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Quadrinhos

Jaraguaense
é O jOde SC

afazerumgihi
!!!1.4 Darion Anacletto é o autor da
;. primeira revista em quadrinhos

.

.

de Santa Catarina. Em sua se-

gunda edição, a.revistajá é um

grande sucesso, pois está circu
lando emmais de40..municípios·
com gránde aceitação dos leito
res. Página 9

Mudança afetará
todo o trânsito·

de Jaraguá doSill Abel era supervlsor técnico anoJiassadõ .

Contratações
. o novo Plano Viário de jaraguaense fica congestionado

Jaraguádo Suljá está pronto e a principalmente nos horários das
partir do mês de julho o trânsito 12h e 18b.
da cidade passará por diversas

.

Lombadas elêtronicas, mais
mudanças. sinalizações para turistas e a pa-
A avenidaMarechalDeodoro vimentação asfáltica também es

terá um calçadão até o colégio' tão incluídos no plano.
São Luis e as ruas Joinville e

'

A elaboração do' plano' teve a

Bernardo' Dornbúsh em vias de participação' de engenheiros do'
mão única. . Instituto' de Pesquisa e Planeja-

Estasmedidasforamtomadas mente Urbano de Curitiba

porque hoje o' trânsito . (IPPUC). Página 3

Abel Souza dirigi
Juventus este ano

Depois de um ano trabalhando com supervisor técnico', Abel
Souza assume o' Juventus já pedindo' reforços, O clube contra
tou até agora três jogadores e, renovou contrato' commais três.
Restam para formar o' plantel, 5 jogadores que virãoprovavel
mente nestes próximos dias. Página 11 .

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304
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----O''"'TE q.nfljS/púisas de Jaraguti' (20)Cooflroo )::/. ÉS�lptoi�arqoi�odtrcf�' t
história ' '�, é de 1989,'ltie é quando for. s-.:

--------.-,',�-.
_-' feitaaúltímaréformadoprédío

dos "Correios", na 'esquina da
Rua 1, nominada de Getúlio

Vargas, em homenagem, se

gundo o tenente Leônidas
Cabral Herbster, prefeito mu
nicipal de Jaraguá, que assina
vao decreto rr'fi (CP, ed. 950,
p.4,del- rO-1938),mudando
o nome de Avenida da Inde

pendência,em20-9-1938, con
forme a seguinte justificativa:
"Considerando, não existir
nesta cidade; nenhuma rua ou eraD. Pedro II e inicialmente das, ela foi chamada de

avenidacomadenominação do foi conhecidacomoCecilia, no Bahnhofstrasse - amado qua
nomedoeminenteestadistaque Longínquo ano de 1920. O pré- dro daestradade ferro - referin-,

dirigeatualmenteo.Paíz;Con- dio dos "Correios", faz frente do-se à antiga estação (atual
sider:andoquetalhomenagem, paraumapracinhamuitoboni- MuseuMunicipal "EmíliodaSil-
éumdeverdegratidão de todos ta, construídanaadministração va", enão ànovaestação, que só
os brasileiros pelos relevantes Mayerx Schmöekel, que ade- foi inauguradaem 1943. ("CP",
serviços prestados pelo citado nominaram de Praça França ed. 1.161, p. 2,43).
estadistaemproldoengrande-, 'Vosgerau, votadapelaCâma- Nesta esquína, numa casa

cimento de nossaPátria; Cen- ra de Vereadores de Jaraguá depois demolida, de alvenaria,
siderando já existir nesta ci- doSulesancionádacomoaLei estavaaredação do CORREIO
dade uma praça com a deno- n0375,de 13-1Q-1972,emho- DO POVO, consoante sevêda

minação "7 de Setembro", menagem aum eficiente cida- .ed, 940, p. 4, de 23-7- 1938,
relembrando assim a gloriosa dão, filho de alemães, que em dandocomoRuaD. Pedro IIeas
data do maior feito de nossa 1922 vinha ao 3° distrito do oficinas na Rua Preso Epitácio
históriapolítíea,Decreta:"Ar- muno de Joinville, chamado Pessoa, no porão da casa hoje ,.

ligo Ú"ico-A atual:A.venidà' ;-Harisa�HU1nboldt, depois de ';ociIj)aitape1�'d�päC'iiante Ivo
da Independê"cia, passa a 'servire 15°B,C.,fezoconser-' NereuZanluoa,esquinacoma
denollt;"ar-se Avenida Ge- 'vatório demúsica, foi fiscal de Rua132,AntônioTobias, sema
túlio Vargas, revogadas as lacticínios, trabalhounos cartó- nário, então sob a direção e 'ge
disposições eilt co"trário". O rios de José Pasqualini e rência do jornalista Honorato

outro lado é a praça que já era Waldemar Luz e na Intendên- Tomelin.

LeônidasCãbralHerbster,seu cia de Corupá, chegando em AmtmicipalidadedeJaraguá
construtor ehoje é a praça do 1936 3 Jaraguá, 1° distrito do doSuldoavaáreadeterraparaa
Expedicionário, que homena- novoMunicípio onde. " .desem- construção do prédio dos Cor

geia os expedicionários de to- penhou o cargo de Agente de reios & Telégrafos, que era

dos os tempos, em especial' os Estatístca e' foi Tesoureiro da inauguradonaadministração de
integrantesdaf'orçaßxpedici- .

Prefeituraatéâsuaaposentado- ArturMüller(1951-1956)epor
onáriaBrasileira - aFEB, que riaJuntocomPauloKaesemodel aquele prédio passaram tonela

provocouumgrandecontigente e Michel Stern fimdou o Jazz dasdecorrespondêncW,eainda
de militares desta região, dos BandElite, quepassoumais tar- hoje, apesar de terceirização da
que morreram no campo de de para o maestro Francisco mão deobra, émuitoprocurado
batalhaouemacidentee os que Messe, emJaraguáfimdoucom pelosusuários(CP, ed. 1.667, p.
retomaram e se cobriram de outros o Jazz Band "Jaraguá". 1,1l-1l-1951).Égerentedeste
glóriapeloestabelecimento da Cumpre lembrar que a GetÍilio estabelecimento o competente
democracianomundo.Afren- Vargas,antesAvenidadaInde- postalista, o sr. João Carlos

tedos"Correios"continuapela pendência (1910), em 1907, JunglesMagalhães,desdejanei
Rua 27, hoje nominada Pe. quando apitou o trem de ferro rode 1992.
Pedro Francken, mas que já peJ�primeiravezpor estas ban- Fria von Jaraguá - 1/94.

"A História de nossa gente
não pode ficar só na sauda
de". O passado só é impor
tante se o seu tempo foi bem

empregado.

Há 72anos
_

Em 1992, as manifestações do toridades a que ele se referia eram
dr. Aristides Rego no "Jornal de figuras do porte de Augusto
Joinville" rendiam outras respos- -Mielke, João Wagner, Angelo
tas por parte de ArturMüller so- Rubini, Henrique Piazera,
bre aquelas classificadas "infa- Leopoldo Janssen e outros tantos.

mes acusações" daquele advoga- Perguntava, também, ao.dr. Rego
do, ou de quem lhe serviu de

.

se não corihecia os servidores da

gratuito infonnante. Lembrava o Justiça, que foram ou eram sub-

jornalista jaraguaense do único delegados de polícia, nas pessoas
semanário acircular regularmen- de Bernardo Gru1:iba, Emílio
te em JaraguA, no 2° distrito do Piazeta, Leopoldo JansséneArtur
município de Joinville que as au- Mülller, só para citar alguns.

Há 70anos
- Em 1924, neste começo de ano, Católica. O lugar a que o anúncio
assumiam aColetoriaEstadual, o se referia era o local onde mais
sr. Mário Lopes, como coletor e tarde as Irmãs da Divina Provi-
Gustavo Arantes, como escrivão. dência construiram em sucessi-
- Francisco Fischer, pai do vos aumentos o atual Colégio da

nonagenário Francisco Fernando Divina Providência, cuja Ordern,
Fischer, que anunciava no sema- em3-11-1992 festejouo 150° ano
nário local, haver estabelecido o de fundação a nivel mundial,
negócio de secos e molhados, fa- - O "Cine Jaraguá", na casa de
zendas armarinhos e bebidas de Alois Stueber, apresentava o fll-
todas as qualidades,nesta vila, no me mudo "O Covarde" e. a fírma

, caminho de Blumenau, que de- Müller&Piazeraeraelogiadlipel�
, pois P,8$sou a ser conhecida como música ao vivo Que animava as

, " 'AMbkBâpitsfa',I�Ö1Ítgfêj-'â!)l""-ll��\I\,� ()'q'\.f)� h <)""� ",Cl'l i
\

Há 57 anos �

.. ;)'f()"�f I,:,.,f:j. -,

- Em 1937, de Hansa-Humboldt, diversos sacos de farinha, arroz,
atual CorupA, distrito de JaragÍu( feijão, café, algumas arrobas de

TobiasCardozo,convidavaparaa carne seca, latas de café moído,
elegante festa recreativa no cam- restas de cebolas, formando um

po do F.B.C. hanseático, promo- pequeno sortimento de secos e

vida pelo "Grêmio Cruzeiro do molhados.

