

Elizabete Baesso -, da Sunab -

Antônio Valladares Schimdt
Pionner-, Inmetro-Marco
AurélioGarcia (superintendente)
eEduardoAmaralMoritz(diretor
regional técnico).

"Qualidade em

Atendimento", será o tema da

palestra do filósofo,
administradordeempresase con
sultor João Roberto Gretz. O ex

diretor do Sebrae/SC, Valdir

Bonomini, vai proferir palestra

sobre' 'MargemdeContribuição
eFonnação dePreço de Venda".
A última palestra vai abordar o
tema "O Ser Humano e o Seu
Loca1 de Trabalho", com o pro
fessor .de filosofia Vilberto
Gianesini.

,

Sérgio Kucfienbecker disse"
que maiores informações a

respeito do encontro poderão ser.
conseguidasatravésda secretaria
da Acats em Florianópolis, ou na
empresa Comécio e Indústria

Breithaupt, pelo telefone (0473)
71-3800.

SORTEIO

27.11.93 CÓMopij'FÊLIZ

Jaraguá do Sul - A Associa

ção Catarinense de Supermer
cados (Acats) realizanopróximo
dia 17, em Jaraguá do Sul, o 110
Encontro da Região Norte, no

Clube Atlético Baependi, com

início previsto para às 8 horas. O
delegado para a região, Sérgio
Kuchenbecker informou que são

esperados entre 200 a 250

supermercadistas, que durante
todo o dia assistirão a palestras e
participarão de debates.

Entre os debatedores está
confirmada a presença de

2 Klts Cerimlca Portlnarl
2 Moto Compressores Schutz
2 Klts com 4 latas de Tinta
Látex PVA Cascor Alba •

2 liquidificadores Brltinla VOCE GANHA SEMPRe
2 Baterias Hellar

BREITHAUPT

- -
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Equipe derrotou o Serafim na prorrogação
Juventude -é campeão
do municipal em LA
Luis Alves - A equipe do

Juventude Futebol Clube levou a

melhor da revanche da final do

CampeonatoMunicipaldeFutebol
de Luis Alves, vencendo na

prorrogação ao time do Clube
Atlético Serafim, pelo placar de 1
xO.

Na temporada de 1992 asduas
equipes também disputaram a fi
nal do campeonato, mas o

campeão foi o Serafim. No tempo
normalojogo terminou empatado

com o placar de O x O e aos sete

minutos da primeira etapa da

prorrogação limar José Petry
(Ticha), do Juventude, marcou o

gol que deu o título à sua equipe.
O terceiro colocado foi o time

do Baixo Máximo Esporte Clube
que perdeu no tempo normal de

jogo por 3 x O para o Laranjeira
Esporte Clube, o que provocou
uma prorrogação - na primeira
partida o Baixo Máximo havia
vencido o Laranjeira. Com o

empate em zero ojogo foi decidido
na cobrança de penalidades e

acabou com o placar de 3 x I em

favor do Baixo Máximo. O

destaque do jogo foi o goleiro da

equipe vencedora queefetuou três
defesas.

Oartilheiro do campeonato foi
ojogadorSidneiMorais, doBaixo
Máximo eo goleiromenos vazado
é Ivonei Schmitz (Pelé), do
Juventude.

Torneio Interregional

Tae-Kwon-Do de Jaraguá é vice
Jaraguá do Sul-A, Academia

Tigre, de Tae-Kwon-Do,
participou nos dias 6 e 7 deste

mês, no município de Araquari,
do 10 Campeonato Interregional
de Tae-Kwon-Do. Composta por
seis atletas, quepraticameste tipo
deartemarcial em Jaraguádo Sul,
a equipe da Academia Tigre
conquistou o segundo lugar na

competição, com seis medalhas
deouro - umaemcadamodalidade.
Ao todo foram disputadas 9

categorias.
O professor responsável,

r'" .'
Adelir de Lima

Maurício Oliari
Latoaria - Chapeação e Pinturas

em geral
Rua Adolfo Milnitz � s/n2 -

(Lat. da rua 12 de Maio)

