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Maionese
• ,

Serão investidos 350 mil dólares até julho Legislativo

Klebsiela e Cf •

l
Vereador

a bactéria lJamae tmp anta novo denuncia o

detectada sistema de tratamento CasoLajota
A Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Suljá identificou o

gênero da bactéria que conta

minou o maionese consumida
na festadaescolaPadreAlberto

Jacob, na Tifa dos Monos, no
sábado, 13. Segundo o secretá
rio Irineu Pasold, trata-se da

Klebsiela, que pode ser encon

trado no intestino humano.
Das pessoas hospitalizadas,

pelo menos uma dezena ainda
estão internadas. "São casos

em que as pessoas sofreram
mais com as toxinas", disse
Pasold. Página 6

Dó/ar
Paralelo

COmpra(20/11) CR$207,OO
Venda(20/11) CR$212,OO
Fonte: HF Assessoria

Turismo

Compra(20/11 ) CR$206,OO
Venda(20/11) CR$212,OO

Comercial

Compra(20/1l) CR$212,325
Venda(20/11) CR$212,328
TR

20110a20/11 .38,78%
21110a21/11... .36,51%
Poupança
Índicep/20111 .39,4739%
URR

22111 CR$124,65
CU!J (novembro)
Engenheiros CR$46.499,38
Salário mínimo
Julho Cr$4.639.800,OO
Agosto CR$5.534,OO
Setembro CR$9.606,OO
Outubro. CR$12.024,OO
Novembro CR$15.021,OO

O Sistema Autônomo de para cima. de conclusão de seis meses.

Água e Esgoto (Samae) de O sistema vai exigir a Segundo o diretor da empre-
Jaraguá do Sul vai implantar construção de uma nova Es- sa, Nelson Klitzke, O Samae
um sistema pioneiro no país, de tação de Tratamento de Água vai instalar dois filtros com

tratamento d'água. A empresa (ETA), que vai custar, na pri- capacidade de produção de 40
vai trocar o sistema atual de meira etapa, 350 mil dólares e litros por segundo, cada um,
filtragem da água por decanta- terá capacidade de produzir para evitar que falte água
ção - processo em que as impu- 125 litros de água tratada por neste verão. "Trata-se de uma

rezas ficam no fundo -, pelo segundo - atualmente a produ- operação de emergência para
moderno sistema de flotação - ção é de 130 litros. A ETA atender aos nossos consumi
que consiste na injeção de oxi- começa a ser construída em dores", afirmou ele.
gênio que expele as impurezas janeiro de 1994 e tem prazo Página 6

O vereador Geraldo Wer

ninghaus (PFL), levou duas

lajotas para a sessão da Câma
ra de Vereadores na quinta
feira, 18. Ele recolheu-as da
obra de pavimentação da rua

Eleonora Satler Pradi e mos

trou que elas não obedecem
a indicações do edital de

compra. "As lajotas têm um

centímetro amenos de espessu
ra do que pede o edital e isso

representa uma diferença de
12 a 15 por cento em toda a

extensão da obra".

Werninghaus disse queapre
feitura deve ser restituída do
valor correspondente e "deve
ria submeter omaterial a testes
de qualidade". Página 3Página 8

Futebol

Juventus enfrenta Tubarão
Guaramirim

Entidades dão posse
aos novos dirigentes
Na quinta-feira, 18, foram

empossados os membros do
Conselho Tutelar da Criança e

doAdolescente e aDiretoria da

Ação Social, ambos de
Guaramirim. Ademir

Noemberg sucede a Verônica

Albuquerque na direção da

Ação Social, enquanto Antô
nio PacherFilho assumiu a pre
sidência do Conselho Tutelar.

Além dePacher, outros qua
tro,membros que foram eleitos
na quarta-feira, por 22 delega
dos, foram empossados. A so

lenidade ocorreu no auditório
da Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de
Guaramirim (Aciag), junta
mente com a reunião do Rotary
Club do município.

Página 7 Antônio Pacher Filho eAdemir Noemberg assumem entidades

'BoaJ fedtad
� tprõdpero. 94'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Confira a

história

"A história de nossa gellte
liãopodeficar só na

saudade". O passado só é

importante se o seu/oi bem
empregado.

Há 72 anos

- Em 1921, oDomínioDonaFrancisca,

pelo seu administrador, Dr. Cesar Pe

reira de Souza fazia a arrecadação

judicial dos bens doDomínío, devido ao
falecimento do Duque de Pentiéwe,

que se achava terminado e julgada por
sentença, sendo única dona e possuidora
S.A.R. A Senhora ·Duquesa de

Chartres, podendo, então serem passa

das as escrituras públicas (as quitadas).
Avisava mais: que as terras do Dond

nio, no distrito de Jaraguá, podiam ser

passadas no cartório do tabelião

Venâncio da S. Porto. Paraevitar des-

pesas de viagens, os interessados podi
am entender-sé com o fiscal do Domí

nio, sr. JolloBertoli, em data de 30-11-

21 ("CP"; ed. 32, úhima'página).
- Já existia a "LigaNacionalista", for
mada por profissionais e intelectuais,

que entendiam que o curso primário em
escolas deveria ser em lingua portugue
sa e se opunham aos núcleos estrangei
ros dos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

OrestesGuimaries escrevia "Ques
tio sem ftm", um longo artigo sobre

nacionalizaçêo do ensino.

Há 70anos
-Em 1923, Affonso Piazera, pai de Ân- 'desmatados elimpos 1 Sm de seus terre-

gelo Piazera, fotógrafo estabelecido na nos, linlplll' leitos de rios, ribeirões e

Mal Deodoro, defronte da PraçaÂnge- canais e "capar" (assim estava noedíta1)
lo Piazera (que tambémjá foi Praça da

Bandeira) era fiscal distrital de Jaraguá
(do Município de Joinville) e publicava
Edital chamandoa atençãoparaa limpe
za de valetas, sarjetas, conservar

ascercasvivasaumaahurade 1,5m,sob
as penas da lei, punidos com muhas a

todos aqueles que desobedecessem as

determinações emanadas,

Há 50anos
- Em 1943, o entusiasmo por uma even

tuai mudança do nome de Jaraguá ga

nhava adeptos.O prefeitoHerbsterfez a

seguinte sugestão: "Na linguagem tupi o
"i" posto no fim de algumas palavras é

sinal de diminutive, como por exemplo:
"pirá" - peixe, "pirai", peixinho, "muirá"
- pau e "muiraí", varinha e, sendoo nosso

municípiopequenoemextensãoterritorial,
sendo o caçula dos "Jaraguais" por as
sim dizer, por isso mesmo' que tem de

mudar o nome, sugiro o nome de

"Jaraguai". Leopoldo Reiner que su
cedeu comWitt a gráfica e papelaria de

Arthw: Müller & Cia., sugeria o nome

"ItaJára" que perpetuaria a lembrança

dos nomes Jaraguj e Itapocú. Mas não
ficava só nisso: Jaraguá - Vara e Guá,
em tupi-guarani quer dizer "Vale do

Senhor"; Elsa Hoflirumn, agente do

"Correio" de Itoupava Rega sugeria
"Frutüera";JoãoSilvaqueria"Jará",
uma espécie de palmeira; Alfredo
Krause achava apropriado o nome

"Jaraguassú", do morro "Jaraguá" - e

assú - alto; Rodolfo Fischer, lembrava

"Jaraguaçú"', ou seja, Jaraguá grande.
Apesardas sugestões, ogovemobrasilei
ro resolvia a "questão", acrescentando
do Sul ao nome Jaraguá. E ponto fmal.
Final?Não! Temmais naprôximasema
na.

Há Iü anos

-Em 1983, comentava-seanívelnacional

(também temos a ferrovia passando por
Jaraguá do Sul, na conquista do Corre
dor de Exportaçllo). a visita ao

Maranhão que fez o presidente
Figueiredo, de uma viagem de trem que

durou exatamente 20 minutos, -entre as

cidades dePerizes eSiloLuís, inauguran
do simbolicamente a ferrovia que vai

escoar o minério de ferro da Serra dos

Carajás, A locomotiva-diesel e es três

vagões que formaram a composição fo
ram emprestados pela Rede Ferroviária

Federal, tendo sido levados do Rio para

São Luís denavio, especialmente para a

cerimônia, devendo fazer a viagem de

voha nospróximo dias. Não se tem idéia

docustodessaoperação-empréstimo,mas
certamente serão os 2Ó minutos de trem

mais caros na história ferroviária deste

País. E cassam o Collorl.."

���
Alta Tecnologia

� ®. .nADUIGI em matérias-primas
para alimentos
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Desde os primórdios da civilização, o homem

procurou estabelecer sua moradia junto aos

córregos, aos rios, às nascentes, priorizando o

abastecimento do liquido necessário à vida, da
sobrevivência ao asseio, bem como a alimentação
que o ecossistema oferece.

Com o aparecimento dascidades e anecessidade
de proteção contra os invasores, nem sempre o

homem ficou perto dos rios: aglomeravam-se em

torno de nascentes, poços que, com o passar do

tempo, ficaram insuficientes.
A necessidade de defender.fronteiras fez com

que, nem sempre.cidades surgissemperto da água,
o que obrigou a canalizá-Ia: alguns aquedutos
construidos pelos romanos ainda estão em

funcionamento, hoje.
NaldadeMédia, coma tecnologiaromana (pagã)

banida, aágua chegavaaoscastelospor tubulações
de chumbo, o que deve termatadomuitos vassalos
- e senhores também - envenenados.

Jaraguá do Sul está situada numa região
privilegiada: entrecortada por rios, poderiamos
fazer umaanalogiaentre sua localização e aantiga
Mesopotâmia (região entre rios), onde alguns
estudiosos situam o Paraiso original.

No entanto, com o crescimento da cidade, com o

aparecimento das indústrias, com a necessária

fruição das águas servidas, os rios foram:

Conto - 1 a Parte Narrada

O Seqüestro do Coveiro

o Arutano era um caboclo
abobado e caipirão do nordeste
doBrasil, veio para o sul a procu
ra de serviço e colocou-se como

coveiro no cemitério da cidade
aonde então passou a residir. Era
mais conhecido _por Artano e

morava sozinhonumameia-água
de duas peças, e falavamque nun
ca arranjou namorada ou compa
nheira devido ser coveiro, ocupa
ção olhada de soslaio e até com
certo receio. E assim ia levando
a sua vida de solteirão e apesar do
seu trabalho aborrecido e meio

triste, pois as vezes tinha de se

pultar amigos, era conversador,
alegre, bem humorado.

Mas de ummomento para ou
tro oArutano passou a deixar sua
casinha só para ir ao serviço iso
lando-se dos amigos e demons-

azere...
·

reservação
contaminando-se: a água, hoje, deve ser buscada

Ionge, tratada, armazenada e distribuida à

população.
Também a vegetação, retirada dasmargens dos

rios, favorece a evaporação e, quando chega o

verão, a seca nas regiões populosas.
Énecéssáriopreservaravidanormalmentedentro

de Ulna cidade, com tudo o que ela oferece. É uma

obrigação dos poderes constituídos, e é sempre
feito, desde apassagem de caminhões-pipa, em caso

de emergências, até aprogramação de construções
de barragens e estações de tratamento de água.

Todo este serviço público, essencial à vida da

população, tem um custo, e alto: a Estação de
Tratamento deÁgua III, que terá sua obra iniciada
em janeiro de 1994, custará aos cofres do SAMAE
o valor equivalente a US$ 350mil.

O faturamento da empresa é de US$ 100 mil

mensais, o que levará a demora de 6mesespara o

pagamento da dívida, dadas as demais obrigações
daquela autarquia.
Por tudoo queestáacima, aordem é economizar.

Água, energia elétrica, combustiveis...
A manutenção da ordem ecológica - tão abalada

- dependerá de como o ser humano aprender a
conviver com o custo - caro - e a escassez de
altemativas-raras-, sobopreçodesuapermanência
na face da Terra...

José Castilho Pinto

trando preocupação e tristeza,
comoalguém apavorado comgra
ves problemas. Até que um dia
avisou os vizinhos que ia viajar
para longe e pediu a eles que
cuidassem da sua casa, pois não
sabia quandovoltaria. E começa
ramentão os comentários sobre a

viagem repentinadoArutano, uns
de que fugira com uma mulher,
outros para livrar-se de dívidas
ou da condenação por algum cri
me cometido e só agora descober

to, até que um certo dia o encar

regado-chefe do cemitério infor
mou que ele se licenciara por 60
dias para tratar da saúde. Passa
dos 68dias deausênciaoArutano

apareceu de cabelos compridos,
magro, pálido e com um compor
tamento esquisito poismais triste
de que antes, emudecido e místi-

CORREIO

co. E ao ser indagado sobre o que
de verdade lhe acontecera, con
tou que dado um compromisso
que assumiu anteriormente sob

ameaça de morrer queimado,
acompanhou três homens descö-

-

nhecidos num automóvel viajan
do um dia inteiro por lugares
estranhosaté que chegaramnuma

casa grande situada muna cam

panha, parecendo uma fazenda,
aonde foi algemado, colocado
num quarto sem janelas e infor
mado de que aquilo era um se

qüestro e mais tarde viria a saber

porque fora seqüestrado. Ora,
seqüestrado, se ainda fosse rico,

-

mas pobre sem bens de valor vi
vendo só do salário de coveiro.