Sul",com teatroebaileà noite,no - Umjornal questionava o Partido
Salão Central. futegralista, diante de um plebis-
- Larápios agiam na CasaComer- cito que se realizara, visando sa-

ciai de Reinoldo Rau e a policia her quantos eram. A estatística
deitava mãos em Pedro Vicente, oficial do Sigma declarava que
FranciscoMarthendal eFinniano votaram no censo 509.000 pesso-
Catarina. Na busca dada na casa as entre integralistas,
de Pedro Vicente, o sgto. Eucario sympatizaDtes, crianças e

deAlmeida, delegado, apreendeu aDalphabetos.
Hál0anos

- Em 1984, ainda se lembrava da
morte do benquista cidadão
Erwino Menegotti, falecido em

27-12-83 e E. V. Sehmöckel, de
Florianópolis,escrevia "Faltaum
homem Desta terra", contando a
sua interessante vida de homem
.prestante na comunidade

jaraguaense.
- O Escritório Regional da Junta
Comercial do Estado, mostrava,
apesar das dificuldades econômi
casedainflação,queseconstituiam
261 novasempresasemJaraguádo
Sul,entre comerciais, índustríaise

prestadoras de serviço, sendo 163
limitadas e 98 individuais.
- A imprensa bronqueva com a

grafia de nomes: O Bol. Inf. n° lO,
do SEEESC, dava vários endere
ços das UCRE's, a 19" de Jaraguá
do Sul dava comoAv. Mal Nereu
Ramos (queDunca foiMarechal),
e num edital de Usucapião n° 340
(CP, ed. 3.269. p. 8) dava.como
confrontante Itapoc:ú BaDseD,
quandodevia serltapocuHansa. Se
ajustiçamandasseprocuraro tal de
ltapocú Hansen não encontraria
nWlca...

Alta Tecnologia
emmatérias-primas
para alimentos

Poile: (0473) 71-2277 - Joraguá do Sul> SC
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GORREIO DO POVO - Járaauá do Sul, 11 de ianeiro de 1994
'

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



VilaAmizade recebemaiores atenções

Prefeitura iráfazer o
recolhimento de lixo
Schroeder - o vice-prefeito

Gregório Aloi Tietz, respondendo
pela titularidade no período de fé
riasdeHilmarHertelestáelaboran
do um calendário para os serviços
de recolhimento do lixo nasprinci
pais comunidades do município
de Schroeder.

Vila Amizade, em Schroeder I,
por ser um bairro bastante povoa
QO, vem merecendo as atenções e

por isso passa a receber também

serviçosderecolhimento dolixo.já

Prefeitura de

Corupáabre
concurso

COl1lpá - Em edital recentemen

te lançado e publicado, o poder
executivo municipal, com a apro- .

vação do Legislativo, estabeleceu
o concl,lrso,púQl\<:Q pl.!,1;a, ingressq
e enquadramento nô quadro do

funcionalismo público municipal.
O mencionado concurso abre

vagas para professores em todos -

os níveis, auxiliares em serviços
gerais, auxiliares de enfermagem,
atendentes de berçário, vigias, au
xiliares administratives, auxiliares
de manutenção e conservação,
encarregados de obras e serviços
urbanos, motoristas, pedreiros,
carpinteiros, calceteiros,enfermei
ros, operadores de máquinas,
inseminadores, agentes de obras e
serviços urbanos, técnicos em ati
vidades de engenharia, técnicos
.em agrimensura, técnicos em con

tabilidade, agentes administrati
vos, agentes de serviços
fazendários, técnicos agrícolas,
médicos, odontólogos, assisten
tes sociais, assistentes adminis

trativos, fiscais sanitários, médi
cos veterinários,mecânicos de ve
ículos e máquinas; engenheiros
civis; telefonistas e fisioterapeu-
tas.

a partir da primeira quarta-feira de
fevereiroe aapartirdaí, em todas as

quartas-feiras, parao lixo generali
zado. Já na primeira sexta-feira de
cada mês, o caminhão fará o reco
lhimentodo lixo pesado, como fer
ros e vidros, que são considerados
materiais recicláveis, enquanto que
no centro da cidade tal serviço será
executado na última sexta-feira
cada mês.

Também no centro, o recolhi
mento normal continua às' terças

párao lixo geral.
.

"

Uma vez organizado o recolhi
mento do lixo através de um calen
dário' de serviços, o importante
será concientizar os moradores

para que aguardem a passagem do
caminhão dolixo, mantendo o seu

lixo em sacos plásticos e que sejam
colocados ao alcance da equipe de
recolhimento do dia previsto ou

véspera à tardinha. Evitem jogar
lixo nos rios ou margens destes,
para não polúí-los ainda mais.

As inscrições encerraram-se Segundo o ex-presidente, num
no dia 21. Com este ato a adminis- acordo firmado no começo da

. .

al d C á gestão de Odenir Deretti, tode
Olavio já foi vereador por seis

tração mumcip e orup, não anos emMassaranduba, mas afir-
só

.

á lh I t anomudaria amesa diretora.sen-tr me orar e comp e ar o seu
ma que nunca lhe fora dado uma .

dr funci al
.

t b
r do que aquele que assumissequa o Clon, com am em es- oportunidade para mostrar seu

t b I dr t deveria dar continuidade ao pla-
.

a e ecer o enqua amen o como trabalho. "Fui eleito pelos meus
funci

,. d d no de trabalho já determinado no'

cionano concursa o, para e- companheiros e, agora quero darcomeço do atual governo.zenasdeservidoresmunicipaisque continuidade ao trabalho deixa-
foram admitidos sem concurso em Somente uma chapa concorreu a do pelo n0SSO amigo Petri", fina-
administrações anteriores. candidatura, sendo que foi eleita lizouele.

CORREIO DO POVO - Jaraguã do Sul, 22 de janeiro de 1994
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Depois de
seis anos

vereador,
Deretti
assume a

Cãmara

municipal

Chapa apoiada pelo PFL

Olavio Deretti eleito

presidente da Câmara
Massaranduba-Foieleitanoúl
timo dia 10, a novamesa diretora
da Câmara municipal. Donato
Petri passou a presidência para
OlavioDeretti.

por aclamação apoiada peja ban
cada doPFL.

Nova mesa diretora:
Presidente - Olavio Deretti

Vre�presidente-AdentirSprung
]0 secretário - Valdir Spézia
2° secretário - Alberto Kranke

A basepara
o conserto político

Udo/eal

Muito pouco adianta combater a dor; uma vez que e/a é

apenaso reflexo domal. Oque temosquefazeré remediaromal,
na sua origem. Com a cura do mal, a dor desaparece.
Apolíticabrasileira tambémprecisa ser tratadadestaforma,

paraque se consigamudar esse quadro degradante domomento
presente, substituindo-apor umapoliticamoralizada, honesta,
voltadapara o bem däNação. Eesse combate deveserfeitopela
raiz, ou seja, pelospartidospolíticos.
Aqui, do nosso cantinho, quaseperdido na imensidão deste

pais tão grande, vai a nossa sugestão, embora saibamos por
antecedência, que ela não vai chegar lá.

Que tal se os partidos políticos fossem registrados como

empresas, com CGC, com contabilidade, sujeitos também a

recolherem seus impostos e taxas; com suasmatrizes e filiais;
devidamente organizados como empresas privadas, sem

conchavos com governos.
Cada partido teria como sócios os seus filiados e cada um

destes contribuirta com o recolhimento de uma mensalidade,
mesmo quepequena. Qualquerfi/iodopoderiaser candidato em
potencial, desde quefosse 'um elemento limpo, organizado, sem
processos sobre seus ombros, que dessemostras de honestidade
e de bom empreendedor. Ocandidatonãoprecisaria terdinhei
ro ou recursosoupatrocíniosparaelevar-se ao cargo,pois, isto
seria de responsabilidade dopartido. Firmas tambémpoderiam
colaborar com ospartidos, porém,' dentro de um limite estabe
lecido pelajustiça eleitoral. Seria um valor relativamente pe-

. queno, que não pudesse caracterizar-se como elemento

corruptivo.
:,1 ..Cadapartido teriaporobrigação,preparar os seus candida
.,

tospara dcáigo'que pre.tendem.:�enNn,fJI�tt.4fNÇ,W,�lI1l/I'tsti/aS
aprovadas pela Justiça Eleitoral. Os candidatos em preparo
deveriamprestar exames de aptidão. Quando eleitos, saberiam .

',_'j/érféitamente desempenhar a missão de representantes do

,povo.
,

termo' de comparação aludido acima, se encaixaria nesse

processo também paraafastar a corrupção. Senão, vejamos:
Existe a corrupção ou existem ospoliticos corruptos, porque"

atrás deles existe o elemento corruptivo: o dinheiro arrastado
�

pela ganância e atrás do dinheiro existe o corruptor, represen-
tadopeLosgrandes domundo econômico cuja ânsiadepodernão
permite que entendam que quantomelhor é asituação dopovo,
consumidor em potencial, melhor também será para eles que
fazem e vendem osprodutospara consumo.

Uma vez afastada aparticipação do corruptor e limitada a

presença do elemento corruptivo, está afastada a corrupção.
Ademais, cabem aos partidos todas as responsabtlidades

sobre o desempenho e ação de seusfiliados eleitos. Todo candi
dato que recebessepropinasparapatrocínio de sua candidatura,
seria radica/mente afastadopelopartido; todo eleitorfiliado que
recebesse dinheiro oufavoresdos candidatos, teria suafiliação
cortada e condenado ao cumprimento de umapena, estabelecida
pelajustiça comum.

voto deixaria de ser uma obrigação pe/ajustiça eleitoral.
Tal exigência caberia aos partidos e apenas sobre os seus

filiados. Aquelapessoa que não sefiliarapartido algum, só vota
se quiser. Isto seria democraciaplena.

Nenhum politico poderá exercer o mesmo cargo por dois

períodos seguidos epormais de três vezes em um oumais cargos
em toda a sua vidapolítica.

bservação: um serhumano, mora/mente constituído, não se
vende,poisaverdadeiramoralnão estáavenda e não tempreço.
Apenas os fracos, os ignorantes que normalmente se protegem
sob uma capa de falsa moral e de uma suposta honestidade,
podem sercolocadosnacondição demercadoria transacionável.
Estes, por menos que se pague por eles, ainda se estápagando
caro, pois, são como dinheiro falso: Não valem nada.

3
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"In Memoriàm"

DorvalMarcatto
Os desígnios de Deus são

inescrutávei. Quando menos se

espera, eis que se dá o desenlace,
ainda quando poderia esperar por
um tênue prolongamento da
efêmera vida que o homem leva na
terra.