Corupá - SC

técnico da equipe e também

presidente da Associação Norte
Catarinense de Tae-Kwon-Do,
Adelir de Lima, disse estar

satisfeito com' o resultado

alcançado por sua equipe. "Não
tivemos umamelhor classificação
porque participamos em um

número límitado de categorias,
mas o resultado foi excelente",
disse ele. Os atletas medalha de
ouro na competição são: Márcio,
Gilberto e Gilmar Farias, Sidney
e Mauricio de Souza e Aldair
Padilha.

o professorAdelir, que é faixa
preta "segundo Dan, tetra

campeão de Tae-Kwon-Do e bi

campeãodeFull-ContactemSanta'
Catarina", disse que está se

preparando para representar o

Estado no Campeonato Sul
Brasileiro de Tae-Kwon-Do, que
acontece nos dias 4 e 5 de
dezembro no ginásio de esportes
Gabriel Collares, na cidade de

Itajaí.

Vitória apertada

Juventus venceem casa
oXanxerensepor 1 x O
Jaraguá do Sul - Na'quinta

feira, 11, o Juventus enfrentou no

Estádio João Marcatto ao time da
Xanxerense pela' última rodada
do 10 turno da segunda fase do

Copa Santa Catarina. O "Moleque
Travesso" não jogou bem, mas

acabou vencendo a partida por I x
O, com um gol marcado por Nei,
aos 12 minutos da primeira etapa.
Agora o Juventus joga contra o

Marcílio'Dias, noEstádioHercílio
Luz, em Itajaí, no domingo.

Com este resultado e com a

vitória do Marcílio sobre o

Blumenau, também na quinta
feira, o Juventus assumiu a

segunda colocação com o mesmo

Brasil Open

Estão abertas

número de pontos que o

Xanxerense, primeiro colocado,
perdendo nocritériode desempate
de saldo de gols. Dos quatro times
de seu grupo classificam-se dois

para a próxima fase.
,

O destaque da partida contra o

Xanxerense, foi o jogadorNei que
marcou o gol do Juventus e, de
acordocom oscronistas esportivos,
foi o melhor homem em campo,
Paraocompromisso dedomingo o
técnico Picolé não tem nenhum

problema e poderá contar com

todos os jogadores. Um bom
resultado em Itajaí é fundamental
para as pretensões da equipe, no
certame.

Jogos Abertos

Jaraguá tem
três medalhasInscrições para

oVôlei de praia até agora

•

Tubarão - Ontem foi
realizado o congresso técnico
da modalidade do judô, dos

Jogos Abertos deste ano. Os

judócas jaraguaenses estreiam

hoje na disputa por medalhas

para o município, até domingo
quandoencerram as disputas do
judô. As competições de tiro

Carabina, Ar comprimido e

Revólver -, em que Jaraguá do
Stilpossui representantes, serão
disputados neste domingo. No
quadrodemedalhas omunicípio
figura em 100 lugar com 3
medalhas de ouro até o

momento.

As medalhas foram

conquistadas todasno atletismo.
Uma delas através da atleta
Clarice Kuhn, que mesmo

grávida garantiu a sua

premiação. Em 1992, Jaraguá
do Sul ficouna I I" colocaçãona
classificação geral dos Jogos
Abertos. Outramodalidade que
vem colhendo bons resultados é
o voleibol feminino, que
classificou-se emprimeiro lugar
no seu grupo, sem perder
nenhuma partida.

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

Jaraguá do Sul - Entre os dias
25 e 28 deste mês será realizada a

etapa catarinense do Banco do
Brasil Open de Vôlei de Praia,
catarinenses poderão se inscrever
na própria federação, em

Florianópolis na rua Tenente

Silveira, sala 2, ou também pelo
telefone (0482) 22-7603.

A assessoria de imprensa da

superintendência do Banco do
Brasil no Estado, informa que
podem participar atletas de todas
as partes de Santa Catarina.

Segundo o assessor Márcio

Miranda, na etapa catarinense a

escolhado localestáentreaspraias.
da Barra da Lagoa e Jurerê
Internacional.

•

: Serraria e serviços de trator :
:Madeiraspara construção e serviços de trator:
: comprofissionais especializados :
: Rua João J. Ayroso, 772 - Jaraguá Esquerdo:
: Fone 72-0300 :
• •

: •••�����.'-;I� .9.C!.§�I.:-. §�... :
" '

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS; CONSTRUÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541- Fon.:7232 8 2�
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