NOTADOAUTOR - Conclu
são quinta-feirapróximacoma 2a

parte díalogada.

EugêniO Victor Schmöckel
Diretor Geral

Francisco Alves
Diretor Administrativo
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Vereador apresenta omaterial irregulardurante sessão

Lajotas não obedecem edital
Olho Clínico
Dr. Walter B. Falcone

PlanodeSaúde-Apósaclasse
médica terchegadoa um consenso

comosdirigentesdosdoishospitais
no dia 27 passado, o cidadão

Alfredo Ferreira da F&B
Associados - ogrande responsável
pelodesentendimento coma nossa

classe - que tenta implantar um
plano de saúde em nossa cidade,
volta a soltar pela imprensa,
semanapassadamais uma desuas
"preciosidades". Com uma

matemáticaesdrúxula, estesenhor
passa informações erradas à
comunidade e tenta jogar esta

contra nossa classe.

Foto:Arqulvo/CP
tro pode representar uma per
da de 12 a 15 por cento no total
daobra. Eie disse que aempre
sa que venceu a concorrência

para o fornecimento do mate

rial foi a Prüsse Pavimenta

ção Ltda que vendeu lajotas
para pavimentação de cinco
ruas. "Segundo a carta convite
as lajotas serão utilizadas na

pavimentação das ruas Arthur

Gumz, Leonora Satler Pradi e
assemnomeedenúmeros 398,
396 e397", disseWeminghaus,
comprovando com documen
tos da prefeitura.

Ao todo isso representouum
investimento superioraCR$ 12

milhões. "Não P.Q�Oafirmarse
todas as lajotas apresentamessa

diferençademedida, de acordo
com o edital, mas penso que a

prefeituradeveria termais cui- f

dado com o cumprimento das

exigências dos editais. Acho

que a prefeitura deve ser res

sarcidadesteprejuízoquecons
tatamos", disse o vereador

pefelista.

Jaraguä do Sul - O verea

dor de Jaraguá do Sul Geraldo
Werninghaus (PFL) apresen
toudenúncianasessão dequin
ta-feira, 18, arespeito domate
rial usado no lajoteamento das
ruas da cidade. Segundo ele as
lajotas não obedecem às des
crições do edital e "são de qua
lidade duvidosa". O vereador
também questionou a falta de
detalhamento,no editaI, quanto
"às exigências de qualidade do
material fornecido".

Baseado' no valor de CR$
1.400,00 (valor de uma consulta
médica no seu plano) ele faz o

seguintecálculofamástico: "quatro
consultaspor hora, durante oito

horaspordias, em 20diasdomês,
obtém como resultado CR$
896.000,00 por mês".

Complementaseu raciocínio: "que
outroprofissional liberal tem este

rendimentopormês"?
Em matemática simples e

baseado em números da

Organização Mundial de Saúde

(OMS) teriamos: 2,34 consultas
habitantes por ano; 80 mil
habitantes (populaçãode.Iaraguá)
multiplicadopor2,34, seria iguala
187.200 consultas/mês; como

temos 74 médicos dariam 208
consultas/médico/mês ea consulta
a CR$ 1.400,00multiplicadopor
208 teriamoscomo resultadofinal
CR$ 291.200, 00pormédico/mês.
Valor bem distante dos 896 mil/
mês do Ferreira.

A OMS alega quepara cada 4

horas trabalhadas tenhamos 40
minutos de descanso, o que daria
nofinal do mês 530 e lião as 640
consultas alegadas. Para ser

verídica esta utopia todos os

habitantesdeJaraguá teriam que

estarafiliadosaoplano equealém
do mais não existissem outros

planos de saúde na cidade.
Por estas e pelas outras

afirmaçõesfeitaspelo Ferreira é

quesô a duraspenasoupormuita
sorte é que este plano de saúde

(Untão-Soúdetseráasoluçôopara
os hospitais. É lamentável.

Noventa e oito por cento dos
médicosdenossa cidadepassarão
a atenderoplano se oFerreira se

comprometerjudicialmenteapagar
oshonoráriosalardeadosemjontal
local. Com apalavra oFerreira.

Deposse deduas lajotas que
trouxe da rua Leonora Satler
Pradi que fica na Vila Lenzi,
Weminghausmediu aespessu
ra das lajotas afirmando que
tinhamum centímetro amenos

que o determinado pelo edital.
"De acordo com o edital da

prefeitura as lajotas deveriam
ter 8 centímetros de espessura
e os vereadores podem verque
essas têm apenas sete" ..

De acordo com o vereador
esta diferença de um centíme- Werninghaus quer que seja devolvida a diferença

GuaramirimMerenda escolar

FAE libera recursos Prefeitura doa veículo

para Jaraguá do Sul aoCorpo deBombeiros
Guaramirim - A Câmara de

Vereadores de Guaramirim apro
VOll nesta semana em primeira
votação, projeto de lei que autori
za o prefeito municipal, Victor
Kleine, a doar para o Corpo de
Bombeiros Voluntários de
Guaramirim uma Pick-Up Che

vrolet, que pertence à prefeitura.

De acordo com o presidente
da corporação, Orlando Satler, a

doação vem ao encontro das
necessidades do Corpo de Bom-

beiros" e assim que a pick-up pas
sar por uma reforma, já estará

a disposição, é claro tão logo o

projeto passe pelo legislativo".

meses deste ano "e também será

positivo na medida em que pode
rão ser prestigiados o comércio e a

indústria de Jaraguá do Sul", afir
mou. O valor total repassado ao

municípioédeCR$16.259.183,OO.
O vereador petebista disse

também que nas próximas sema

nas recursos do Estado serão

liberados para a construção de
novas escolas no município.
"Para isso a secretária Rosemeire
Puccini Vasel está viajando a

Florianopolis para manter contato
com o secretário Paulo Roberto

Bauer", declarou Bordin.

Jaraguá do Sul- Na sessão de

quinta-feira da Câmara de Verea
dores de Jaraguá do Sul, o

vereador Valdir Bordin (PIB), in
formou que a Fundação de Ampa
ro ao Estudante CFAE), enviou re
cursosnaorderndeCR$ 16milhões
de cruzeiros paraomunicípio, para
serem aplicados na compra de
merenda para escolas da rede

municipal, estadual e filantrópicas
existentes na cidade. C:P <=lassi±l.cados

72-3363Bordin destacou que esses re

cursos pretendem garantir a me

renda escolar dos próximos dois

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

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

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ
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Nafoto, Andréia Kniss no ritmo do verão!

}\.I\i S+C\
o Barão Vermelho
Realmente, o show foimuito bom, apesar do público

não "lotar" o Schopping Club.
Isto já era de se esperar, pois além dos outros muitos

fatores, a Banda Barão Vermelho não é tão POP como o

Peralemas.restringindo-seumpouco onúmerodefãs.Mas
quem.foi ficou saciado com a performance apresentada, O
palco estremeceu quando Frejat disse a célebre frase:

- "Agora o Rock'n'Roll vai Rolar e vai Direto".
E foi demais! Destaque para a Banda toda, mas

principalmente ao percursionista Peninha, que com

seus óculos escuros e seu inconfundível gorro do
flamengo, "destruiu" seus instrumentos num ritmo sem
iguaL Até o próximo show, moçada! E quem será?

o Prá meditar
"Grandes pessoas" falam de sua sabedoria ... (com

humildade), "Pessoas normais" falam de fatos, e

"pessoas pequenas" falam da vida alheia!

o Política
E a Revisão Constitucional?! É, parece que esta

"Palhaçada" ainda vai muito longe 1 Dizem que agora,
só em 94, Só nos resta saber se será antes ou depois
da Copa do Mundo, .. Ab, Brasil!

o Semana que vem•.•

Nãoperca naHot Line, suplemento especial sobre

esportes radicais deste verão!

D Agenda
Nos programas deste final de semana, fica

indiscutível a falta de opção. Com a chegada do
verão, as promoções vão defindo, fazendo com que
as casas notumas mais freqüentadas sejam mesmo os

bares. A Marrakech abre somente sexta-feira com
boite normal. O Caesar's abre quinta e sexta,
normalmente, mas no alto fim de semana, (hoje e

amanhã), se o tempo ajudar, o negócio é curtir uma
praia. Boa Viagem!

D Caesar's Club
Hoje tem festinha da Daniela Klitzke na boite. Para

a aniversariante, os parabéns da Coluna!

D Class
Sexta-feira, dia 26/11, acontece a tradicional

Churrascada do Class Club. O local ainda não está
definido, mas a exemplo das festas anteriores, será
bem prestigiada. Informações no Gargamel Lanches.

D Cultura
Hoje e amanhã (20 e 21/11) acontece a partir das

20:30hs no teatro daSCAR, o Concerto dePrirnavera,
onde várias solistas farão suas apresentações. Os

ingressos serã? CR$ 300,00. Prestigie!

·Os hs OWs d.qUe Viria a
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o Humor

. Estasemana,aHotLinetraznovamente,apedidode
inúmeros leitores, uma pesquisa que comprova urna

tragédia para as leitoras da coluna.
Está cada vez mais dificil arranjar um homem em

Jaraguá(asituaçãopioraquandosetratadearrumarum
marido). Confira porque isso ocorre:

De cada 1.000 homens de nossa cidade...
30% não gostam de mulher, ou seja, não são

exatamentehomens ...
Dos 70% restantes, 25% já são casados, e o que é

pior, com cadabagulho...
Dos 45% restantes, 15% são impotentes, O que

significaquenão fazemo que amulhermais gostariade
fazer com omarido...

Dos30%restantes, 15%alémdeseremtms"duros"
da vida,não têmamenoraptidãopara o trabalho, tendo
assim, que ser sustentados pelas esposas...

Dos 15% restantes, 5% já são separados, e gastam

tanto com pensões para ex-exposas, que dificilmente
sobraráalgumdinheiro para aatual. ..

Dos 10010restantes, 5% alémdealcoólatras,batemna
mulher, eistopodenãosermuitobomparaa suasaúde...

Dos 5%restantes,4% são tãoPORCOS erelaxados,
que você certamente não aguentaria nem uma semana

casada comeles...
Oúnico 1% restante, o figurão émeigo, carinhoso,

gentil,atenciosoeummontedeboasqualidades,masem
compensação é um frouxo, além de ser um completo
tanso, paradão, passivo, resumindo, urn "lixo"!

Portanto, você que estava pensando na hipótese de
fisgaralguém,émelhorquecontinuesolteira,ouoptepor
se sujeitar em casar com algum integrante das listas
anteriores!

Nota: A coluna de humor descrita semanalmente
nesta coluna,éumaobrade ficção.Qualquer semelhança
terá sidomera coincidência. Valeu?!

HUN�ÁRiA IURisMO II A
4

Programe sua férias. Temos ou elaboramos um roteiro
sobmedida para seu gosto.

Em fevereiro / 94 estamos organizando um

grupo de Jaraguó paro DISNEY.
Copa do Mundo / 94? 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, 20 de novembro de 1993Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP ClassificadosJ

•••••••••••••••••••••

: SUL MOTOS :
• •
• Tudo para Motos •

: Honda - Yamaha - Agrale :o melhorpreço �om• Colocação gratuita •
• Rua: João Piccoli - 44 •
• Tel: 72-72-1504 •
•.........._ �
Ramos 232, próximo ao

Campo Etrela. Fone: 72-
2218.

Consórcio Koerlch
Adquira seu caITO novo ou usado.

Prestações a partir de
CR$ 19.903,00.

f._ (0471) 11- 1076
BIJOUTERIAS,
PRESENTES E

ROUPAS
TíTULO
Vendo do Baependi. Tratar
com Jadir, 71-1846.

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

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

MICRO COMPUTADOR
Vendo micro computador
386DX 40, com kit comple
to com gabinete monitor.
Tratar fone 71-1846.

SUPERMERCADO
Vende-se supermercado
completo, ótimo ponto. Por
15.000 dólares. Tratar
71-5721.

APARTAMENTO
MÁQUINA OVERLOQUE
Vendo 5000 pontos por620
dólares, 71-8054.

Vende-se, 3quartos, depen
dência para empregada.
Tratar 72-0172.

BARBADA
Vendo CBX 750 cor preta,
ano 88. US$ 7.500 dólares.
Tratar fone: 73-0785 com

Dilsqn. Aceito troca.

TíTULO
Vendo título do Diana. Tra
tar fone 72-2501. EMPREGADA DOMÉSTI

CA
Preciso de empregada do
méstica que possa pernoi
tar. Tratar 72-0436 com

Luciano, ou Av. Marechal
Deodoro, 324, apto. 304.

CASA DE ALVENARIA
Vendo 12 peças, junto mais
uma de 4 peças - 18 mil
dólares. Tratar no

loteamento Picolli, 327 casa
62. Vila Rau.