Certamente suamorte foi pláci
da e tranqüila e, no relãmpago do
ocaso deve ter sentido que cum

prira seu dever, que sua passagem

porestemundo fôraproficua e útil.
E a paz, a grande paz de Deus,
reinou no seu coração. João

Marcatto, seupai - opatriarca - no

começo deste século plantou aqui
o embrião de uma atividade de
terras longínquas, que aqui germi
nara, e cresceram e o progresso, a

fase final do sucesso permitiu uma
perene atividade empresarial atra
vés dadiversificação. Porcinqüen
ta anos segurou firme as rédeas da

administração, que já passaram

para a terceira geração.
Como o homem é produto do

meio em que vive, também Dorval
não foi excessão, participando das
atividades comunitárias, religiosas,
empresariais e de serviços, tanto no
clube rotário, como no de vereador,
fazendo jús, também, ao múnus

. público, como seu pai, que foi Con
selheiroMunicipal, na primeira ad

ministração como município autô

nomo. Não esqueceu que esporte
não só écultura, comoé vida; de que

se separou com a suamorte, quando
se desfez o laço de membro funda
dor das entidades que hoje prantei
am a sua partida. Nos álbuns sociais,
nas galerias de homenageados, no
mármore e no bronze, ficaram
perenizados os seus feitos, como
elemento útil, dotado de espírito de

cooperação, deixando a certeza que
nesta terra foi Um filho produtivo e

capaz.
Este senianário, em 1988, vendo

em Dorvál as condições de figurar
entre aquelas personalidades que
tambémconstruiramagrandezades
ta terra, foi procurado pela coluna
Flashes da Cidade, onde ele con

tou em detalhes a sua rica passagem
de homem a enfrentar desafios, pu
blicado na ed. 3.563, pág. 13, do
CORREIODOPOVO e deverá ser

levado para integrar um livro que se

pretende editar, para conhecimento
dos pósteros, o que ele fez pela sua

terra adotiva.
Certa vez o Marquês deMaricá,

tentou definir a morte: 'j4 morte é

certa, mas o prazo incerto: se a

certeza da primeira nos aflige,
a incerteza do segundo nos con

sola".

Cumpre-nosconformar-noscom
a lembrança do grande amigo que se
foi antes de nós, que nos precedeu
na longa viagem.
Esta folha apresenta condolên

cias à família enlutada.

numeroso grupo a uma bolsa edu- bolsistas a nível mundial. Con
cacional que é oferecido anual- cluído o seu período, aproveitou,
menteporR.I., no atingimento de às suas expensas, mais um perío
seu objetivo de contribuir para o . do para realizar e absolver o

desenvolvimentoda compreensão mestrado e doutorado naquela fa
internacional e de relações amis- mosa cidade inglesa, retomando
tosas entre os povos de diferentes no ano passado.
nações, para rapazes e moças de

.

estudar no exterior. Cristiane se-
Na foto aparece a palestrante,

rodeada de rotarianos do clube e
guiu para a Inglaterra em junho/ visitantes que a foram cumpri-91 e lá cumpriu um ano no

mentar pelo brilhantismo de sua
Polytechnic InstituteofOxford,
revelando-seumaverdadeira "em- exposição.

<,

baíxatría da boa vontade" , (Da Coordenadoria de Rela-
contatando com muitos outros ções Públicas do Distrito 4650)

Cristiane de volta ao Rotary

Bolsistapalestra em Florianópolis-
Florianópolis - ORotaryClub

Florianópolis-estreito recebeu no
começo deste ano a visita da ex

bolsista da Fundação Retária, a
arquiteta Cristiane Mansur de

Moraes, quando produziu inte
ressante palestra aos rotarianos

daquele clube e dos rotarianos
visitantes de clubes rotários de
outros distritos brasileiros e de

países vizinhos, em grande nú
mero alí presentes na Capital
catarinense neste período do ano.
Aarquiteta foiaescolhidapeloD�
4650, pelo seu "curriculum" em

,

E témpo de renovar

Ano novo, vida nova. Os senti
mentos que cercam o tempo do
Natal e da passagem de ano são

sempre osdaconfiançanumanova
quadra, mais acertada, menos

dura, mais produtiva em termos

gerais, especialmente no que tan
ge à felicidade e ao progresso a

quese destinao serhumano. Tem
po, portanto, de renovação da es

perança.
Em nenhum dos anos de que

nos lembramos, por certo, este

desejo de ter esperança e de reno
var nos surgiu com tanta ansieda
de e com tanta força como agora.
Caminhamos, como sociedade,
entre acertos e desacertos desde o
advento da República, para cul
minar num ano de conquistas e

decepções como foi o que estamos
encerrando.

Começamos. 1993 embalados

pelá vitória contraverdadeiro es

quema lesa-pátriaque se estabele
cera na cúpula do poder com a

insensivelmente alegre e

"collorida" comitivadas Alagoas.
Comemoramos pouco e já nos vi
mos envolvidos com uma nova

4
a ,

Paulo Robeno Bornhausen

decepção, ao constatar generali
zado mar-de-lama cobrindo o

Congresso e com ele um dos seto
res que mais isento devia perma
necer da administração federal: o
Legislativo.

Avançamos e sofremos para
chegar ao quadro frágil de hoje,
emque imperamaisdesconfiança
que fé entre poderes, entre as ca-

.

sas do Congresso, entre os repre
sentantes do povo eentre o povo e,
os seus escolhidospara a gerência
da coisa pública. Costuma-se di- '

zer que os países, como as pesso-
- as, precisam sofrerpara amadure
cer. Estamos sofrendo, com o des

. propósitopolitico, decepções epre
juízos maiores muitas vezes que
os das secas, das geadas, das en
chentes e dos vendavais. Temos

que sair amadurecidos deste epi
sódio ou de nada terão valido os

dias de desesperança e as tantas

eleições de má escolha.
Ao começar um novo ano, de

cisivo para a política e a institui
ção brasileira, porque tempo de

eleições gerais, devemos estar

atentospara completar o processo

de depuração iniciado em 93 e

para fazer com, que 94 seja, efeti
vamente, ano de passar a limpo a

política e aadministraçãodopaís.
O povo, é claro, precisa partilhat
do processo ou o processo não

chegará ao fim, perdido napoeira
varrida para baixo do tapete e na
velha prática dos "panos-quen
tes", jogo de cena para esconder
do eleitor a realidade.

Através das eleições do novo

ano, a massa votante, que decide

quemvaipra onde, quem fazoque
e, consequentemente, com que
propósitos e métodos será admi
nistrado o pais, terá que tomar

atitudes que representemmais do

que depositar voto na urna. Terá

que se propor a uma triagem, terá
que escolher e, sobretudo, terá

que lembrar. Da capacidade do

povo, de não esquecer tão facil

mente, na horadovoto, tudooque
viu e ouviu, tudo o que viveu,
dependeo futurodo paisque todos
queremos melhor. É chegada a

hora de renovarpara podervoltar
a ter fé, ter direito a esperanças

.

que se realizem.

Sol forte

Barra Velha recebeu
muitos jaraguaenses
Muita gente bonita esteve no

balneário de Barra Velha nesteúl
timofinal de semana. AProximada
mente 5mil pessoasmarcarampre
sença na praia do Tabuleiro; uma
das mais movimentadas do muni

cípio.
A grande parte dos turistas

eram daqui da região, principal-

mente de Jaraguá do Sul, mas os
"gringos", com seus cabelos lon

gos e suas manias, também estive-

ramporlá.
.

De dois anos para cá, Barra
Velha cresceu bastante, tornando
-se uma praia para longa tempora
da.

Nota de Agradecimento

A esposa Ediana, os filhos Jean e Jonathan e demais

familiares de ADEMIR MORETTI GARCIA, profunda
mente sensibilizados, agradecem as manifestações de afeto
e conforto, traduzidas pelos cartões, telegramas, flores,
coroas e, principalmente, pelamaciçapresença dos amigos
que acompanharam o extinto até sua última morada.

Agradecem especialmente ao Pe. Aloísio Boing pelas
palavras de conforto, aos Drs. Moacir Zanghelini, Amaro
Ximenes e à EmpresaDuasRodaspelo fundamentalapoio
que lhes dispensaram, o qual emmuitominorou o doloroso.
transe a queforam submetidos e convidampara a missa de
sétimo dia que será celebrada hoje às 19,30hs, na Igteja
Nossa Senhora do Rosário em Nereu Ramos.

CORREIO DO POVO - Jaraguá dó Sul, 22 de janeiro de 1994'
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Grupo s'e admirou corntanta beleza natural em Jaraguá do Sul e reqiäo

Argentinos visitam Parque da Malwee
Nestaépocado ano,muitos

turistas dos países vizinhos, vi
sitam o litoral catarinense. A

maioria destes turistas são ar

gentinos. Mas algunspreferem
o turismo em locais não

praianos,
É o caso deste grupo dafoto

quevierampassarparte desuas
férias em Jaraguá do Sul.

Segundo eles, passar as féri
as no Brasil, particularmente
em Santa Catarina, em anos

anteriores, erabemmaisbarato

comparado comomercado ar-
o gentino,masagoracomainfla
ção altaao preços chegamper

to.

O motivo deste grupo em

passar suas férias em lugares

que não há praia é porque o

comércio praiano explora de

mais os "gringos", pois neles o
lucrocerto.
De acordo com o grupo, as

frutas, roupas e a refeição são
emmédia30a50%maisbarato

do que o comércio argentino,
mas o que Jaraguá deixou a

desejar, segundo o grupo, foi a
rede hoteleira e um programa
turístico.

OgrupoafirmouqueJaraguá
do Sul se destaca pela beleza

natural e, ao passar pelo Par

que da Malwee, ficaram des-·

lumbrados com a natureza e,

quedificilmentedeixarão dedar
uma passadinha aqui no ano

que vem. Reportagem do CP levou grupo de turistas argentinos para conhecer o ParqueMalwee

I'�I'il

para o tamanho da sua

empresa. São
financiamentos
exclusivos, com mais
facilidade e vantagens
para você. Escolha a

melhor opção, Maiores
informações, converse

Para ajudar no
crescimento das micro e

pequenas empresas de
Santa Catarina, o Governo
do Estado criou o Projeto
Crescer. O Besc faz parte
deste projeto, com linhas
de crédito sob medida

CORREIO DO POVO - Jaraguá do S'ul, 22 de janeiro de 1994

com o gerente da sua

agência Besc.
* Financiamento de

Capital de Giro
* Financiamento de ICMS
* FINAME - Empréstimo
para aquisição de
equipamentos

BESC Santa Catarina
ESTADO OE TRABAlHO

5
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Vestindo Você de Corpo Inteiro.
Getúlio Vargas, 55 ' , ,- '_
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"Ospiratas' detonaram todaSna alta temporada emPenha: j_fuitaalegria enãopoderia/altar a
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QeVlte &JVl arma

, , o "niver'tdeDonaBrunhilde
Transcorrerá na próxima terça

feira mais um natalício de D.

Brunhilde, esposa de nosso dire

tor, a que' nos juntamos
prazerozamenteparadesejar-lheos
ilarabéns por tão auspiciosa data.

Filha da terra, ao loitgo dos anos

tem dado contínua contribuição
para o seu .desenvolvimento, par-

'ticipando ativamente de todos os asa e, sobretudo digna, ela, por, "

movimentos sociais que se reali- suas virtudes, bem merece que
zam com freqüência. Esposa, mãe Deus lhe dê uma grande soma de

ou amiga, sob qualquer dos aspec- venturas por toda 'a vidã.
'

tos por que busquemos cercar-lhe
"'-\ .'f.r. ,.;1.

a individuaíidade, ela se nos apre- Na foto e1a aparece na sala de

senta de sincera a respeitosa admi- visita de suamãe, noANONOva, '

ração. Afável, prestimosa" acolhe- para cumprimentar a "Mutti", sua
elora, hospitaleira, simples, labori- irmãRelinde e a tiaHilda.

/

o s amantes do grupo Bee

Gees já podem adquirir aqui no
Brasil emCD, os maiores sucessos
- -,

da banda. A polygram lançou um
pacote com gravações dos irmãos

Gibb, por um preço bastante

acessível. Vale a pena conferir.

A atriz norte americana
Elizàbeth Taylor, foi internada,
recentemente em Santa Mônica,

próximo a Los Angeles. Taylor
!eve luxação na bacia, em uma

queda na neve, quando passava
'

, férias na Suíça.

,
P riscila raísRibeiro, filha de

JúlioCézar (Suzete) Ribeiro, com
pletanestaquarta-feira, 12 aninhas.
A Priscila recepcionará suas ami-

, guinhas na residência de seus pais,
da cidade vizinha de Joinville. Pa
rabéns 'Princesa'!

Até 25 de Fevereiro
você tem 30% de
desconto no preço
à vista em todos
os produtos.

- I

:1'1

aes

............
•[ÉPOCA�� I'
,I 'I
I modas I
I o MELDOll 1'llA VtH�ß I
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Trocou de idade no
dia 3/1, o garotinho
Henrique Robson
Souza. Filho de
Marciel Henrique
(Ivonete) Souza.

Completou 1

aninfro, dia. 13/1,
Mariana da

Costa. Seuspais,
Odimir eMarle

ne Izidoro,
juntamente com
o irmão Gustavo

Feüpe
recepcionaram
famlliares e

amigos no salão
defestas do
Condomínio
Residencial

Amiiade
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CP Classificados

Edital de Convocação
...LnL'l blêi G 'lO" di r •

d��'em '. ßta'"" 8F8 ."
.. r, -IOam3

A SociedadeSportClubEstrella, através de seu
Presidente abaixo assinado, convoca todos os

seus associados, para a Assembléia Geral Ordi
nária a serrealizado no dia30/1/94, com início às
9:00 hs em 18 convocação, ou às 9:30 hs em 28 e
última convocação, para deliberarem sobre os

seguintes assuntos:
1 - Prestação e

.aprovação de contas referente
exercício de 1993;
2 - Eleição da Diretoria para 1994;
3 - Assuntos diversos.

•••••••••••••••••

---
INDEL Indústriá Eletrônica Ltda.

--

, :Farmácia:
.

'.

.

.

Suely
•

•

A última ,erasão em Sistemas de Alarme.
Sua se,uransa não está mals por um fio.

"*' o Alarme sem �o da Indell�dústria eletrônica, repre
senta o quehá de mais avançado em sistemas de segurança
em residências, lojas .e escritórios.

"*' Este sistema opera com tecnologia avançada, não exis
tindo necessidade da fiação utilizada nos sistemas convenci
onais. Nãö há portanto, o incoveniente de quebrar as paredes
do seu imóvel.

'r't Acionada através dos pontos e controle remoto, por
intermédio de rádio freqUência, inclusive com discador auto
mático de telefone.

"*' Solicitenossa visita para oemonstraçäo de outras

seguras vantagens ,e crçamento através do telefon�'l1-8043.

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

.

•

: Av. Mal Deodoro, 852 :

Vende-se vidros e parabrisas,
novos e usados para automó
veis. Tratar emNereu Ramos,
ruaJulioTissi, 232, comJailson
pelo fone: 72-2218

BARCO MIRAGUAIA'
Vende-se, tem 5metros,borda .

alta,motorHevenrud, comcar

retarodoviária,completa. Tra
tar fone: 71-5898

-:

COMPRO
Escrivaninha para escritório
usada. Tratar pelo fone: 76-
0513. Com César

ALUGA-SE
Aluga-se vestidos de noiva e roupas'
para testQmunhas - TratarRuaMajor
J(llioFerreil8�8Vila Lalau72-1102.

50 JORNAIS
Assinaturas dos seguintes

jornais:
Folha de São Paulo
Estado de São Paulo

FolhaMercantil
Diário Catarinense

Jornal de Santa Catarina
Assinaturas/Anúncios

_ Fone 72-0887.

Copa doMundo 94. Férias. Passagens aéreas. Feiras deNegócio.
Camcun e Disney (15 dias por US$ 1.523)� .. Fale com aHungária, e boa viagem!

Conheça também a P.P. V. � Poupança Programada de Viagem - o grande lance, exclusivo,
da Hungária Turismoparafacilitar sua viagem (pagamento em até 10 vezes). Temos

diversos roteiros: um deles caberá no seu gosto e no seu orçamento.
, "

-
- - - ,
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CAPOTA
Vendo capota para Pampa,"
contato fone: 72-0777

CHEVETTE/80
Vende-seporCR$ 600.000,00.
Tratar fone: 74-1400

Temos à venda Barricas /mportadas· Vinhos·
Cachaças eBebidas emGera/.

Rua Oscar Mohr, 46 - Fone: 71-2642
Cep-89251-570 - Jaraguá do Sul - SC

MOTOXU125
Vende-se. Tratarfone: 71-3021
(recado)

BICICLETA
Vende-se umaMoutain Bike,
18marcbas. TratarnaruaLuiz
Satler, 135, com Augustinho
ouLaercio, pelo fone: 76-2646

COMPRO
Rádio Relógio. Tratar com

.

Benta pelo fone: 72-1722

FUSCA/74

Apenas por CR$ 650.000,00.
Barbada. Tratarpelofone: 72-
3363comAdrianaouAlciomar

It
I

I

I '

BAÚ
Vende-sebaú deF-4000, semi
novo. Tratarpelofone: 73-0063

C�VAN
Vende-seCaravanComodoro/
8-1. Tratar rua Frederico Tott,

"

664,bairroAmizade, com lair,
na parte da manhã "

PICK-UP CD/81
EmNereuRamos, na rua Julio
Tissi,614

Só uma pessoa cuida:
melhor do seu

"patrimônio que a
LIMPAC: "..

você!

6
llMPAC

Torro
F-1000 cabine dupla,

... 1 ""
•

Engerauto, verde escura metá-

lico, ar condicionado, aros de

liga leve, com 120.000 km ori

ginais. Apenas US$ 18.000,00.
Tratar fone: 71-1574 comi. ou

72-0353 res. cl Dênis

Limpe�e
Conservação.
Servi90 �roflS8lonai
de primeira linha.

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

892534)() • Jaragué do Sul - sc

x-

Juízo de Direito da 1- Vara da Comarca
de Jaraguá do Sul

Edital de Citação
o Doutor Alberto da Rocha, Juiz de Direito da I' Vara Cível, da

Comarca deJaraguádo Sul,Estãdode SantaCatarina, na forma da Lei,
etc...

Fazsabera todos quantoso presenteeditadeCitação,virem oudele "

conhecimento tiverem e interessar possa, que por parte de Aurino
"Scholemberg e sim Nonna Terezinhã Scholemberg, bras., casados
entre si, elemecânico, ela do lar, res. e dom. àRua Carlos Sbardelatti,
n? 596, nesta cidade e Comarca, através de sua procuradora, foi
requerida a presente ação deUsucapiioN° 14.440, para aquisição do
seguinte imóvel: Um terreno situado nesta cidade, fazendo frente em
54,00ms com a rua 596 - Carlos Sbardelatti, confrontado pelo lado _

direitoem 12,00ms, com terrasdeAntonioSpezia, travessãodos fundos
em 54,00ms,com terras deAlessiBerri, coincidindo comoalinhamento
predial. Despacho: I-se.Nova data, ou seja:Dia 8/3/94, às 14:30 horas,
para a audiência anteriormente designada as fls. 9 verso. Citem-se e

intimem-se. Cumpra-se. Jaraguádo Sul, 21/10/93. CarlosAlberto da
Rocha - Juiz da I' Vara. E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessadosausentes edesconhecidos, foiexpedido opresenteedital,
que serápublicado na forma da lei eafixadonoátrio doForum, correndo
prazo de 15 dias, para contestarem, querendo, a contar da data da
intimação da sentença que justificar a posse, sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatosalegadospelos requerentesna petição inicial.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 8 dias do mês de
novembro de 1993_ Eu, Escrivã Judicial, o subscrevi,

-

Carlos Alberto da Rocha
Juiz de Direito

.