TELEFONE
Vende-se telefone. Tratar
72-0590.

ESTAMPARIA
Vende-se completa com 2
mesas de 10 berços cada:
10 berços infantis e 10 ber

ços adultos. 150 jogos de

quadros, pastas e pigmen
tos. Tratar pelo fone: 72-
2418 com Ingrid.

VENDO EQUIPAMENTO
PI BAR COMPLETO
Vende-se 2 mesas de sinu

ca, 2 estufas, 1 chapa pl X
Salada, 4 porta copos e gar
rafas, 4mesas de formica cl
cadeira, 1 balcão frigorifico
clfreezer. Vendo outroca pl
carro ou moto. Tratar na rua
Luis Sarti, 1.698 - em Nereu
Ramos. Oficina de motos
Zenon.

•••••••••••••••••

:Farmácia:
• •

Suely
TERRRENO
Vendo terreno de esquina.
Tratar pelo fone: 72-1023.

TERRENO
Vendo em Schroederou tro
co por carro, tamanho

2.500m2, preço
US$1.000,OO. Tratar
71-1880.

FRALDAS
DESCARTÁVEIS
Vendemos fraldas
descartáveis e absorventes
para pós parto. Tratar rua
Erwino Menegotti n" 675 ou

pelo fone 72-1314.

• •

• •

•

•

•

•

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

: Av. Mal Deodoro, 852 :

MÁQUINA ENXUTA
Vendo máquina de lávar
roupa no valorde 35.000,00.
Tratar 72-0377 ou 72,.1764,

.

com Estela, aceita-se con

tra proposta de centfifuga.
lOJA AUTO PEÇAS
Vendo com estoque. Rua

Domingosda Nova, 98. Tra
tar fone: 72-3310.

• •

PROCURA-SE
Sala de ponto comercial,
para alugar. Tratarfone: 72-
2218.

•••••••••••••••••

TíTULO
Vendo título Baependi. Tra
tar fone: 72-8847.

BICICLETA
18marchas, troco pormega
drive. Tratar pelo fone: 73-
0495.

TíTULO
Vendo título Beira Rio, por
80.000,00 novembro está

paga. Fone: 72-1498 e 72-
3633

MÁQUINA
Vendo máquina de cobertu
ra União Especial, 1000
dólares. Tratar 71-8054.

ESTILISTA
Aceita-se sócio para con

fecções que tenha máquina
Overlok, máquina reta in
dustrlal. Tratar na rua

Reinoldo Rau, 116. Falar
com Jean cabeleireiro.

PEDAIS P"\RAGUITARRA
Vendo, pedais para efeitos
da marca Oliver : Flanger
Equalizer Ove Drive - semi
novo. Tratarfone: 72-1758,
com Fabiano

PRANCHETA PARA DE
SENHO
Vendo com 1 m e 51 de altu
ra e 99 de largura, apenas
15.000,00 na Vila Rau. , rua

COHAB João da Cruz e

Souza, 115.

FilHOTE
Vendo filhote de cachorro
Pink com 60 dias. Tratar

ginásio Arthur Muller.
MÁQUINA
Vendo máquina de lavar

roupa Müller de fibra semi
nova. Tratar 72-2396.

CURSO DE CABElEIREI
RO--

Apenas por um mês com 5
hs diárias, matrículas aber
tas. Tratarrua ReinoldoRau
116, ao lado do Lojão do

Povo, aulas práticas e teóri
cas.

SECRETÁRIA, TELEFO
NEVíDEO
Vende-sê secretária eletrô
nica, também um telefone
sem fio, gradiente, e um

vídeo game (micro genes).
Tratar 72-2850.

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

MONTAIN BIKE
Vende-se importada, 21
marchas. Tratar 72-2396.

.'-------.

: Av. Mal. :
I Deodoro, 122 1-
I(próximo ao Nelol
I Hotel) I

: Fone: (0473) :
I 71-1721 I
.._-----_.

Você está decidido abrir uma empresa? Então procure osserviços profissionais especializados da:

Organização ContábilA-b-t--d----'-----b er ura e empresas Encaminhamento de:

"A Comercial" Contabilidade
Contratos

CRC-0048 Imposto de renda

Aposentadorias
Pensões
Pecúlios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGA-SE

Aluga-se vestidos de noiva e roupas
para testemunhas - TratarRuaMajor!
JúlloFerreira�8V11a Lalau72-11 02 .:

CASA
Compro casa pago no má
ximo US$ 1.500,00. Tratar
com Sebastiana naMarisol,
na parte da manhã.

CASA
Alugo, dealvenaria na praia
de Enseada, tratar com

Camacho pelo fone: 71-
1721.

TERRENO
Pronto para construi tem
800m2• TratarginásioArthur
Muller, ou Rua da Abolição
Vila Rau.

CB450TR
Vende-se ano 87. Troca-se
por Fusca ou Chevette ano

93 ou 84 pago a diferença.
Tratar fone: 71-4924 com

Luciano.

GOL BX/93
Vendo impecável com alar
me por CR$ 730.000,00.
Tratar 72�3595.

FUSCA/81
Vendo em ótimo estado.
Tratar 72-3595.

KOMBlns
Vende-se valor a combinar.
Tratar 72-2850.

AROS
Vendo 4 aros de Fiat de
magnésio. Tratar 72-2850

Consórcio Koerlch
Adquira seu imóvel:

Casa ou Apto. I praia ou cidade.
Prestações a partir de

CRS 34.780,00
Crédito 3 milhões

�("71)"-'.7'

F-1000V8
Vendo a gás ano 75,
carroceria de madeira,
2.200 dólares, a combinar.
Fone: 73-0247

CG/86
Vendo porCR$270.000,00.
,Tratar com Erci. Fone
73-0247.

so JORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

Folha Mercantil
DiárioCatarinense

Jornal de Santa Catarina
Aüinaturas/Anúncios

Fone 72-0887.

BRASILlA/79
Vendo, super inteira. Tratar
pelo fone: 72-2264.

p--------.

:MBVíJeo:
: e� :
I I
I

Locadora de
Ifitas e games

I para Mega Drive I
I RuaÂngeloRubini,914 I.
I Fone(0473)76-2935 I
I Barra do Rio Cerro I
I Jaraguá do Sul - sc I
._- 01

os

�
�

15814862033 - Manutenç30 do Setorde Assistência Social
3130 - SclViços de Terceiros e Encargos CR$ 27.000,00
ART. 2° - Os recursos para cobertura do presente Crédito

Suplementar, provém do Exccsso de Am:cadaç3o apurado em 31/

07/93.

ART. 3° - EsteDecreto entrará emvigorna data da sua publicaç3o,
revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC, 31 de agosto de 1993.

Vu:tor Kküte

PREFElTO MUNICIPAL
J,,;, Toine/in

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADODESANTACATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARAMIRIM

DECRETO N° 077/93

ABRE 'CRÉDITO SUPLEMENTAR
NO VALOR DE CRS 63.000,00

Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim no uso de suas

atribuições �

DECRETA:
ART. 1° - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de CR$
63.ooo,00(Scsscntaetrêsmilcruzeirosreais),parareforçonoltem
Orçamentário abaixo descrito, Constante do orçamentoMunicipal
aprovado pela Lei nO 1.610 de 29 de Dezembro de 1992:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0501 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E

SANEAMENTO
03070251001 - Constr. Aquis. Ampl. de Edificações
3260-EncargosdaDívidaJnterna.....................•....CR$24.oo0,00
4210 - Aquisiç30 de ImóvCÍ8....•.....................CRS 39.000,00
ART. 2" - Os recursos para cobertura do presente Crédito

Suplementar, provém doExccsso de Am:cadaç3o apurado em 31/

07/93.

ART. 3°-EstcDecretocntrará emvigorna data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC, 31 de agosto de 1993.

Vu:tor Kteme

PREFEITO MUNICIPAL

JII;' Tome/in

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DECRETO N° 091/93

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
NO VALOR DE CRS 125.500,00

VictorKleine, PrefeitoMunicipal de Guaramirim, no uso de suas

atribuições
DECRETA:

ART. 1° - Fica aberto um'Crédito Suplementar no valor de CR$
125.500,00 (Cento e vinte cincomil e quinhentos cruzeiros reais)
para reforço nos ítens Orçamentários abaixo descritos, constantes
do Orçamento Municipal aprovado pela Lei n" 1.610 de 29 de

Dezembro de 1993.

0302 - SETOR DE EXPEDIENTE MATERIAL, COMUNI

CAÇÃO E SERVo GERAIS

03070212008 - Manutenção doSetordeExp.Mat. Comunico SCIV.
Gerais

3230 - Transferências a Instituições Privadas CR$ 80.000,00'
0303 - SETOR DE ESPORTES

08462242010 - Manutenção do Setor de Esportes
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CR$ 3.500,00
0501 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E
SANEAMENTO
13764482017 - ManuteÍÍção do Setor de Serviços Urbanos
3120 - Material de Consumo CRS 39.000,00
9601 - _,SETOR DE EDUCAÇÃO
08472352026 - Concessão de Bolsa de Estudos
3250 - Transferências a Pessoas CRS 3.000,00
ART. 2° - Os recursos para cobertura do presente Crédito

Suplementar, provém do Excesso de Arrecadação apurado até 31
de Agosto de 1993.
ART. 3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua Publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Guaramirirn, SC, 22 de setembro de 1993.
-,

Victor Kleine

PREFEITO MUNICIPAL
JII;' Tome/in

2-:2

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Jean 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
89251-701 - Jaraguá do Sul- sc

LEI N" 1.697/93

CONCEDE REAJUSTE SAlARIAL
AOS SERVIDORES PÚBUCQS MUNICIPAIS

Victor Kleine, PrefeitoMunicipal de Guaramirim, no uso de suas

atribuições
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona a se� Lei
ART. 10 - Fica oChefe doPoderExecutivoMunicipal autorizado
a conceder reajuste salarial de 25% (Vinte cinco por cento) aos
SclVidorcs Públicos Municipais.
ParágrafoÚnico - O percentual descrito neste artigo é composto de
11,36% com base no incremento da receita Orçamentária no mês

de agosto último e 7,64% de antecipaç30 de ajuste salarial.
ART. 2" - O reajuste salarial a que se refere o artigo anterior fica
concedido a partir de 01 de Setembro de 1993 c incidirá sobre:

Vcncimentos, Salários e Proventos de Aposentadorias.
ART. 3°-Os recursospara cobertura dasdespesasdecorrentes desta
lci,corrcrIoporcontadcdotaç3oorçamcntáriadocorrcntec::Kcrcício•.
ART. 4° - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicaç3o,
revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, sé, 27 de setembro de 1993.

Vldor Kteme
PREFEITO MUNICIPAL

JII;' Tome/in

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEI N" 1.688/93

AUTORIZA CONCESSÃO
DE AUXÍUO FINANCEIRO

Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim no liso de suas

atribuições
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara

Municipal aprovou c ele sanciona a seguinte Lei:
ART. 1° - Fica oChefe do Poder ExecutivoMunicipal autorizado

. a conceder AuxJ1io Financeiro de CR$ 40.000,00 (Quarenta mil
cruzeiros reais) para a Polícia Civil deste Município.
ART. 2° - O Auxílio Financeiro, descrito no artigo anterior, será
destinado ao custeio da promoção de "lntcgraç3o Policia e

Comunidade" que será realizada no próximo dia 15 de Outubro,
na Sede Social da Sociedade Atiradores Diana, nesta Cidade.
ART. 3° - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de

dotação especifica do Orçamento vigente neste exercício.
ART. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC, 31 de agosto de 1993.

VICtor Kteme

PREFElTO MUNICIPAL

Ja;' Tomelin

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DECRE"I:_O N° 076/93

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
NO VALOR DE CR$ 37.000,0f}

Victor Kleine, prefeito Municipal de Guaramirim no uso de suas

atribuições
DECRETA:

ART. 1° - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de CR$

37.000;00 (Trinta esetemil cruzeiros reais), para reforçonos ítens
Orçamentários abaixo descritos, constantes do Orçamento Muni
cipal aprovado pela Lei n" 1.610 de 19 de Dezembro de 1992:
0304 - SETOR DE AGRICULTURA. PECUÁRIA E

PSICULTURA
04140752011 - Manutenção das Atividades da Agricultura
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CRS 5.000,00
0302 - SETOR DE EXPEDIENTE, MAT. COMUNICo SER

ViÇOS GERAIS

03070212008 - Manutenção do Setor de Ex. Mal. Com. e Serv,

Gerais
3120 - Material de Consumo CR$ 1.000,00
0403 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO
03080302016 - Manutenção do Setor de Tributação
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CR$ 500,00
0601 - SERVJÇOS DE EDUCAÇÃO
08472352026 - Concessão de Bolsà de Estudos

3250 - Transferências a Pessoas CR$ 3.500,00
0702 - SETOR DE ASSIS,TtNCIA SOCIAL

� •
-

... :It! -,··ta � �- ." -.1-.;;"-'
-!-' .. 'P .....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Divisão deconcreto

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

Divisão deplásticos (tubos dePVC -eletrodutos/linhaesgoto
tubos de polietileno/mangueira preta).

RI/a Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
EscritórioGeral

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

JAVEL
Veículos Novos
Tipo 2p IE - preto etna - (G) OK

TempraOuro 4p 16V. - azul caribe - (G) OK
Elba Weekend 4p - verde guarujá - (G) : OK
Elba Weekend 4p IE - vermelho monte carlo - (G) OK

FiorinoPick-Up-brancoreal-(G) OK

Pick-Up - vermelhomonte carlo - (A) OK
Prêmio CS IE 4p - cinza argento - (G) OK
UnoCSL - cinza argento - (G) OK
Uno CS 4p IE - cinza savelha - (G) ! OK

Unol.6RMPI-vermelhoperolizado(G) OK
Uno S IE - cinza savelha - (G) ,: OK .

Uno CSL - preto ebano - (G) OK
Uno S IE -cinza savelha - (G) OK

v;iJü}r;;0tfsã�ös , �
OK

Voyage GLS - cinza (A) 89
Uno Fierino - branca (G) 91
Gol GTS -vermelha - (G) 90

ChevetteSL 1.6 - vermelha - (A) 88
Prêmio es - cinza- (G) 90-91
ParatiCL l.8 -preta-(G) : 91.92
ParatíLâ-azul-Jô) , 83·
Kombi - branca - (G) 87

Tempra - marrom - (G) 92
Fiat 147 -branca-(G) 85

Jaraguá Veiculos, Peças e Serviços
Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Fone: 71-2111

AutomóveisJamil
*Compra *Vende
*Troca *FiQaDciaFone: (0473) 76-7014

1----------------------
MonzaSLE 2.0Cinzamet(G)· Trio-elétrico 89
Monza SLE 2.0 bege met. (A), completo 87

OpalaDiplomata. completo, hidramático - Pratamet. (A) 87
Chevette OKBranco(G) 83
GoiGLCinzamet. (G) 89
Fusca Branco(G) 77
FuscaVermelho (G) , 75
ChevetteMarrommet. (G) 79

Rua Ângelo Rubini, 951 - Barra do Rio Cêrro -

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Funilaria
. .

Jaraguã Ltda.
Calhas e aquecedor solar.

Rua FelipeSchmidt 279
Fone 72-0448

Jaraguá do Sul- sc

Tubos Santa Helena Ltda.

<

CP Classificados

Na VARIG seu dólar vira cruzeiro
real e seu cruzeiro real vira dólar e

suaviagemmais tranquila.
Viagens internacionais com até 25%

desce para emissão até
30/11/93.

Viagens nacionais com até
40% desce

Consulte - nos:

Fone: 71 - 0363
Av. Marechal Deodoro, 130. "

Jaraguá do Sul � SC
Nãofechamospara almoço.

�.
)',

�V.RIG

.Se o seu negócio
é gerar lucro,
então venha
lucrar nos

cl"sslflcados do
CORREIO
DO POVO

72-3363

IMOBILIARIA
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- c/80m2 • Rua Maria F. G. Klein- 30.

Casa Mista - c/100m'· Vila Lenzi • CRS 1.700,00.
Casa de Alvenaria -metragem 182m2• Rua Bernardo Dornbusch- Vila Lalau.
Casa de Alvenaria- c/125m'. Rua 25 de Julho· Vila Nova

Casa de ALvenaria· de 1 SOm' • Rua Arduino Pradi .

Casa de Alvenaria- c/250m' • RuaMarina Frutuoso> centro.

Casa de Alvenaria- c/85m' • Rua Vcronica Rosá • Loteamento Rosá.

Casa de Alvenaria- c/120m'. Rua Geardini Lenzi • Vila Lenzi.

Casa de Alvenaria - c/111m' • com terreno de 3.5 17m' • Rio Molha.

Terreno - c/ 2.700m·. Ilha da Figueira- Próx, Colégio.
Terreno> c/440m·. Rua João Januário Ayroso,
Terreno- c/ 5l3m·. Rua Ma" N. Schrnitt - Próx. Weg I.
Terreno- c/870m2• Rua Frederico C. A. Vase!.

Terreno- c/ 5.6'l6m2• Rua José Picolli.

LOCAÇÃO
Sala Comercial> c/145m2 - Rua Carlos Eggert • Próx, WEG II.

Sala Comercial.• c/BOm2 • Rua Pastor Alberto Sehneidee- Próx Botafogo.
Sala Comercial « c/45m2• Rua José Theodoro Ribeiro.

Galpão- Metragem de 1.800m' - Rua Rio Molha.

Rua Walter Marquardt, 623 - Sala 7
Centro Comercial Carlos F. Vasel
Creci 6.284 - ..Iaraguá do Sul - SC

Fon.: 72-0163

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

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul
Lei N° 1.728/93

AlltorizaoPoderExecutivo a optarpeloparcelamentoprevisto 110 artigo 2 7, da
Lei Complementar JVO 77, de 13_07.93, para amortização da dívida para com a

Prel'idência Social
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe são

conferidas;
. .

Faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art, 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a optar pelo parcelamento previsto no
Art, 27, da Lei ComplementarN°77, de 13,07,93 e regulamenta pelo Decreto N° 894,
de 16_08,93, em substituição ao parcelamento da dívida existente junto a Previdência
Social, até 31,12_92 empregando o limite de 9% (nove por cento) da correspondente
parcela do Fundo de Participação dos Municípios para amortização do débito,

Art,2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário,

Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1993_

Dunal Vasel

PrefeitoMunicipal
AdolarJark

Secretário de Finanças

EDITAL
Patricia Tavares da Cunha Mello Gomes,

Tabeliã, eOficial de Títulos daComarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei,
etc_

Faz saber a todos quanto este edital virem que se

acham neste Cartório para Protestos os Títulos
contra:
AutolarComi.PlásticosLtda - Rua:Mal. Deodoro, 184 - NESTA
Bicicletaria Adriano Ltda - Rua: CeI Proc, Gomes, 1530 -

NESTA
997 Cónfecções Ltda - Rua Pastor Albert Schneider, 1500 -

NESTA
-

Central de Pçs. Eletr. J.S. Ltda - Rua Reinoldo Rau, 470 -

NESTA .

�

Central de Pçs. Eletr. J.S. Ltda - Rua Reinoldo Rau, 470-
NESTA
Central de Pçs. Eletr. D.S Ltda - Rua Reinoldo Rau, 1569 - NE
�A .

Francisco Lupinski - Rua Guilhelme Beling - NESTA
Granja Jara_guá Ltda - Estrada Garibaldi, sinO - NESTA
Jeanete Rutil Kienen Marangoni - Rua Reinoldo Rau, 757 -

NESTA -

Krigril Ind. e Com. ConfLtda - Rod, BR 290 km63 - NESTA
LourivaldoE.PreusseOu-RuaR. G_ doSul, 100E. Costa eSilva
- Joinville - SC
Luicar Auto rÇs Ltda - Rua D, Pio de Freitas, 522 - NESTA
MetalurgicaM J Mohr Ltda - Rua Jaragtlá sin° - NESTA
Mario JoséMarangoni Filho - Rua Reinoldo Rau, 757 - NESTA
Vida Nova - Rua João Doubrawa, 34 - Tifa da Polvora - NESTA

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

mesmos compareçamnesteCartórionaRuaArthur
Müller, 78, no prazo da Lei, a ftm 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, 16 de novembro de 1993_
Patrícia Tavares da Cunha Mello Gomes

Taheliã

Proclamas de Casamento
Margot Ad�Na Grubbe LehmaM, Oficial do RegistroCivil do 1° Distrito da Comarca de Jaragué do Sul. Estado de Santa Catarina. faz saber que compareceram neste Cartório.
exibindo seus documentos exigidos pela lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes:

'

EDITAlN"19.096de8-11-1993-0DIvtODEBORBAeHELENAMARIALAURJNDA
Ele, brasileiro, solteiro, motorista-nal1Jral de BaITO Velha, neste estado, domiciiado e residente na rua Aguas Claras, 645, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Cléudio
José de Borba elzabel de Borba. Ela, brasileira, solteira, costll'e1ra, natural de Joinville, neste estado, domiciia.da e residente na rua Aguas Claras, 645, em Ilha da Figueira,
nesta cidade. filha de Joio Maria Laurinda e Maria Antonie la�nda.

�

EDITALN"f9.097de8-ff-f993-JOSÉWIZ LAURINDAeELOISADELIMA
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Guaramirim, neste Estado, domicii.do e residente n. rua Agu.s Claras, 645, em Ilh. da Figuelr., nesta cidade, filho de Joio
Maria Laurinda e Marta Antonia Laurinda. Ela. brasileira, soleira. do lar. natural de Palmeira. Paraná. domiciUada e residente na rua 645. ém Ilha da Figueira, nesta cidade.
filh. de BrasiHo Non de Lima e Romilda Padilha de Llm••

EDITAlN°19.098de8-11-1993-SINÉCIOLEMKE.MARLILINDEMANN
Ele, brasileiro, solteiro, i_lirio, natural de J.raguli do Sul, domicii.do .. resident. na rua Horlicio Rubini, 883, em BaITO do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Silberio
Lemke e Llna L_e. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaragué do Sul, domiciHad. e residente na rua Horlicio Rubini, 883, em BaITO do Rio cerro, nesta cidade,
filia de H.rry Llndemam e Geri Ooege Llndemam.

EDITAlN"19.099de8-11-1993-AMAURIROSAeMARISARADUENZ
Ele, brasileiro, solteiro, comerci.nte, natural de Gwlramirim, noste .st.do, domicii.do e residente na rua Domingos da Nova, bloco 1, apto. 303, nesla cldaoe, filho de Alceu
Ro•• e Eis. Rocha Rosa. Ela, brasileira, solteira, psicólog., nalural de Jaragué do Sul, domiclliad•• residente na rua Domingos da Nova, bloco I, .pto. 303, nesta cid.do,
filha de Hartwig R.duenz e Lli Gle.. Radueno,

EDITALN"19.100de8-11-1993-PEDROPAULOADRIANOeESTERANDRÉIAHORST
Ele, brasileiro, solteiro, desenhista, nalural de Rlbeirlo Pequeno-Laguna, neste est.do, domicliado e residente ne rua LeopoldoJansen, 372, nesta cidade, filho de Pedro
de OIveira Adriano e Matlldes Figueiredo Adriano.EIa, brasileI.. , soltei.. , aUldi.r de clrurgll-dentista, not.... 1 de Jaragué do Sul, domiciiada e residente na rua Leopotdo
Janssen, 372, nesta cidade, filho de Hugo Horst o Edith Mari. K1.lkosld Horst,

EDiTAlN"19.101de8-11-1993-JOSÉMARIOSCWElTZERoROSÉUACOSTA
Ele, brasileiro, solteiro, comorci6rio, natural de Joinvile, nesto esI.do, domiciiado. residente na rua Clile, Hl, nesta cidade, filio de Maria de LOU'des Schweitz.r. Ela,
brasileira, soltei.. , operária, natural de Jaragué do Sul, domiciiada o resident. na Rua Campo Alegre, 625, em Ilho da Figueira, nesta cidade, filha de Osmar Costa o EMra
Costa.

EDITALN"19,102de8-11-1993-ADAIRCOSMEBUSARELLO.MARISABARNABÉ
Ele, brasileiro, solteiro, assistente técnico, natural de Rio dos Cedros, neste estado, domicifiado e residente na rua Mallias RY$!Im, 61, em Ilha da Figueira, nesta cidade,
filio de Jordan Busarelo e Terezinha Busarelo, Ela, brasileira, solteira, co_ra, natural de Mirim Doce, neste estado, domicii.da • rosidento na rua Honrique M.rquardl,
480, nesta cidade, filho de Bamardino Bamabé e VarIIde Pereira.

EDITAl N"19_103de&-11-1993-PAIA.O cÉZAROOSSANTOS .MARCI*APARECIDAPIAGENTE
Ele, brasilelró, soleiro, a_rife, natural de T_"Paf1lllli, doniciIado e residente na rua 8erjamin Stein, 231, em Bairro $lo Luis, nesta cidade, filio de Llis Ribeiro
dos Santos e Maria aoges dos Santos, Ela, brasileira, soleira, cper6rla, natural de Assis Chatea.mriand, Para"', domiciiada e residente na rua AMno Stein, bairro $lo
luis, nesta cidade, filho de Jovem Plagenle e OrceIa Tedardi Plagenle,

EDiTAlN'19,104de9-11-1993-PEDRlNHOCORDEIRO.ANDRÉIACORRE/AFERRE/RA
Ele, brasileiro, solteiro, soldador, natural de AntenJo Paranhos, P.ra"', domiciiado e residente na rua Joio PIanIscheck, 827, nesta cidade, filio de Joio M.ri. Cordeiro
e leonl Veroric. Cordeiro, Ela, brasileira, soleira, Industr1liria, natural de Goienl., GloIis, domicilada e resident. na rua Rli Barbosa, 79, em Vila Rau, nesta cidade, filho
de Jonas Franscico FOffeira e lracemo Correia Ferrei...