•Safari

"

Caça - Pesca - Camping - Náutica -

-

Esportes
Distribuidordos produtos:

Rossi - Tramontina - Yannes - Penalty
Tauru� - Marinez - Cobra - Umbro

CBE "Tokio - Tupy - Kanxa
Boito Grilon - Hobby - ces

Preços super especiais a

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

Te/s. (0473) 72-1389 e 71-8135.

.J.

..
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JAVEL
Veículos Novos
Modelo - Cor' - Combo
Tipo 1,6 4p LE - preto etna - (G) , OK

Tipo 1.62pIE -vermelho racing -(G) OK.

Tipo 1,6 4p IE - azul dark - (G) OK

PremioCS4pIE 1.5 -cinzaargento- (G) .. : OK

UnoCSL 1.64p -cinzaargento- (G) OK
. UnoCSL 1.64p-pretoebano-(G) OK

UnoCS4p 1.5IE-cinzasavelha-(G) OK

UnoCS 2p 1.5 IE -verde itajai - (G) OK

UnoS2p 1.5IE-verdeguaruja-(A) OK·

ElbaWeekend4p 1.5IE-verdeitajai-(G) OK

Pick-Up - cinza argento - (G) OK

Veículos Usados
ElbaWeekend - branco real- (G)� 92/93

PremioCS 1.62p-azul-(G) 90

UnoS2p 1.3 -preto-(G) 90

. UnoS2p 1.3 -vermelho-(A) 89/90
UnoMille 5m-vermelho - (G) 91

UnoMille 4p - cinza - (G) 90/91
GoI CL 1.8-verde-(A) , 92/93
Kombi _branca _ (G).,

_

87

Jaraguá Veí�ulos, Peças e Serviços
Ltda.

-1�.ua João Zapella, 214 - Fone: 71-2111

&3nia f)ea

4&
CIG Foftseca, 97

r-salal

71-6410

Ano

r··········�········.

: L�I'Dl'iD e P,� e -D :
i

.

J�ragu
ti'

i
·

.
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.

• •
• •
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Vende-se, aceitonegociar. Tra- • •

'

tar fone: 71-6843 • •
• I

...-------- • agógicos..Vendo ou troco Fiat
•. 'cio Pessoa, 435 _ Centro •

Premio 87, àlcool • I - Santa Catarina •
em ótimo estado, • . e Bombeiros, ao lado do •
por terreno. Tratar • 910 Abdon Batista). •

fone: 71-2400com : one: 71-1587, :
____B_ebet_o •••__•••••••••_ ..

CPClassificados

Programador
Clipper

Necessita-se, com
experiência.

Contactar pelo fone:
71-6110. Horário

comI.

POLIEpoX

BELINA/87
Azul met., está no financia
mento - Tratar fone:72-1679 .

FUSCA/83

Vende-seFuscão,motor 1.600,
tratar após às 18:00hs pelo
fone: 72-1944

CG/92
Vende-seCG/Today,pretacom

.

i01tlilkm, tratar nanía Goiás,
412. Vila Lenzi

CHEVY/84

1flW�@�
�ß�� OO�ll��ß ll1f©t=1o.

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101
Divisão de plásticos (tubos de PVC:" eletrodutosllinha,

esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Escritório Geral
Rua Cei, Proo6pio Gomes, 89 - Fone 72-0066

KOMBI/8I
Vende-seKombi em ótimo es
tado. Tratar fone: 72-2306

CICLOMOTOI\
Vende-se ciclomotor, tratar

fone: 71-0887

CHEVETTE
Vendo em ótimo estado. Tra
tar fone: 73-0060

FUSCA/65
Vende-se, por CR$
170.000,00. Tratar na Vila

Lalau, TUa Ernesto Lesmann,
Em frente ao Posto deSaúde

CARAVAN/80
Modelo 81, a gasolina, verde
met., 4 cilindros. Tratar: 72-
0728

ESTABILIZADORES, NO
BREAKS, DISQUETES, FITAS,
FORMULÁRIOS, MESAS DE
VIDEOS E IMPRESSORAS,
REBOBINAMENTO DE FITAS,
ETIQUETAS, ENVELOPES,
ETC.•. , PARA SEU COMPUTA
DOR.

MÁQUINAS DE ESCREVER NOVAS E USA
DAS, CALCULADORAS, FAX, RELÓGIO DE
PONTO, ESCRIVANINHAS, CADEIRAS, ARMÁ
RIOS, COFRES, ARQUIVOS, FICHÁRIOS, ES
TANTESDEAÇO, LIXEIROS, BANDEJAS, VEN
nLADORE� BALCÕE� BANCO� POLTRO
NAS, BANQUETAS, CARTEIRASESCOLARES,
CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS E ACESSÓRIOS
EM GERAL.

TONER, REVELADOR, CI
LINDRO PARA EQUIPAMEN
TOS DE XEROX 2600/3100/
3107-1035-1045-7000-5012/
14 CARTUCHO - 5012/14
REFIL 5050';5009REFIL-2510
REFIL-1065 .

CORREIO DO POVO - Jaraguá d(l.,S'ul., 22i�·jªliéjr'(M"�J99.:4 ".-:;'
.

:::-_.� - �="tr--'-....::;o--'
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VENÂNCIODA
SILVA PORTO,

3'53
FONE/FAX

(0473) 72·1492
IARAOUÁ DO SUL • SC

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
MÁQUINAS DE ESCREVER E
CALCULADORAS EM GERAL,
RELÓGIOS DE PONTO, FAX"
ARQUIVOS DEAÇO, CADEIRAS.

GIRATÓRIAS.

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



EstaáÕ" de Santa Catarina
PodérJudiciário
Portaria n° 003/94

o Di. Roberto Ramos Alvim, Juiz Substituto em Exercício na Vara
Criminal, em regime deExceção e respondendo pelaDireção doFórum da

Comarcade JaraguádoSul,EstadodeSantaCatarina,naformada lei, etc .. :
Censíderando o que consta des Provimêntos nOs 3/92, de 7- 5- 92, e 17/

93,de l5�9-93,da Douta CorregedoriaGeral de Justiça, bemcomodaLei
Federal n" 8.071, de 9- 9- 93:

Resolve
1 - A intimaçãode advogadodaparte, nos processos criminais oriundos

das 1· e 2· Varas desta Comarca, será efetuada através doDiário da Justiça
do Estado, a partir de 1- 2- 94.

2 - Essesistemade intimação, nãoexclui as demais formasde intimação
previstas no Código de Processo Penal.

'

3 - Nos processos crime onde houver nomeação de DefensorDativo, a

primeira.intimação aoAdvogado, 'deverá ser: feitapessoalmente.
4 - Nos processos em andamento será o advogado da parte notificado

pessoalmente, porcartacomavise de recebimento, seestabelecidoemoutra

Comarca, sobre a vigênciadanova sistemática, certificando o escrivão, nos
autos, a efetiV:!l ocorrência dessa providência.

5 - As relações de publicações serão encaminhadas pelo Escrivão à

DiretoriadeDocumentaçãoePublicaçêesdoTribunal deJustiça, via sedex,
obedecidóodispostonositens 6,7,8, IOe 11 doProviment03/92,járeferido,
no que couber, e item 2.1 doProvimento n" 17/93.

6 - Apartirde adoçãodonovo sistema, naprimeiraoportunidade emque
tiveram contato com o processo, os advogados serão cientificados do

procedimento intimatóriöensvigornaComarca;estaprevidência ser�k>wada
já apartir da edição desta Portaria.

'
/ c '

7 - As decisões interlocutórias deverão ser publicadas somente na sua

parte dispositiva, suprimindo-seo relatório, fundamentação, data,nomedo
, prolator e expressões dispensáveis.

8 - É fixado o interregne de três (3) dias dias entre a data da publicação
do edital e o início da contagem'dos prazos processuais decorrentes da

intimação, tendo em vista que acirculação doDiárioda Justiçanão se dáno
mesmo dia de suaedição.

9-0dispostonesl:aportariapodedeixardeseraplicado,acritériodeJuiz,
,nos atos processuais de urgência, desde que ocorrente a possibilidade de

serem osmesmos prejudicados com a demora dapublicação editalícia.
10 - Qualquerdúvidaserá sanadacom aaplicação integral dosprovimen-

'

tos nOs 3/92 e 17/93,já referidos.
� Dê-se a ampla divulgação, inçlusivepublicando-se noDiário da Justiça
ejornais locais.

Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, encaminhando cópia à
PresidênciadoEgrégioTribunal deJustiça,CorregedoriaGeral da Justiça,
Presidentes Seccionistas Catarinenses da Ordem dosAdvogados do Brasil
e aos representantes doMinistério Público da Comarca.

Jaraguádo Sul, 11 dejaneiro de 1993

RobertoRalllosAlvilll
JÜizSubstitutoe.e

CPPublicações-Legais

PRECJSO

Alugar uma casa com certa

urgência. Tratarfone: 71-3414.
Com Dona Valei

PRECISO
Casa para alugar, tratar pelo
fone: 71-7754. Entre 11:30 às
12:00hs

TERRENO
Vende-se terreno de 480m2 de

esquina, situado na rua Fran
cisco de Paula. Tratar na rua

Irmão Leandro, 160. Com Ge
túlio Marques

CHÁCARA
Vende-se ou troca, porcasa em
Enseada, 48 mórgos, com tan-

.

que de peixe, luz, fica à dois

quilômetros' do centro. Em

Corupá.

TERRENO
Vende-se terreno com 2 casas.
Tratar na Barra do Rio Cêrro,
no Loteamento Rosá, 129

o"�

AssembléiaGeral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PeIo presente, ficam convocados todos os sócios proprietários
da SOCIEDADE ESPORTIVA JOÃ.O PESSOA, quites com a

tesouraria, para a ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA, que
realizar-se-á em sua sede recreativa, no Bairro.João Pessoa, no

próximo dia 23 de janeiro de 1994, às 9:00 horas em primeira
convocação, ou às 9:30 horas- em segunda convocação com

qualquer número de sócios presentes, para deliberarem sobre
aSEGUIN1EORDEMDODIA:

1) Leitura, discussão e aprovação doRelatório daDiretoria,
comprestação de contas äo exercíciofindo em 31.12.1993,
com o parecer do, Conselho Fiscal;
2) Eleição da Nova Diretoria

3) Eleição do Conselho-Fiseal;
4) Outros asssuntos de interesse da Sociedade:

013S.: Os interessados em apresentar chapa para a Diretoria,
deverão fazê-lo até 2 horas antes do início da Assembléia.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de dezembro de 1993.
Amauri da Cunha Jaeobl

Presidente

CASA
Próximo' Malwee, troco por
apto., com 125m2, de I". Tratar
pelofone: 72-3i07.0bs: Que
sejamais centralizado

CASA
Vende-se casa de alvenaria
para tirar do local. Tratar na
rua Bernardo Dornbusch, 881
ou pelo foae: 72-3173 .

A ADJORI é a entidade que
reúne no Estado de Santa
Catarina _ toda a força dos

jornais do interior-.Por isso,
o SEBRAE buscou esta
entidade pará veicular um'
anúncio aos catarinenses,
contando tudo o que foi
feito nó exercício de 1993.
E o sucesso alcançado foi
tão grande que a ADJORI
gostaria de cumprimentar o
Sr. Vinicius Lummertz e 'to
da a sua equipe de colabo-

llllllllil�II!I,ill!III!I!J.!1111 radores, pelo êxito da inicia-
_

tiva. Afinal, com um Único

,11111111!lllllllt:,. ����oc�ri o �;:s��; ati���
150.000 exemplares.
O segredo? Foi o trabalho
da ADJORI que o SEBRAE
descobriu. Competência e

parceria, nota dsz,

ADJORI�
ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO .

INTERIOR DE SANTA OATARINA

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



C_Plmobiliário .)

FONETEC - Bolsa de Telefones
Rua CeI. Proe. Gomes de Oliveira, 285

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

- Registra o horário de .todas as ligações efetuadas,
com data e tempo de conversação;

- Acompanhamento, digito a iigito, no display, do nú
mero que está sendo discado, facilitando as chamadas;

-, Possui relógio digital no displ�y, com calendário
completo;

- Se ocorrer algum defeito na linha do seu Telefone,
aparecerá no display do Sina � indicação "Defeito".

A vida pública trazcompensações das mais variadas,
Porém, existe uma.parte minima dos acontecimen

tos que insiste em se insinuar de forma negativa na sua

vida particular. São as ameaças, as agressões verbais,

•

••••

1IIIm•••
J.J··'rEj··'·.·,··I'·,·'Z,·;·'·.i..."f·.·

..

·J·!:"'lJ'·f'l'""Z"ff,
Para sua Segurança e Privacidade

- o Sina identifICa o número dotelefone chamadorantesque a ligação seja atendida,
evitando interrupções ou interferências indesejadas na sua intimidade e permitindo
maior segurança no manuseio do seu aparelho;

- Identifica a categoria do telefone chamador: residencial, comercial ou público;
- Em caso de empresas que prestam serviços pelo telefone, o Sina elimina a

chamada de confirmação do número, oferecendo segurança e reduZindo o tempo de
ocupação de linhas.

-Registra as IigaçOes feitas na ausência, com número, data e horário, permitindo a
rechamada automática ao simples toque de um botão de qualquer um dos números da
memória.

.

Outras Utilidades
- Memoriza as últimas 30 chamadas recebidas;
- Memoriza as últimas 30 chamdas efetuadas;
- Oferece um novo conceito de secretária eletrônica: em vez da mensa-

gem, o Sina registra o número de quem ligou, com data e horário;
- Registra o horário de todas as ligações recebidas, com data e tempo de

conversação;

...

PARA MAIORES INFORMA�OES,lIGUE:

os trotes ... e a maior parte delas feita através do seu

telefone.
Para evitar tais problemas e lhe proporcionar diversas

outras alternativas para uma utilização mals

inteligente do seu telefone chega ao mercado o

BINA 87S PIUS,nasua3�geração.

'1 ,"" ,L, ,�, oe

•

Aj1�o
;"' ..

-

r. ... I"rr!" t

• ESTÁ DIFíCil COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

• E AQUELA CASA NA PRAIA?

h

L h�i _.I. ! r . .,.; c.r (" �v l

-c e-
• t r"

��1:-, I I' .,.,.,. JÁ PENSOU ONDE VÃO MORAR SEUS FilHOS?

• .IMÓVEl É UM EXCELENTE INVESTIMENTO, VOCÊ NÃo ACHA?

�cldb�a,.
CONSÓRCIO DE \W\b���

--------------------------�----�------------------._._----------------�

ARESPOS
MAS voe_'

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

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

ATÉ &0 E 100 MESES PARA PAGAR.
Você pode pagar em até 50 e 100 meses.
O íhclice de reajuste das parcelas é o INCC

(FGV).
-O IMÓVEL qUEvoeI qUISER.
Você tem totalliberdade para escolher seu imóv�:.;.na

cidade, no campo ou na praia.
-

TOTAL SEGURANÇA
O CONSÓRCIO ROOOBENS, hã mais de 25 anos,

...

PARA MAIORES INFORMA�OES,lIGUE:

distribui caminh6eseõnibusMERCEDES-BENZ,e produtos
dasmareasVALMET, TOYOTA, MARCOPOLO, KRONEe
CASEMA. Ele pertence ao GRUPO VERDI, que também
controla outras 43 empresas em todo o Brasil.

SORTEIOS PELA 1V.
A RODOBENS investiu na mais avançada tecnologia,

para dar maior transparência a tudo que faz, além de total
comodidadé ao consorciado. Veja bem: os sorteios você
assiste de sua casa pela REDE BANDEIRANTES DE
TELEVISÃO.

INFORMAçõES À DISPOSIÇÃO.
Através do seu telefone, você -pode dar lances e obter

informações sobre sua cota. Basta discar diretamente para o
computador central ROOOBENS, através do TE�EBENS.

ENGETEC - Imobiliária
CREC/934..J

Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 285
Fone: (0473) 7.2-2670/72-3139/72-2833 - Fa!,: (0473) 72-2679

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

VENDAS

LOCAÇOES

01 çartamento 0/2S3,OOm' na rua Joinville.
Casa de alvenaria cl terreno de 15 x 30 na rua Barão do Rio Branco.
Tet:ieno rua Max Nicolau Schmidt cl SOO,OOm'..
Um terreno c/I9.000,00m' narua Frieda Fritz Krueger sino.
Terreno próximo ao Posto Mareolle.

Apto c/I60,00mZ no Edifício Miner na Mal: Deodoro, todo mobiliado.
Terreno 0/2 salas comerciaise 2 casas dealvenaria na ruaBernardoDorbuseh,
Terreno eIl casa de alvenaria na rua Bemardo Derbusch.

. Terrenona rua AnaZiemann de 62S,00m'. Próximo ao colégio AlbertoBaue!'
Terreno de 7.000,00m' na rua João Januârio Ayroso.
Terreno cl área de 441.00m' na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51. Guaramirim,
Um terreno cl casa de alvenaria rua Frieda Fritz Krueger s/rio área de

�62,00m'.
iiiiii

Um terreno cl 720,00m', BR 280 com sala comercial.
Casamista c/90,OOm' na rua Manoel da Costa, Bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria eIloO,oOm' na rua Santa Catarina 368.

-

Casa mista na ruaDona Lidia nO 115. CI IOO,OOm' c/ terreno de 4SOm', todo
murado.

.

Sala comercial cl 163.00m'. Na ruaJoinville.

Locaçlo
Apartamentö na Av. Mal. Deodoro nO 88.

Apartamento térreo na rua Alberto Schneider 1187. Na Barra.
Apartamento na rua Fritz Hasse 96. Lateral da Procópio Gomes

Salas comerciais
Sala comercial Mal. Deodoro 141. sala 4.
Sala comercial Mal. Deodoro 88.
Sala comercial Av. Getulio Vargas 49.

p•••_•••••••••••�

= �IP =
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• •
.• Baw... Sul •

: I...õveis :
I Fone: (0473) 72-2734 I
• •

: -- -,'� - - T:r��;s : I·
I

Chácara c/60,OOOm', Barra RioCerro, pröx, Botafogo. Preço US$
I14.000 .

I Terrenocl 420m2, fundoscampo Botafogo. Barra Rio Cerro. Preço

.1. IUS$ 2.580
.•.Terr.�noß 4.5Q,pro!. Rio Cerro II, próx. Choco Leite. Preço US$

.• 12.000

• Terreno c/29.00óm', Barra RioCerro, fundos do Botàfogo. Preço I�.ooo
".

: I• Terrenoc/368m' ,loteam. PAP, Barra Rio Cerro. Preço US$ 8.000

•. �;no c/376m2, 'rua Frida Piske, Barra Rio Cerro. Preço US$

•• Terreno c/814m2, rua Pe. Aluisio, Barra Rio Cerro. Preço US$

• 14.000. • I•
Terreno c/878m2, rua Pe. Aluisio, Barra do Rio Cerro. Preço US$

•14.000

I Terreno C/396m2,lateral ruaWalter Màrquardt. Preço US$ 5.300 •
•

Terreno c/1.485m2, lateral rua PastorSchneider, Barra Rio Cerro.
preço US$7.000' :. II Terreno cl 840m2, ruaWalterMarquardt.Aceita terrenona praia de

• Armação. Preço US$ 16.000
Terreno cl 167.ooom2, Garibaldi distante 20km do centro, com

• uma easade alvenaria de 60m2,Iagoas, pastagem e mais 27.000

.1. I• pés de banana. Aceita: carro, terreno e easa, Preço US$ 15.000
Terreno cl 1.600m> ,Rio Cerrp II, frente pl o asfalto, próx. Choco

• Leite. Preço US$ 8.500 Edificio Caetano Chiodini c/147m' + Garagem
• Terreno é/1 0.45Om2, edificado com umll casa demadeira de 6Om> I
•: edeumgaIPAocom90m>,temáguapllagoas,Riocerroll,próximo: I

Apto. c/l07,95m', c/ dois quartos (l° andar).
Recreativa da Choco Leite. Preço US$ 18.500 _ Aceita carro .até Apto. Edifieio Jaraguá e/70m' c/ 2 qtos., (l° andar).