EDITAlNO 19,105de&-11-1993- RUBINOSCHERPlNSK/eREGlANlWACKERHAGE
Ele, brasileiro, solteiro, pednliro, natural de Matelo!lndia, Para"', domicilado e residente em Estrada Grande da Luz, 765, em Rio da Luz I, nesta cidade, filio de Erlllno
Schefpinskl e Nel_ Schefpinskl, Ela, brasileira, solteira, comedliria, natural de Taló, neste Estado, domicllada e residente em Estrada Rlbelrlo Grande da Luz,
765, em Rio da Luz I, nesta cidade, filha de OsmarWaekerhage e Nairwa_ge.

EDiTAlN"19,I06de&-11-1993-JAlMEGIELOWeLEANIRTOWE
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja..gué do Sul, domicllado e resident. na rua 8erthaWoege, 2.182, em Barra do Rio cerro, nesta cidade, filio de Rudi Glolow
e Elsina GloIow, Ela, brasileira, soltei.. , operária, natural de Jaragué do Sul, domicil.da e residente em Rio C6rro I, nesta cidade, fi... de Bruno Ttlwe e Adi Ga.dllle Ttlwe,

EDiTAl N'19.107de&-11-1993- VANDERLElDESOUZAMANGGEReANDREIADESOUZAMANGER
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Guan4li, Sio PaUlo, domiciiado e residente em Estrada Rio da Luz II, nesta cidade, filio de AmIIon de SouzaM._ e Cieusa
de Souz.Ma_, Ela, brasileira, solteira, openIri., natural de Jaragué do Sul, domicii.da e residente em Rio da Luz II, nesta cidade, filha da AntenJo Leoc.dio de Souza

Mange< o Sent. FliHma de Souza Mange<,
EDiTAlN"19,108de1G-11-1993-KLAUSGUSTAVOKRUEGER.IRACEMABAUER

Ele, brasileiro, solteiro, qulnico, natural de Blumenau, neste esI.do, domiciiado e residente na rua CoronelF_, 939, ttoupava Sec., em Blumenau, neste est.do,
filio de Helnz Gustavo Kruegore M.gdalene LIesetot Krueger. Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaragué do Sul, domicii.da e �dente na Rua Joinville,
4,841, nesta cidade, filha de H.rry Bauer e Luci Heldock. Bauer,

EDITAlN"19.109delG-11-1993-CIDENEIUNHARES./TALANE/ZABEL
Ele, brasileiro, solteiro, servente,natural de PresIdente Nereu, neste est.do, domciiado e residente na rua Erich Abon, 145, em Vila L.nzi; nesta cidade, filh. de J.ime
Sezerino Unhares e M.ri. Eug6nla Llnhares, Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Corbétia, Parané, domicii.da e residente n. rua Domingos Ros., ein Ilha d. Figueira,
nest. cidade, filha de Ricardo Zabel • Mari. Thomaz Zabel.

EDITALN' 19.110de 1()'11-1993 -MAURFcIOLAURISEVIGNANI.ROSEMERIFERRAZRAUUNO
Ele, brasileiro, solteiro, Unturelro, natural de Jaragué do Sul, domicii.do e resident. em Estrada Nova, nesta cidade, filio de Jo_lo Sevignani e Gr.ciosa Minei Sevignani,
Ela, brasileira, solteira, openIria, natural de Jaragué do Sul, domicil.da • residente na rua Luiza Gonzaga Ayroso, 204, em J.ragué'Esquerdo, nesta cidade, filha de
Belamino Joio R.ulino • Nat.lna Ferraz R.ulino.

EOITAlN"19,111 de1G-11-1993-FABlOJOSÉLE/TflOLDTeANAMARIAKANIJAK
Ele, brasileiro, soHeiro, nalural de J.raguá do SUl, domiciiado. residento na rua 484, n" 120, Bairro Âgua Verd., nest. cidade, filio de Eug!nio Leltholdt. Traude Hllde
LeithoJdt. Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Lages, neste estado. domici6ada e residente na rua Joio Doubrawa, 238, nesta Cidade, filha de Ladislau Ranijak
e Anita Schnaider Ranijak.

EDITAL NO 19.112 de 1()'11-1993- Cdpi.recobicJ.doc.rl6riodeSclroeder, nesfl1.st.do- VALDIRDALUZ GUIMARAES e/NGRIO FERNANf:>ES
Ele. brasileiro, soleiro, metalúrgico, natural de Tuparendi, Rio Grande do SUl, domiciliado e residente na rua Domingos Rosa, 36, bairro lila da Figueira, nesta cidade, filho
de Pedro Guimarlos e Guilhemina da Luz Guimarles. EI., brasIleIr., solteira, industriliria, n.tural de Corupá, neste est.do, domicii.d. e residente na rua Alberto ZanelI.,
280 em Schroeder, neste est.do, filha de Honoralo Fernandes ••rieda Krozfeld.

EDiTALN"f9.ff3defG-ff-f993-ARTURMARTINELUeLiANAG/ESELER
Se, brasileiro, soleiro, industriério, natural de Jaragué. do Sul, domiciHado e residente em Estrada Santa Luzia. nesta cidade, filho de Alfredo Martinelfi e lidta Prestini
Martlnelti. Eta, brasileira, softeira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciiada e residente em rua Itapocuzinho, em Joio Pessoa, nesta cidade, filha de Alidor Gieseler
e EJzira Frankowiack Gieseler.

EDiTALN"19.114de1G-11-1993-ADEMIRRUBRECHToWZ/A TODT
Ele, brasileiro, soltoiro, openirio, n.lural do J.ragué do Sul, domiclH.do • resident••m Rio da Luz I, nesta cid.de, fiho do Hilberio Rubrecht o Wany Illrews Rubrecht. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de J.raguli do SUl, domiciNada e residente em Ribeirlo d.s Podras, nesl. cid.de; filha de Valdem.r B.ldulno Tod! e L.onora stenger
Todl.

EDiTAlNOI9.115dell-II-1993-NILSONNUNESMOREIRA.NATAuASTRAUB
Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Constantina, Rio Grande do Sul, domiciiado • residente na rua 8ertha Woege, 1.561, em Barr. do Rio C6rro, nesta cidade, filho
de Joio AntenJo da Silvá Moreira e M.ria Noemia da Silva Mor.ira, Ela, brasileira, solteira, do lar, nalural de Jaragué do Sul, domiclada e residante na rua 8erthaWe..,.,
1,561, em BalTO do Rio C6rr0, nesta cidade, filha de AnImo St.rub e LeonIld. Welk Straub,

EDITAlN"19,116deI1-11-1993-IRIOMARQUARDT.ANIRARAC/PARMA
Ele, brasileiro, solteiro, openirio, natural de Jaragué do Sul, domicifi.do e resident. em Rio da Luz I, nesta cidade, fillo de Fridolin M.rquardt • Leonilda Ehlewrt Marquardt.
Ela, brastlelra, solteira, costureira, n.lural de J.raguli do Sul, domlclli.da • residente na rua Concórdi., 557, .m BaITO do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Francisco Joio
P.nna e Jenny Mina M.tilde Schade,

EDiTAlN"19.117dell-11-1993-GERSONFAVAeG/LDENIRNUNESCAFÉ
EI4; brasUeiro, soleiro. operário. nat\nl de Vila P6rola Independerte, Palollna, Paraná, domiciliado e residente na rua Max Wilhem, nesta cidade. filho de Olivio Fava
o Amanda Fava. Ela, brasileira, solteira, operéri., natll'8l de P.lotIna, Parané, domiciida • residente em Três Rios iIo Norte, neste cidade, filha de Abdias Nunes C.f6 e

Celna Lima Café.
EDiTALN019.118do 11-11-1993-GERALDOBlJRGERePATRFcIA VALÉRIAKERSCHBAUM

Ele, brasileiro, solteiro, industrilirio, natural de Guaramiifm, neste eslado, domiciB.do o residente na rua Pauto Kraemor, 142, om Agua Verde, nesta cid.do, filho de

Augustinho Bll'ger e CI9lIIde Bonkowskl Burger. Ela, brasileira, soleira, balconista, n.tural de Hupuranga, nesl. ost.do, domicliada • residente na rua Luis Gonzag.
Ayroso, 502, em·Jaragué-Esquerdo, nesta cidade, filha de Ivo Kerchbaum e Maria Mattene K.rschbaum.

EDITAlN'19.119deI1-11-1993-ADEMIRGERENTeMARISAMARnN
Ele, brasileiro, solteiro, i_Mo, natural de Plrabelraba, neste est.do, domiciiado o r.sident. n. rua M.x Ooering, 154, n.sta cidade, filho de Alolslus Gerent e Mari.nI
V.nt.... Geront.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de J.ragué do Sul, domiciiada o residente na rua Max Doering, �54, nesla cidade, filha de Jos. Matin e Torezinha Zoz M.rtln,

EDiTAlN'19.120dell-11-1993-GERSONBORGES.APARECIDADEFAnMAFREDlIWI
Ele, brasileiro, solteiro, aUldi.r de escrit6l0, natural de Jaragué do Sul, domicii.do o r.sidente na rua Heins Mahnko, 200, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Joio Borges
Filho e Anitda Borges. Ela. brasileira, solteira, costlXeira, natural de Jacarezinho, Paraná, domicilado e residente na rua Victor Rosemberg, em Vila Lenzi, nesta cidade,
filha de Amadeu Frodiani e Juracl de Souza Fredian!.

.

EDITALN°19.121del2-11-1993-WAGNERARANTESeMARCIADELOURDESMEDEIROS
Ele, brasileiro. solteiro, desenhista, natUfal de Umuarama. Param�, domici�ado e residente na rua 25 de Julho, 1.251, em Vila Nova. nesta cidade, filho de Aristides Arantes
e Ruth Gomes Arantos. Ela, brasileira, solteira, induslriliri., natural de C.noinhas, nesle esl.do, domiciliad. e residente na rua 25 de Julho de 1.251, em Vila Nova, nest.
cidade, filh. da W.ldomiro Modeiros e Marina Luci Medeiros.

EOIlAlN'19.122deI2-11-1993-MARCaOALVESDEOLIVEIRAeISABELE/CHINGER
Ele, brasileiro, solteiro, oficial de justiç., natural de Sio P.uto, Slo P.ulo, domiciü.do e residento na rua 271, n" 52, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Jeronimo
Alves de Oliveira e Graça EJizabeth. Ela, brasUeira. solteira, auxiliar de escritório. natural de Jaraguá do Sul. domici6ada e residente na rua 272. rf 52, em Ilha da F-igueira.
nesta cidade, filha de Emerich Eichinger e Olga Klein Eichinger.

E pars que�ue ao conhecimento de todos. mande; passar o presente Edital que ser4 publicado pela imprensa e em Csrtório, onde serA afixado por 15 (quinze) dies.

Pensou FIAr LIGUE
9 (0473) 71

.

- 2111 JAVEL Rua João Zapella,
214 - Fone 71 - 2111

AceItamos cartas de crédIto. Melhorpreço em veículos
novos e usados. Atendimento especiá/izado e oficina

2-4 CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 1993
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• ESTÁ DIFíCIL COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

h
• E AQUELA CASA NA PRAIA?

'-:-\ .,....":...., I I .., ..,.., • JÁ PENSOU O�DE VÃO MORAR SEUS FILHOS?

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ NÃo ACHA?

�
------------------------�----------------------------�--------�----��

õ

8

�

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

um crédito imediato para a compra do seu imóvel
à vista e, por isso, tem grandes vantagensde negociação
na hora da compra.

ATÉ SO E 100 MESES PARA PAGAR.
Você pode pagarem até 50 e 100 meses.
O -Indica de reajuste das parcelas é o INCC

(FGV).
'

O IMÓVELQUE VOCÊ QUISER.
Você tem total liberdade para escolher seu imóvel: na

cidade, no campo ou na praia.
TOTAL SEGURANÇA
O CONSÓRCIO RODOBENS, há mais de 25 anos,

distribuicaminhõe5eönibusMERCEDE8-BENZ,eprodutos
dasmarcasVALMET, TOYOTA, MARCOPOLO, KRONEe
CASEMA. Elé pertence ao GRUPO VERDI, que também
controla outras 43 empresas em todo o Brasil.

SORIEIOS PElAW.

A RODOBENS investiu na mais avançada tecnologia,
para dar maior transparência a tudo que faz, além de total
comodidade ao consorciado. Veja bem: os sorteios você
assiste de sua casa pela REDE BANDEIRANTES DE
:I"ELEVISÃO.