• CR$ 700.000,00 Apto. Edifício Karine cl 116m' cl 3 quartos

I
Terreno cl 36.ooom>, rua Horácio Rubini, distante SOOms. da

•
Apto. Ediiicio F10rença c:/ 116m' 2 quartosW andar).

Malwee, Barra Rio Cerro. ! Apto. cl 250m', 3 quartos, uma suíte" Rua Joinville.

• Tenenoscl844,90m>cada,BarraRioCerro,próx.campoBotafogo.. I
Apto. Edif. Carvalho c/160m'

•
Aceita carro. Preço US$ 4.300 - Negociável • Apto. cl 95m'Terreo _ BlocoA + garagem e churrasqueira.
Terreno cl 387m2, Rio Molha próximo Gruta. Preço US$ 1.600 ,.

I Terreno CI 7.500m2, Barra Rio Cerro, lateral Pastor Schneider. • Edif. MagiIe
LOTES FINANCIADOS

• Distante 600ms da Malwee. Preço US$ 7.100 •Terreno c/ 11.42'Tm2, rua Pastor Schneider, distante 400m2

da: I
Loteamento Ana Paula IV.

I Malwee. Preço US$ 42.250 Loteamento São Cristóvão II.

I Terreno c/40.000m2, Estrada Garibaldi, disllÍnte 3km da Malwee. CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe A)

•
Preço US$ 28.200.Aceita carro e vende também pormórgo aUS$

•
Loteamento Acapuleo na Praia de Piçarras.

1.760 cada um. Loteamento-Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

• Terreno c/500m2 (20x25), na rua AntonioCarlos Ferreira,

distante.. I' LlNDO TERRENO

•
uma quadra da Marechal Deodoro, área central da cidade. Preço Arborizado, c/ área de 14.700m2, a 5km do Centro cl boa
US$45.000

I Aluga • água, uma casa excelente estado e casa de caseiro.

1 (um) terreno com 4.00011'12 na rua BerthaWeege-Barra RioCerro TERRENO COMERCIAL

• 1 (Uma)Sala.com2QO,OOm2,própriap/inélústriadeconfecç6esou.1 I Av. Mal. Deodoroda Fonseca cl 3.000m2

• pl depósito de materiais Av. Mal. Deodoro da Fonseca e/l.382 m2

I
1 (um) telefone prefixo "76" • Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2•

Praias:

• Lotes: Em Ubatuba • ltaguaçú e Capri, a parti� de US$ 200 de I
• �ntrada e o saldo em até 60 meses. •
• I
• Tratarna,R. Ângelo�binl, 1223 - Sala 9 -J3anado Rio Cêiro I
• Fone(04.7�)7Z-2734 Protocolono01089317-6' .' I

.' "

...•
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r:r . Barbada: Chácàfa com

54.500,00m2, toda plaina. com
água nascente-casa de madei
ra, situada no municípiö de

Senreeder.
r:r lYJ;ini-Chácar.a: com

11.000,00m2 com casa de ma

deira .com 120,00m2, toda cer

cada, com lagoa, �tc., sito em

Schroeder:
F 1 Apto. com 120,OOm2 - 3°
andar - Ed. Joverlli - próximo à
APAE.
'<F Casa de alvenaria (Nova
Brasília) com 130m2 terreno com
765m2 Rua José Emmendoerfer.
r:r Terreno com 450m2 (18 x 25)
João Pessoa Loteamento São
Francisco. Próx. ao trevo de
Schroeder.
r:r Terreno-com 886m2 (Bairro
Agua Verde) rua 217.
r:r Terreno com 420m2 rua

Eleto StinghEm, próximo ao Pos
to Km 7 - Barra do Rio Cerro .:
r:r Casa de madeira com 90m2
- terreno com 450m2 - ruaArgen
tina - próximo à INDS. Reuni
das. (Centro)
r:r Casa de alvenaria com 40m2

(meia-água), terreno com

570m2., (15x38). Noloteamento
Spredman

2-6

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m' (Ancoradouro)
TerrenonaRuaAmazonas cl 1.720m', próx.Parafusos Ewald.
TerrenoRuaJoaquimFrancisco de Paula, c/2.500m2• Próx..
trevo do Posto Marcolla �. '�'r"íl .. tii;tir.�"ijl,if<'-1l
Terreno Rua 478 (lateral Rua Lourenço Kanzler) cl 450m'
Terreno cl 535,80111' Loteamento Júlio Rodrigues, Lote n° 09

CASAS
.

Casade alv., (em construção), Rua Rudolfo Lessmann, cl

480m' cl terreno de 90001'
Casadealvenariac/6º 01' - LoteamentoLiodoroRodrigues.
CasadealVenariac/Z35m'c:/terrenode 1.2OOm'. RuaWalOOmiro
Sclmidt, nO 222 - (Jaraguá Esquerdo).
Casa de A1:venaria cl 120m' - Bairro Vila Nova.

Casa de Alvenaria c/ 100m" - Rua Adolfo Ziemann, 284.
Próx. Escola Alberto Bauer.

Casa de Alvenaria c/100m' - No Loteam. Jardim Pinheiros
II
CasaMista e/9Om' - Rua 591 - Sem nome, 70, terreno de
450m'
Casa Mista cl 120m' - Rua Walter Marquardt, 2.732,
terreno 450m'

APARTAMENTOS

Empreendimentos Imobiliários Marcatto
._�-

Av. Mal. Deodoro. 1179
....-
6a

71-1136Compra eVende

I
t�
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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PARA QUEM SENTE ORGULHO EM DAR O ENDEREÇO

VSZSZSZSZSZSZ$ZS1

lt\�.B
Rua 310 dos Imigrantes

(próximo ê FE��)
.

Vendasiii Apenas dois apartamentos por andar
iii Churrasqueira, .. ..' >. \

iii Salão de Festas

iii Salão de Jogos
i! Playground
iii Todos os apartamentos com garagem
iii Totalmente residencial
iii Apartamentos de 96 m2

�
trnobuiar ia

-��

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

TERRENO
Rua Entrada do Acatai,

cl 375,OOm'

CHACARÁ

fBraço do Sul, Schroeder, cl áre
, de 176,000m' Com casa CI

65m'

CRECI643-JAPARTAMENTO
Rua: Guilherme Weege, Apto,
204, Edif. Honduras, cl 77,Sam'

Loteamento Juventus
L.otes com entrérJa. + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
-

Fone (0473) 71-1500
. RUA REINOLDO RAU. 61 - JARAGUÁ DO SUL. SC

TERRENO
Rua: 746, Lot. Schimitz,
(Fiqueira), com área de

375,OOm'

TERRENO
Rua Goiás, Vila l.enzr. cl área de

657,90m' e c/tundaçäo 216m'

SOBRADO
Rua Adolfo Tribess, 305; SI.

Comere. cl 96m' e apt cl 96m'
Pr6x, Rei dos Botões,

TERRENO
Rua: 725, Lot. Bhelig, com área

de 851,53m'. DE N E
CASA DE MADEIRA

Rua: Hermann Schultz, Vila
Lenzt, c/48,OOm' ter GOO,53m',

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

Beira RIo

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

450,OOm'

,I

Construção
e Vendas:

.. (J
CONSTRUTORA. INCORPORADORA

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

Jaragué do Sul- SC

APARTAMENTO
Rua. João PlcollJ, 473-204,
Edlf K�flne, cl75,oom'

CASA DE ALVENARIA
Rua: Centenário ( Centro)
cl 218,00m'. ter. 1,448,00m'

Com picina

CASA DE ALVENARIA
TERRENO

Rua Hermann Schullz, Vila
Lenzi; cl área de 2.900m'

Rua: Exp. Antonio Carlos
Ferreira, 68;

cl 172,00m', ter. 816,OOm'

APARTAMENTO
Rua Willy Mancke nO 219

Ed Athenas
cl 200m'

TERRENO
BR 280 - Rio Pirai, Araquart. cl

área de 98.200m·

APARTAMENTO
Rua: Reinaldo Rau, 170m apto
02, Edif.Mendonça, cl 154,83m'

TERRENO
Rua Leopoldo Gerent, cl área d

1 .500m'. Centro

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



CPPublicações Legais
- .

I'

Proclamas de Casamento
Margot Adélia Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de SantaCatarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela
lei, afim de se habilitarem para se casar os seguintes:

Edital N° 19.207 de 12/1/1994
NELSON BORCHARDT E SANDRA BRIESE

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Itoupava • Blumenau, neste Estado, domiciliado. e
residente naRua ErvinManske, em ItoupavaRêga - Blumenau, nesteEstado, filho de RalfBorchardt
e Eltrida Borchardt.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio Cêrro

II, nesta cidade, filha de Lauro Briese e Inge Briese.
Edital N° 19.208 de 12/1/1994

ILSON BACK E NÁDIA CRISTINA GUTIER,
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de VitorMeirelles, neste Estado, domiciliado e residente na
RuaBerthaWeege, 223, emBarradoRio Cêrro, nesta cidade, filho dePaulus Back eHelenaMannrich.
Ela, brasileira, solteira, do [ar, natural de Lages, nesteEstado, domiciliada e residente naRua Bertha '

Weege, 223, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de José Carmosino Gutier eMarlei de Avila
Gutier.

Edital N° 19.209 de 14/1/1994
JOSÉ MARCELO PADILHA E SILVANA DE FÁTIMA MELO

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Bocaina do Sul, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Antonio Bernardo Schmidt, 393, em llha da Figueira, nesta cidade, filho de José

Rogério Padilha e Ivone da CunhaPadílha,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deBocainado Sul, nesteEstado, domiciliada e residente naRua
Antonio Bernardo Schmidt, 393, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Valter Hugen de Melo e

Maria Aparecida Costa Melo.
I

Edital N° 19.210 de 14/1/1994
JOSÉ MACHADO E ELIANE KINE

'E���rasileiro, solteiro, pedreiro; natural de Imbuia, nesteEstado, domiciliado e residente em Estrada

'Nova, nesta cidade, filho de Cibirino José Machado e Barbara Kaus Machado.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural dePirabeiraba, nesteEstado, domiciliadae residenteemEstrada
Nova, nesta cidade, filha de Gustavo Kine Filho e Nilza Kraus Kine.