INFORMAÇÕES À DISPOSIÇÃO.
Através do seu telefOne, você pode dar lances e obter

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

l
f

ENGETEC - Tmobfftár'Ia
CREC/934-J

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

R.JVILLE- Em Ed. JARAGUÁ ESQUERDO- Ter-
BairroSãoLuis

CENTRO-
- Jaraguá Es- GUARAMIRIM-

frente DO Weg. VILARAU- Gardênia (Av.Barão Bruns - Lindo lote Aptos novos no

Terreno cl 460m2•
Casa de madeira do Rio Branco) sul- reno de esquina cl 600m2 situado querdo - Casa deesquina-390m2• centro 1 !$<1m2 - Rua
cl 85m2 - Rua Luis te, 2 qtos, BWC

Edificadocl casaem _ Picolli nO 146 -

soc.,dep.empr8lla- próximo a entrada do Juventus. de alvenaria cl Local excelente pl 28 de Agosto (em
alven.Valor US$ US$ 9.000,00 da e garagem. US$ 120m2. Valor residência. US$

cima do BESC)
Rua Luis Gonzaga Ayroso. ótimas condições.

55.000,00. 28mil. 25.000 dólares. 5.500,00

CENTRO- Rua CENTRO - Casa em alvenaria cf
Epitácio Ressoa - Casa em alvenaria CENTRO- Apto Ed. 140m" edif, em terreno cf 450m". Rua Terreno cl 8OOm' -

casa em alvenaria

Casa 2 pavimentos (pré-moldada) - Rua Bérgamo (Reinaldo Expedicionário Antonio Carlos frente para rua 688
cl 90m2 - Terreno

- Terrenoclmais ou José Picolli nO 266 - ,Rau) suite, 2 qtos., Ferreira nO 745 (próxima a esquina cf a (a40m, doRoberio
cl 520m' - pr6x. ao

menos400m2 - US$ prox. Supermerca- Bwc;: SOC., garagem Ziemann)
'CTG" Rua Afonso

100 mil (em condí- do BrazAo. -US$26mil. José Emendoerfer. _

US$5mil.
Nicotuzzi -

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

CENTRO- Apto Ed,

Argos (Rua Jorge
Lacerda 270) 5° an
dar - sulte, 2 qtos., 2
BWC,garagem-US$
16 mil mais finane.
CEF (5.000 IJPF.'S).

AGUAVERDE
Lotes no

Loteamento
Nicoluzzi
300,OOm2
US$ 5.000,00

CENTRO - Casa em alvenaria eI 150m" -

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

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

carros.

casa em alvenaria'
cl229m2 - Rua 348 -

Diedrich Borchers,
pröx. Hospital
Jaraguá - US$ 90
mil (em condições).

atvenaria
Loteamento GarCia -

Rua 693 - casa 332

(próx.ColégioMarcos
Hermínio Verbin) -

US$ 6.000,00

JOÃO PESSOA
Galpão (antiga sa
lão da sociedade
,João Pessoa)
ConstruçãoMista·
US$20mil

alvenaria cl 119m2
Rua Ern.sto
lesmann

VtLALALAU-
Casaem

VILAbALAU·
CENTRO- Ap. Ed. AMIZADE - Apto FIGUEIRA- Ter- SCHROEDER-
Schiochet (Av. Ba� CENTRO - Rua Epitácio Pessoa SCHROEO.pt-

Casa em alvenaria Conj. Resid. Amiza- reno de esquina cl Sltio c/27 .OOOm2 Terrenos na Mal.räo do Rio Branco) de - 3 qtos, BWC, frente de 31m pl R.el170m2 -

Suite, 2 qtos., BWC sala , cozinha, área n" 85 - Prédio 2 pav. c/236 m',
J.T.Ribeiro. (frente

ótima casa e nova Castelo I!Iranco
Rua Bernardo

soc., dep. emprega- deserviçoegaragem. Teueno cl 316 m". US$ 100mil Merc.Fiorucci ).
casa em alvenaria (próx. a Prefeitura).

Dornbusch nO 1230 c/160m' tanquede Lotes na rua

·US$60mil.
da, garagem. US$ US$ 10 mil mais

(em condições - negociáveis).
Area 579m2 US$

peixes-US$35mil.25milefinanc.CEF financ.CEF. 15.000,00
Amazonas.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 1993 2-5Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PARA QUEM'SENTE ORG11IJIO EM DAR.O ENDEREÇO

iii Apenas dois apartamentos por andar
iii Churrasqueiras
iii Sallo de Festas

iii Sallo de Jogos·
iii Playground
li] Todos os apartamentos com garagem
li] Totalmente residencial
iii Apartamentos de 96 m2

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

Rassi - Tramontina - Yannes - Penalty
Taurus - Marinez - Cobra - Umbra

CBE - Tokia - Tupy - Kanxa
Baita - Grilan - Hobby - ces

Preços super .: especiais a

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

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

/

.Safarl

Vendas

�
Irnobiliar ia

, I-�

,_-

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

VSZSZSZSZSZSZSZSI

��mnfi
(!���
Rua 310 dos Imigrantes

(próximo à FERJ)

Construção
e Vendas:

•

(J
CONSTRUTORA • INCOBPO�DORA
JARAGUA

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

Jaragu6 do Sul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edifício Isabella alí na procópio
Gomes deOliveira

�
lrnobiliaria

•

(J

DO I�M��tlO or voef PRtel��,
�o WG�R Q�t voef Dt�tJ�.

/

o Apenas 4 apartamentos por andar

O Vista panorâmica

O Piscina

O Playground

O ehurra$Q�elras
O �Ião de Jogos
O Salão de Festas

O Antena Parabólica

O Portões Eletrônicos
FINANCIAMENTO O Totalmente residencial

----------o [í3 3 ;, O Todos.os apartamentos com garagem
PI Equivalência salarial A'

Use seu FGTS O Tres dormItorlos (uma suíte)

ENTREGA O Dois elevadores até na garagem

I ,] tl=FJ O Água quente
Vendas: Construção

e Vendas:

I
.� r

CHAI,.É
IMOBILIARIA
R. Reinaldo Rau, 61
Fone (0473) 71-1500
Jaragu6 do Sul· se

CONSTRUTORA IE INCORPOIlADOllA

JARAGUÁ
R. Cei Bernardo Grubba, 246

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

TERRENO
Rua Entrada do Acarai,

c/375,OOm'

Loteamento Juventus
Lotes com entra::Ja + finandamento

Vendas: Chalé Imobili6.na
Fone (0473) 71-1500

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

APARTAMENTO

Rua João Picoill. 473-204,
Edil. Kanne, cf75,oom'.

E N II) E
APARTAMENTO

Rua Willy Mancke nO 219
Ed Athenas
cl 200m'

CASA DE MADEIRA

Rua. Hermann Schultz, Vila

Lenzt, cl 48,oom' ter GOO,53m'

TERRENO CI CASA MADEIRA
Rua Emll Burow, 284m', casa cl
114m' terreno cl 455m' Próx

Beira RIO

TERRENO
Rua Loteamento Versalhes,
Lote N° 26, com are a de

450,OOm'

APARTAMENTO TERRENO
Rua Reinaldo Rau, 170m apto Rua Leopoldo Gerent, Ci area d
02 Edil Mendonça. cl 154.83m' 1 500m' Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CP Imobiliária

LOCAÇAO
Casa de madeirá: C/3 dormitórios, situada à rua Luiz Salti Nereu Ramos.

Casa de Madeira: cl 1 dormitório, rua 25 de Julho. Fundos.

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. Deodato da Fonseca nO 88.
Sala Comerciai: Na avo Getúlio Vargas nO 49 cl 68m2

VENDAS
casa de Alvenaria: Em construção com área de 570m' 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.
Um terreno: CI, 19.000m2• Silo á rua Frieda Fritz Krueger s/no

Terreno: CI área de 1.850m2 em Schroeder.
Terreno: C/2 salas comerciais e 2 casas de alvenaria na rua Bernardo
Dornbusch.
Terreno: C/1 casa de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.
Terreno: CI 625.00m2 na rua Ana Ziemann
Terreno: De 7.000m2 na rua João 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. Área de
562m2
Terreno: C/5O.000.OOm2 com 5O.OOm' de frenle e 1.000m' de fundos cl 2
casas, uma sendo de alvenária de 217.00m2 e uma mista de 15O.00m2 com
10.000 pes de banana e tanque de peixe, terreno totalmente plaino.
Chácara: Em Guaramirim cl 50 margas.
4 Apartamentos: No Ed. Jaraguá - sendo 2 aptos. grandes e 2 aptos.
pequenos.
Casa Mista: cl 90m2 rua Manoel da Costa. Bairro João Pessoa

C7'terreno com 450m2 -

Loteamento Bening - Vila
Nova (financiado em até
15 vezes).
�1 casa de alvenaria
com 230m2 semi acaba
da - Loteamento Piccoli -

Vila Rau.
=caea mista com 96m2
terreno com 374m2 - Rio
Molha - próximo à Gruta
C7'terreno com 450m2 -

Loteamento Souza (Três
Rios do Norte).
C7'terreno com 394,85m2
rua 495 (próximo Salão
Doering).
C7'casa de alvenaria com
100m2, terreno com

450m2 - Rua Quilombo
dos Palmares n° 58

(COHAB).
C7'apto. .corn 154m2 Ed.
Carlos Spezia, 20 andar
com 3 dormitórios, mais
dependência de empre
gada.
C7'casa de alvenaria com
168m2, terreno com

390m2, sito à rua José
Emmendoerfer.

•......._.......•

! � !
• •
• B· Sul .

: I õveis :
-I Fone: (0473) 72-2734 IVende
• TERRENOS •
• TERRENO - Com 167.000m2, em Garibaldi distante. 1I 20km do centro, edificado com uma casa de alvena- I
•

ria de 60m2, 31agoas, pastagem e mais 27.000 pés
de banana. Aceita carro, casa e terreno. Preço US$ •
I 15.000 •

1I
TERRENO - Com 450m2, Barra Rio Cêrro
Loteamento do Rosá. Preço US$ 4.000 I

I TERRENO - Com 1.600m2, Rio Cêrro II, frente para •
•

o asfalto, pröx, Choco Leite. Preço US$ 8.500
•TERRENO - Com 10.450m2, edificado com uma

1I casa de madeira de 60m2 e um rancho com 60m2, I
• tem água para fazer lagoas. Rio Cêrro II, prox. ao •Choco Leite. Preço US$ 18.500 - Negociável.
• TERRENO - Com 7.500m2, na Barra do Rio Cêrro, I
• lateral da rua Pastor Schneider dentro do calçamen- I Ito. Preço CR$ 2.000.000,00
• TERRENO�- Com 11.427m2, frente para a rua I
• Pastor Schneider, na Barra do Rio Cêrro e com •
• calçamento, próprio para instalação de indústria.

•Preço CR$ 12.000.000,00 1• TERRENO - com 36.000m2, rua Horácio Rubini, •
• distante 500m da Malwee. Barra do Rio Cêrro. I
I

Preço US$ 140.000
ICASAS

1I •
•

CASA ALVENARIA - C/116m2, 4 qtos, 1 suite, 2 •salas, 2 BWC, copa, coz.água quente, terreno c/

• 777m2, lateral Estrada Garibaldi. Preço US$14.570 I
• CASAALVENARIA - C/80,OOm2, 3 qtos, sala, cozo • 1•

BWC, terreno c/3.000m2, com lagoa, distante 1,5km
•da tylalwee. Aceitacarro, moto. Preço US$ 16.590.

I PREDIO C/2 PAVIMENTOS - Edificado c/510m2, I
•

sendo 364m2 de área industrial, com todo equipa- •mento de fábrica de confecções Jeans emais 146m2 1I de área residencial c/ 4 qtos, sala, cozo 2 BWC, •
• lavanderia, despensa, terraço, armários embutidos •terreno c/1.036m2, todo murado e ajardinado. Acei-

•• ta carro, casa, apto. Preço US$ 160.000

1I CASA DE MADEIRA - C/143m2, 4 qtos, 2 salas, I
.

•
coz.BWC, garagem, área de serviço. Terreno c/

•880m2. Rio Molha-Estrada Jacu-Açu. Preço US$

• 5.000. •
• PRÉDIOC/2PAVIMENTOS-C/196,80m2conten-. 1do 3 aptos, sendo um com 96, 80m2 e 2 com 50,OOm2
• cada - Barra do Rio Cêrro, lateral do rua Pastor I
•

Schneider. Preço US$ 35.000. •CASA DE ALVENARIA -C/80m2, 3 qtos, sala,
I coz.BWC, semi-acabada, terreno com 525m2, Bar- I 1• ra Rio Cêrre. Preço US$ 7.500 - Aceita carro até •CR$ 500.000,00
• CASA DE ALVENARIA - Semi acabada, c/ •
I 405,87m2, projeto aprovado, localizada no Lot. D. I
• Juliana(PAP), terreno com 19,00 x 25,15 m, Barra

do Rio Cêrro. Aceita Kombi ou Cam. 608. Preço US$ •
• 32.000. .•
I Tratarna R. Ângelo Rubin;, 1223 - Sala 9 - Barra do Rio Cerro I
• Fone (0473) 72-2734 Protocolo nO 010893/ 7-6 •
•............_..�

VENDAS

LOCAÇÕES

LOTEAMENTOS

TERRENOS
Terreno em Piçarrasa beira rioc/4.185m2(Ancoradouro)
Terreno na Rua Amazonas c/l.720m2, 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/2.500m2•
Próx, trevo do Posto Marcolla
Terreno Rua 478 (lateral rua Lourenço Kanzler) c/
450m2
Terreno c/300m2 (15x20) Loteamento Nicoluzzi.
Terreno cl 535,80nf Loteamento Júlio Rodrigues Lote nO 09
Terreno cl1700nf (25x68)
Lote nO 171 AP. m - Chico de Paula.

CASAS
Casa dealv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann, cl
480m2 c/ terreno de 900m2
Casa de alv., 60 m2 - Loteamento Liodoro Rodrigues.
CasadeAlvenaria c/160m2cl terrenode405m2 naRua327
- Bairro São Luiz.
Casadealvenariacl235m2c1terrenode 1.200nT.RuaWaldomiro

Schmidt, n" 222 - (Jaraguá Esquerdo).
Casa de Alvenaria c/120m2 - Bairro Vila Nova.

APARTAMENTOS
Edifício Caetano Chiodini c/147m2 + Garagem
Apto. c/l07,95m2, c/ dois quartos (lo andar).
Apto. Edifício Jaraguá c/70m2 c/2 qtos., (10 andar).
Apto. Edifício Karine c/116m2 c/ 3 quartos
Apto. Edificio Florença cl 116m2 2 quartosWandar).
Prédio de 3 pavimentos em construção c/300m2 Rua
Frederico Barg (Rua da Rodoviária).
Apto c/250m2, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.

Apto Edif. Carvalho c/160m2

Apto c/95m2Terreno - BlocoA+ garagem eChurrasqueira.
LOTES FINANCIADOS

LoteamentoAna Paulam (Residenciais e Comerciais),
Loteamento São Cristóvão II .

CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liedpro Rodrigues (Vila Rau).

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

água. uma casa excelente estado e casa de caseiro.
CI/ÁCAR4

Chácara cm Nereu Ramos c/160.0001112 cl casa e ribeirão.
TERRENO COMERCl4L

Av. Mal. Deodoro da Fonseca ci 3.000m'

1
J
1
I
1
1
1
1/
1
1
1
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I Dicas de leitura I
PorMargit Wagner

Aqui estamos todos nus
Dajanela de seu quarto no

terceiro andar de ummodesto
hotel no centro do Rio, numa
noite de 1944, um homem vê

passar diante de seus belos
olhos atônitos um corpo de

mulher, que cai do andar su

perior inerte na rua.

Outro homem, um sociólo

go estudioso de folclore, se

vê, num dia de 1977, comple
tamente nu emplena rua, per
seguido por toda a cidade
como um tarado.

Um jovem médico, em

1963, em Belo Horizonte, se

vê às voltas com o cadáver de
um humiIde empregado de seu
pai, cujo enterro, sempre adi
ado, acabaporconstituirpara
ele um sinistro tormento.

Estas três novelasformam
o volume Aqui Estamos To
dos Nus, deFernandoSabino,
lançamento da Editora
Record, e confirmam a

maestria do autor como con

tador de histórias.
Nelas, o leitor depara com

toda a criatividade e humor

que fizeram de Fernando
Sabino um dos autores

brasileiros mais populares e

bem-sucedidos dos últimos

tempos.

Jantar
NaAJAP

A Associação
Jaraguaense de Artistas
Plásticos - AJAP - realizana

próximaterça-feira, 23, Jan
tar de Confraternização de
encerramento do presente
ano.

Será levado a efeito no

Beira-Rio, às 20 horas, de
vendo as adesões serem fei
tas o mais rápido possível,
com CALI, pelo fone 71-

6235.

Convide amigos e paren
tes para a festa, surpresas
mil vão acontecer...

• •

�\
\

Vasel, fará visitas a familia
res na região e possivelmente
participará de uma reunião do

Rotary Club de Jaraguá do
Sul. A sua chegada à

Metropole do Dinamismo está

prevista para o dia 9 de
dezembro próximo vindouro e

deverá enfrentar umamarato- .

na de visitas, à despeito dos
seus 85 anos.

Este semanário sente-se

honrado em saudar o ilustre
filho de Jaraguá, preparando
tudo para tomar muito

agradável a sua permanência
entre nós.

o Silêncio do Lago
Jeff Bridges, filho do veterano

ator Lloyd Bridges - aclamado em

1991 por sua extraordinária atua

ção em "O Pescadorde Ilusões" - e

Kiefer Sutherland, um dos astros de

"QuestãodeHonra",etambémfilho
do outro ator consagrado - Donald
Sutherland - sãoosprincipais astros
de "O Silêncio do Lago"
(Vanishing). É um drama de muito

suspense emistério, que tem ainda
em seu elenco Nancy Travis e

SandraBullock. O filme, que acaba
de estrear no Brasil é distribuído

pela Fox Filmes e foi dirigido pelo
holandês George Sluizer, que teve

seu filme anterior, "Utz", inúmeras
vezespremiadonoFestival Interna
cional de Berlim do ano passado.
Neste filme, Jeff (Kiefer) e sua

namorada Diane (Sandra Bullock)
estão de férias viajando pelo país, e
resolvem parar num bar de beira de
estrada. Diane vai ao banheiro e

nunca mais retorna. Desesperado,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

: SPÉZIA & elA LTDA :
•

Apróxima visita
de FreiAurélio

Jeff inicia uma busca incessante,
mas sem resultados, e que dura
anos.

Jeff'Bridges éBarney, um pro
fessor de ginásio, bem casado e

muito apegado à sua família, mas
que sofre de uma espécie de com
plexonitzscheano,julgando-se aci
ma do bem e domal. E é Barney o
raptor de Diane, e toda a trama se

baseia no confronto da psicose do
raptor e da obsessão de Jeff para
encontrar anamorada. Para aliviar
um pouco a situação, tem Rita

(Nancy Travis), a nova namorada
de Jeff, que acaba salvando-o das

garras deBamey, numa seqüência
onde impera a violência suprema,
na qual só tem possibilidade de
um sobreviver.

PROGRAMAÇÃO
CINEMA

De 19 à 24.11.93 - O Silêncio
do Lago (20: 15h) Censura: 14

anos .

Canoinhas - (19) - De

Canoinhas, no altiplano
catarinense, recebemos ontem
a grata noticia da próxima
visita à Jaraguá do Sul, de
um de seus ilustres filhos -

Frei Aurélio Stulzer - ele o

autor do Primeiro Livro de

Jaraguá. Exercendo o seu

sacerdóci� em Vila Velha, no
estado do Espírito Santo,
depois de alguns anos visita a

terra natal e aproveita para
um retiro em Rodeio, deslo
cando-se, depois, à Jaraguá
do Sul, onde pretende realizar
uma visita ao prefeito Durval

rs

II ii

•

Av. Mal. Deodoro da Fonseca 97,

10 andar - sala 02
Fone 71-6410

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

: •••�?'��ÇJ.�� .9.�.��I.:-.�9... :
CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 20 denovembro de 1993

Sônia Beatriz Henn

$ Advogada
•

•

•

- Center Sivice -

Fone

(0474) 37-1281

I,

I,

Linhas Telefônicas

pl Jaraguá

Vendas e Compras

Financiamos em parcelas
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Sionesecontamin�da d r
Sistema é moderno e pioneiro no país'

ecretana e Saude S
.....

identificaabactéria amae Instala novo
tratamento em 1994Jaraguá do Sul - A Secretaria

de Saúde de Jaraguá do Sul já
identificou a bactéria que causou a

contaminação da maionese
consumida durante a festa do sá

bado, l3,na escolaAlbertoJacob,
na Tifa dos Monos, zona leste da

cidade, próximo à Nereu Ramos.

Segundo Q secretário Irineu

Pasold, tratá-se da Klebsiela, um
gênero da família das

enterobactérias, que encontra-se

no intestino humano. Pelo menos

65 pessoas que comeram damaio
nese tiveram de ser atendidas no

pronto socorro do Hospital São
José. Mais de uma dezena delas,
entre adultos e crianças ainda es

tão internadas.

Pasold disse que a Klebsiela

"pode estar presente no intestino
humano e enquanto há equilíbrio
da flora bacteriana (conjuntos de
bactérias que habitam determína
das partes do corpo humano), ela
não é prejudicial às pessoas". No
caso da intoxicação verificada no .

domingo, conforme informações
do secretário, houve uma elevação
do número destas bactérias, com o

consumo da maionese, "causan
do um desequilíbrio da flora
bacteriana e como conseqüência
vêm a diarréia e outras infecções".

Noalimentoabactériaproduziu
toxinas deteriorando a maionese
a bactéria estavano creme - e uma

vez ingerida provocou. distúrbios
noorganismo humano como vômi
to, dores abdominais e também
diarréia, A febrefoi causada pela
própria infecção.

Pasold disse não poder preci-

sar quais foram os fatores e o mo

mento em que houve a contamina

ção. "São muitos os aspectos que
contribuem para esse tipo de con

taminação, podendo ser desde o

calor; as técnicas de manuseio (o
creme pode ter ficadomuito tempo
fora da geladeira); a água e a pró
pria higiene das pessoas e dos
utensílios usados no preparo do

r- alimento", exemplificou Pasold.

PREVENÇAOECUIDADOS

o secretário IrineuPasold disse

que urn dos fatores que contribu
em bastante para a contaminação
dos alimentos é o calor. "Nesta

.

época do ano, qualquer descuido
pode ser urn risco muito grande",
disse ele.

Pasold, que é bioquímico, reco
menda que se evite fazermaionese

para servir em festas, "especial
mente para que a batata não fique
exposta por muito tempo, depois
de cozida e, quanto ao creme, de

preferência que seja feito na hora
de servir a maionese ou então que
seja colocado em geladeira ou

frezzer".
Das 45 pessoas internadas no

domingo não foi divulgado o nú
mero preciso das que ainda perma
necem no hospital, mas pelas in
formações preliminares, pelo me

nos uma dezena delas ainda estão

emobservação. "Apesardisso, não
há mais riscos e apenas estão

sendo submetidas a um tratamen

to mais prolongado aquelas pes
soas que sofreram com mais força
a ação da toxina produzida pela
bactéria", finalizou Pasold.

nfSQUfClVfl...

de Corpo Inteiro.
. etúlio Vargas, 55

Jaraguá do_Sul - O Sistema
Autônomo de Água e Esgoto -

Samae - de Jaraguá do Sul, vai
realizar obras emergenciais neste

final de ano para garantir o abaste
cimento d'água durante o verão.

Segundo o diretor da empesa, Nel
son Klitzke, serão instalados dois
filtros emergenciais com capacida
de de produção de 40 litros por
segundo cada um. Ele disse tam

bém que a partir de janeiro terão

início as obras de construção da
ETAIII - Estação deTratamento de
Água -, com capacidade para 125
litros por segundo, "utilizando

tecnologia inédita no Brasil", afir
mou.

Klitzke disse que o projeto glo
bal prevê a construção de duas
estações com capacidade de 125
litros por segundo, em duas eta

pas: "está será a primeira". Ele in
formou ainda que o projeto está
sendo elaborado pelo engenheiro
CarlosRichter, da Sanepar - empre
sa de saneamento do Estado do
Paraná -, "que é o número urn do

país nesta área e já nos enviou o

projeto parcialmentepronto". Com
base nisso os técnicos do Samae já
elaboraram o projeto estrutural.

Segundo o diretor da empresa,
o custo total da obra é de 350 mil
dólares - cercadeCR$ 74,2milhões.
"Todo esse investimento será pago
através de recursos próprios do
Samae e deverá ser pago até a

conclusão da obra prevista para
julho de 1994 - o início será em

janeiro".

segundo. "Desta forma pretende
mos tambémmelhorar a qualidade
da água servida à população", afir
mouele.
A pretensão da empresa, que

produz 130 litrosporsegundo, hoje,
é chegar a 300 emjulho e até 1996

.

atingir urna produção de 500 litros

por segundo de água tratada. "Va
mos concluir esta primeira etapa da
ETA III e com os dois filtros

emergenciais de 40 litros por se

gundo, vamos mais que dobrar
nossa produção atual", explicou
Klitzke, que acrescentou que de

pois de instalada a ETA III será
feita urna mudança no sistema an

tigo, adaptando-o para flotação.

De Decantação para Flotação
. o sistema utilizado na nova

ETA será de flotação e não decan

tação, como acontece nas estações
de praticamente todo o país. Se

gundo Klitzke, "na decantação as

impurezas da água vão lentamente
sendo armazenadas no fundo dos

filtros, enquanto que na flotação é

injetado oxigênio na água e as im

purezas são espelidas para cima e

retiradas através de lâminas para
os escoadores".

Klitzke disse também que este

sistema émuito utilizadonaEuropa
e o primeiro deste gênero a ser

instalado na América Latina está
na empresa Döhler de Joinville e

tem capacidade para 50 litros por

Grande Leilão deArte
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau e as

Diretorias do ESPAÇODEARTEAÇU-AÇU e GALERIA
DEARTE LASCAUX pedem sua presença no

GRANDELEILÃODEARTE
com obras exclusivas

.(pinturas, desenhos, esculturas, gravuras, objetos e outras

técnicas) dia 2S de novembro, sa feira, às 20:30 horas.
As obras estarão expostas dias 24.11 das

IS às 22 horas e dia 25.11, das 110 às 18 horas.
OLeilão,bemcomo aexposição, aconteceránoVienaParkHotel,
à ruaHermann Huscher, 670, Blumenau, Sc. O leiloeiro oficial
do evento será o sr. Sérgio Scherern Schneider.
AldemirMartins, Guilherme de Farias, Guida Heuer, Henry
Carriêres, Pléticos, Ronaldo Bertaco, Rosi Darias, Sansão
Pereira, Vera Triebes; Volpi e outros, estão entre os artistas
conv�&

.

/

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

.

_}

LIMPAC:
a maior limpezal

, /

llMPAC
você mais ama.
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Limpezae
Conservação.
Serviç:o J)rofissional
de primeira linha.

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

89253-000 - Jaraguá do Sul- SC
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Matutando
.. Egon L. Jagnow

Nosso Turismo'

A busca de uma identidade

O turismo, nos dias atuais, constitui-se numa

importante fonte de renda e divisas. Ha municípios
catarinenses que sabemexplorarmuito bem este ramo.

Ha os que, privilegiadospela própria natureza, nem

precisam esforçar-se muito para trazer o turista,
enquanto outros lutamferrenhamenteparaficar.pelo
menos, com alguma rebarba.
Este último parece ser o caso dos municípios da

microrregiãodaAMVALI. Precisamempenhar-semuito
paraficarou retero turistaem seumeiopelomenospor
um dia.
O que falta, ou o que os outros têm que nós não

temos? Alguém dirá que é infraestrutura. Mas a

infraestrutura cresce com a demanda. Outro dirá que
faltam atrações, programas, opções de lazer. Mas
estes tambémpassam a ser oferecidos de acordo com
o crescimento daprocura. Em outraspalavras: estes
fatores crescememfunçãodo crescimentodademanda
turistica e o turismo,porsua vez, cresce namedida em

que estes crescem. Por isso, muito importante émanter
a infraestrutura e a oferta de atrações, programas e

opçõesde lazerumpoucoacimada demanda turística.
Contudo, isto não resolve oproblema. Háalgomais

a serfeito. E este algo mais é apropaganda turlstica,
a divulgação daquilo que aqui ao turista se oferece.
Epara que estapropaganda turística seja 'eficiente é

preciso que haja uma identidade turística. Porém, não
é uma tarefafácil. Não é

fácilporque esta identidade
turística deve estar fundamentada na realidade que
a região oferece. Eporqueprecisa retratar e "vender"
aquiloquea regiãooferece, despertandoa curiosidade
e o interessedo turista. A identidade turística é como'
uma logomarca. Semmuitaspalavraselamostra o que
a região tem a oferecer.
Atrativos, a meu ver, não nos faltam.

Principalmente, atrativos da natureza. A questão é
vender estes atrativos ao turista.

Maurício Oliari
Latoaria - Chapeação e Pinturas

em geral
Rua Adolfo Milnitz

(Lat. da rua 12 de

Corupá - �C

s/nº -

Maio)

Ver8nicaAlbuquerque, com omaridoJoséConstancio (àesquerda)eAdemirNoenberg, comsu« esposa

Ação Social e Conselho Tutelar da Criança

Entidades empossam
membros e diretoria

Guaramirim - Naquinta-feira,
18, foram empossadas em

Guaramirim, o Conselho Tutelar
da Criança e do Adolescente e a

nova diretoria da Ação Social

daquele município. As posses
aconteceram no auditório da
AssociaçãoComercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim

(Aciag),juntamente coma reunião
do Rotary Club. A solenidade
teve a participação das autori
dades do município.

A nova diretoria da Ação So
cialdeGuaramirim serápresidida
pelo empresário e rotariano
Ademir Noemberg, que sucede a

Verônica Albuquerque. A
entidade realiza trabalhosvoltados
.)araoauxílio defamiliascarentes
do . município. Noemberg disse
que "o importante é dar seqüência
ao trabalhoque é desempenhado
pela entidade" ..

OConselhoTutelardaCriança
e do Adolescente é formado por

AntônioZininiermannfalou em

nome do Rotary

membros efetivos e suplentes que
foram eleitos na última quarta
feira em eleição realizada no

Fórum da Comarca de Guara
mirim. O conselho será presidido
porAntônioPacherFilho, que aos
presentes, foi enfático ao dizer:
"Nós temos que trabalhar muito,
mesmo que sejamos censurados

por todos,mas o importante éque
possamos realizar um trabalho
integrado coma comunidade, pois
sozinhos não teremos força".

O rotariano e ex-prefeito
AntônioCarlosZimmemannfalou
em nome do Rotary Club de
Guaramirim a respeito do valor
de ambas as entidades.

SORTEIO

27 .11.93 CÓMoPiÃ 'FÊLIZ
'l� H i ItSI) )1
vOCÉ GANHA SEMPRe

2 Klls Cerâmica Portlnarl
2 Molo Compressores Schulz
2 Klls com 4 laias de Tinia
Lálex PVA Cascor Alba

2 Liquidificadores Btllânia
2 Balerlas Hellar
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Canoagem

Canokendisputaprovas
dia28 noRio de Janeiro

-----_---
-

,

Empate em Xanxerê foijogo de compadres

Classificado oJuventus
contra o TubarãoJaraguá do Sul - o Clube de

Canoagen Kentucky (Canoken),
de Jaraguá do Sul participará do

Campeonato Brasileiro de

Canoagem Oceânica, que aconte

ceno dia 28 desternês, na cidade de
Angra dos Reis, no Estado do Rio
de Janeiro. Segundo o presidente
do clube, Júlio RobertoRodrigues,
a expectativa para esta competição
é muito grande pelos excelentes
resultados que os canoístas do

clube vêm conquistando.
Elecitoucomoexemplo alaPro

vaMista deCanoagemRioBenedi
to, promovida pelo clube de

canoagemdaquelernunicípio, onde
osjaraguaenses conquistaram 14

dos 18 troféus disputados. "Os

•

integrantes do nosso clube est�o]o�€Iaobtendo resultados cada vez mais Ösignificativos, em todas as compe-
tições que participam", disse

Rodrigues que exemplifica com a

regularidade dos atletas, "pois o

tempo obtido em Benedito Novo,
nas provas por equipe, tem sido o

mesmo que nas provas individu
ais".

O Canoken, que é patrocinado
pela empresa Malhas Darpe, com
petenomesmodia.Zê, emBlumenau
onde será realizado um circuito de
velocidade no rio Itajaí-Açú, na

Sociedade Termas do Vale - Júlio
lembra que serão grupos distintos

que participarão das duas compe
tições.

Resultados de Benedito Novo

Categoria Wave I ° Lugar: Graeiela Kretschmar Benedito Novo

Feminina 2° Lugar: Giseie Vieira Blumenau
3° Lugar: Marcia Vieira .Blumenau

Categoria Wave 1 ° Lugar: Marcos Zan�elini Jaraguá do Stil
2° Lugar: Harley Mans e Jaraguá do Sul

Masculino 3° Lugar: Eugênio E. Müller Benedito Novo

Descenso
I ° Lugar: Arßemiro Homburg Jaraguá do Sul
2° Lugar: Júlio Roberto Rodngues Jaraguá do Sul

Individual 3° Lugar: Odilon Manske Jaraguá do Sul

I ° Lugar: Júlio Roberto Rodrigues Jaraguá do Sul

ArJfemiro Homburg
Descenso O ilon Manske

emEquipe
2° Lugar: Ademir Regert Jaraguá do Sul

José da Costa
Mauro Giacomozzi

3° Lugar: Ademir Klemz r
Jaraguá do Sul

Edson Klemz
\ Marcos Zanghelini

Comunicado
Os policiais civis da Delegacia de Polí
cia da Comarca de Jaraguá do Sul
informam à população haver cessado o
movimento reivindicatório que parali
sou os trabalhos do órgão, voltando ao
pleno atendimento a partirde dia 17.11.93

VENDO
CASA DE ALVENARIA

< ,.

Todél de tijolos a vista, aquecimento solar na casa toda, suite com

hidromassagem, 3 ar condicionados, 6 quartos com armário
embutido, mais cozinha e sala, garagem para 5 carros, terreno 30 x
26 = 780m2• Accmpanha mais uma casa de alvenaria com área de
8 x 11 que possui 3 quartos e um banheiro mais sala e cozinha cl

garagem, anexo 1 escritório� uma cobertura de 8 x 11 como sala de

jogos, totalmente murada, área nobre próx. ao Agropecuário. As
construções tem um montante de área coberta de 600m2• Aceito
proposta. Horário comercial72-2659 fora deste horário 72-274@.

Jaraguá doSul- OGrêmioEs

portivo Juventus, que classificou
se para a próxima fase da Copa
Santa Catarina com um empate em
Xanxerê, joga neste domingo no

Estádio João Marcatto corrtra a

equipe do Tubarão. A vitória é

importante porque nesta fase clas
sifica quem conseguir atingir três
pontos e o segundo jogo será no

sul do Estado.
Para este jogo o técnico Picolé

terá a volta de Ricardo, Amauri e
Gilvan, que estavam suspensos
porreceberem terceiro cartãoama

relo, no jogo contra oBlumenau na
terça,16.

Com a vitória, o Juventus joga
por um empate em Tubarão. Se o

jogo acabar sem vencedor um

novo empate, em casa, beneficia
a equipe do sul. E se perder, o
Juventus precisa da vitória no

campo do adversário para forçar
uma prorrogação, em que o Tuba

rão, também, só precisa de um

empate.

"JOGODECOMPADRES"

Oresultadodeüxúem.Xanxerê,
frente a equipe local, demonstra o

clima do jogo, que foi transmitido
pelas emissorasde rádiodeJaraguá
do Sul. Mesmo com as duas direto-

Foto: Divulgação

_.

Professores que organizam o IIEspaço Livre na Ser Marisol

Espaco Livre II

Diversasmanifestações
reunidas na SerMarisol

Jaraguá do Sul-Bmgrupo de

professores programou e realiza

nodia 25 deste mês o Ir Espaço
Livre - Movimento é Arte. Trata
se de uma série da apresentações,
desde danças de academia e

folclóricas, artes marciais e

ginástica aeróbica. A promoção
acontece na sede recreativa da

empresa Marisol, com início

previsto para às 19h30min. A

criação e organização do evento

está a cargo dos professores

Emerson César e Tânia Nunes.
De acordo com os promotores, .

uma das finalidades do evento é

"divulgar os trabalhos dos

profissionais e alunos de Jaraguá
do Sul e região".

Ao todo irão acontecer 24

apresentações, entre grupos
folclóricos germânicos.e gaúcho,
academiade ginástica e dançae as
academias e associações de artes

marciais qae existem em Jaraguá
do Sul.

rias afirmandoque nãohouve acor

do, a disposição dos jogadores
demonstrava cautela de ambos os

técnicos que não se arriscaram,
evitando contusões e uma possí
vel derrota.

Mesmo se o Juventus perdesse
o jogo, chegaria a classificação
porque no outro jogo do Grupo B
o Blumenau empatou com o

MarcílioDiasem 2 x 2 eoJuventus,
com seis pontos, estaria classifica
do.

Se o Juventus perder para o

Tubarão, vai disputar uma

repescagem que ainda não tem os

detalhes definidos pela federação.

Integração
prossegue

. , .

nodomingo
JaraguádoSul-Nestedomin

go, 21, acontece a segunda roda
da do Torneio Integração "Lojas
Safari". Os jogos acontecem nos

estádios da Ponte Preta, emRibei
rão Grande da Luz e do ABC.

O líder da competição na Cha

ve A é o Internacional com seis

pontos ganhos, enquanto o Ri
beirão Grande da Luz lidera a Cha
ve B com cinco pontos.

Hoje, será realizado o jogo en

tre Mecânica Scheier e Chatúba,
que estava .programado para o

domingo, 14, e acabou não acon

tecendo.
Os jogos do domingo são os

seguintes: no Estádio da Ponte

Preta, às 15 horas jogam Ribeirão
GrandedaLuz xMecânica Scheier
e às 16h45min Recanto Amigo x
Flamenguinho. No Estádio do
ABC enfrentam-se às IS horas
Chatúba x Krüger e às 16h45min,
ABC - x Internacional.

O coordenador da competição,
WaldemarVieira, informou que as

duas partidas da etapa semi-final
serão disputadas no dia 5 de de
zembro. As partidas decisivas
acontecem no dia 12 de dezembro.

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

PROJETOS, CONSTRUÇÃO,OE;CORAÇÃO,VENOAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS rua Reinoldo Rau, 541-Fone:72 32 82
.
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