_

Edital N° 19.211 de 14/1/1994
ALÍRIo MOMM E JANE DE BORBA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Rio des Bugres - Ituporanga, nesteEstado, domiciliado
e residente em Estrada Nova, nesta cidade, filhe de José Lino Momm e Marta KilkampMomm.
Ela;brasileira, solteira,do lar, natural deJaraguádoSul, domicilidae residenteemEstradaNova, nesta
cidade, filha de Ivo de Borba e Dinarcir Fagundes Machado de Borba.

" Edital N° 19.212 de 17/1/1994
ANDERSON MONTEIRO E ROSANGELA CORRÊA

Ele, brasileiro, solteiro, digitador, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na rua Victor

Witkosky, 236, Tifa Martins, nesta cidade, filho de NelsonMonteiro e Maria Monteiro.
Ela, brasileira, divorciada, do lar, natural deLages, nesteEstado, domiciliada e residente naRuaVictor.
Witkosky, 236, Tifa Martins, nesta cidade, filha de João Maria Waldemar Corrêa e Neli da Silva
Corrêa.

Edital N° 19.213 de 17/1/1994
RIVELINO FUSI E MARLENE APARECIDA LOPES

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguádo Sul,domiciliado e residente naRuaAbramo

Pradi, 103, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Adolfo Fusi e Ana Weinfurter Fusi.
Ela, brasileira, solteira, serviços gerais, natural de Pedro Lustosa, Paraná, domiciliada e residente na
Rua 407, n" 202, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Brasilio Lopes eMaria de Jesus Lopes.

Edital N° 19.214 de 17/1/1994
CARLOS ROGÉRIO ARRUDA E ROSÉLI LUIZA PASOLD

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Cambé, Paraná, domiciliado e residente na Rua Rio
Grande doNorte, em Ilha da Figueira, nestacidade, filho deAntonio CarlosArruda eAméliadeFátima
de Souza Arruda.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de lrineópolis, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

BernardinaBittencourtMüller, 303, nesta cidade, filha deWerner Pasold e Terezinha de JesusPasold.

Epara que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
Patricia Tavares da CwIha MeDo Gomes. Tabeliã, e Oficial de Titulos da

Comarca 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 Titulos contra: .

Amllton Fritzke (Mercearia FrItzke) - Rua Pastor Alberto Schneider - NESTA
Adalr José Clzesld - Rua Epitácio Pessoa, 108 - NESTA
Alana Prod.. de Llmpez;. LIDA - Rua 25 de Julho, 662 - NESTA

Angela NegreirosMolla - Rua José Menegotti, 35 - NESTA
Crismarlnd. do Vest LT -RuaWalterMarquardt, 2222 - NESTA
Compusis Sistemas Dedlcad.. LIDA - Rua Jeronimo D. Ferreira, 68 - NESTA
Compusls Sltémas Dedicados LIDA - Rua Jerónimo D. Ferreira, 68 - NESTA
Confec. Renaus LIDA - RuaMal. Castelo Branco, 3564 - NESTA
Com. Acessor. ModasAltemati)'ll LIDA - Rua 9 deMarço, 724 - NESTA
Ind. e Com. Malhas Cry - Rod BR 280 SIN° c NESTA
Marcos Roberto de Borba - Rua JoinVille, 64 - NESTA
Paulo Ricardo Lemos � RuaAv. Mal. Deodoro da Fonseca, 1228 - NESTA
Rest eLanch ..Franld - Rua Joinville, 901 - NESTA
Roland Schwarz - Rua Roberto Ziemann, 3333 - NESTA
Slqultron Sistem.. e Equlps. EIdr. LIDA - Rua Joinville, 4386 - NESTA

E. como OS ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a
devida intimação. faz por intermédio do presente edital, para que osmesmos compare
� neste Cartório na Rua ArthurMüller. 78. no prazo da Lei. a fim de liquidar'o seu

debito. ou entàodarrazãoporquenão ofaz, sob 1\ pena de seremos referidos protestados
na forma da Lei. etc.

.

,

Jaraguádo Sul. 18 dejaneiro de 1994.
Patricia Tavares da Cunha MeDo Gomes

Tabeliã

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Guaramirim
Decreto II" 134/93

.. Abre Crédito Sup/entmtIlr_ vtIIßr de CRl1.477.000,OO.
.

Victor Kleine, Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições
Decreta:

.

Art. l° - Fiça aberto um Crédito Suplementar no valor de CRS 1.477.000.00 (lIum
Milhão Quatrocentos e Setenta e seteMil Cruzeiros Reais) para reforço nos ítens
Orçame_ntários abaixo descritos, cOnsta1ites do Orçamento Municipal aprovado
pera Lei nO �.610 de 29 dC? Deiembro de 1992:
0201 - Gabmete do Prefeito·
03070202002 - Manutençio do Gabinete do Prefeito .

3120 - Material de Coo.sumo : CRS 16.500,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CRS 2.000.00
0302 - Setor de Exp. Mat Comuniçação e Serviços Gerais
03070212008 - Manut do Setor de Exp. Mat. Com. e Serviços Gerais
3120 - Material de Coosumo CR$ 8.500.00
3130 - Serviços de Terceiros e Eocargos CRS 202.000.00
0303 - Setor de Esportes •

08462242010 - Manutençio do Setor de Esportes
3130 - Serviços de Terceiros e �os CRS 51.0Q0.00
0304 - Setor de Agricultura, Pecuária e Psicultura

.

04140752011 - Manutenção das atividades da Agricultura .

3120 - Material de CoItSumo.. , CRS 30.000.00
0305 - Setor de Segurança
06301742013 - Manutenção Setor de Segurança
3120 -Materialde'Coesumo CR$II.000.00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CRS 2.000.00
0403 - Setor de Tribulação
03080302016 - Manutençio do Setor de Tribulação
3120 - Material de Consumo CR$ 9.000.00 -. ,.

0501 - Setor de Serviços Urbanos, Obras e Saneamento

1060328100� - Constr. e .Manut. de Praças, Parques
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CR$ 13.000.00
13764482017 -Manut. doSetorde Serv. Urb CRS 56.000.00
0502 - Setor Rodoviário Municipal
16885342019 - Manut. do Setor de Est. de Rodagem
3120 - Material de Consumo CR$ 590.000.00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos ; ..CR$ 56.000.00
0503 - Setor de Estudos e Projetos
10583232020 - Manutenção do Setor de Estudos e Projetos
3)20 - Material de Consurito CR$ 1.000.00
0601 - Setor de Educação
08411852021 - Manutenção de Creches CRS 116.000.00
08421882025 - Manutenção do Ensino Nonnal '

3120 - Material de Consumo CR$ 64.000.00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CR$ 116.000.00
08472352026 - Concessão de Bolsa de Estudos.

-

3250 - Transferências a Pessoas CR$ 15.000.00
08472392027 - Manutenção do Transporte Escolar
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos CR$ 20.000.00
0702 - Setor de Assistência Social
158148620�3 - Manutenyão do Setor de Assist. Social
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos , CR$ 98.000,00
Art. 2° - Os recursos para cobertura ao presente Crédito Suplementar provém da
anulação do ítem abaixo:
9999 - Reserva de Contingência
99999992999 - Reserva cfe Contingência .

9999.. - Reserva de Contingência , : CR$ 1.477.000,00
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
.

Guaramirim, SC 16 de novembro de 1993
Victor Kleine

Prefeito Municipal
_ Jair TcJmeljn
Secretário de Finanças

;5
---------------------------
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VÓCÊ PODE ANDAR POR AÍ,
PESQUISANDO.
O�U PODE IR DIRETO NO
ZONTA.

Ninguém·fazmais por Você.
Materiais de Construção e Utilidades
com os melhores preçosVocê encontra no

�NTA,
_� ti �,!, 'i.· e- 'J ... , "

.-_"c.-...-_,..,..,a_r.ae:uá do Sul._llcckia_neiu.Q,g·......"&,,,&;,,� _
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Escher"Dizei-nos,Mestre,
o que

éArte?'
mestre Samuel Jessurum deMes

quita. Em 1922, Escher iniciou'
umasériedeviagens, amealhando
sólida bagagem necessária para
sustentar seusvôos criativos, sen
do sempremantido pelo dinheiro
dafamília.
Transfermou-se num

alucinado criador de imagens
amparadas numa lógioa própria,
nas quais a lei da gravidade e o

bom-senso não têm vez. Dono de
uma técnica irrepreensível, base
ada em princípios geométricos,
Escher se tomou "cult" na década

.

de 70, com suas criações sendo

reproduzidas em camisetas e

posters.
Namostra que acontece agora

o público poderá adquirir catálo
gos e posters deste artista que é
considerado-o "mago da ilusão de

; óptica" e descobrir na aparência.
misteriosa e realista de seus traba
lhos, mais que fantasias oníricas,
sutis observações filosóficas im
pregnadas de um especia1 senso

de humor.

Curitiba - Até 17 de fevereiro
acontecenoCentroCulturalPortão
- Museu Municipal de Arte, Sala
Célia Neves Lazzarotto, exposi
ção de gravuras originais e repro
duções fotográficas da obra de
Maurits Comelis Escher: são 71

gravurasoriginais (emmetal, xilo,
lito e linóleo) e 34 reproduções
fotográficas de aquarelas.

.

Esta exposição encerra a tem

porada brasileira, após ter sido

exposta em São Paulo, Rio de Ja:'
neiro e Brasília.

Esta é aprimeiravez que traba
lhos originais de Escher sãoexibi
dos no Brasil, uma empreitada
que consumiu três anos de projeto,
envolvendo a FundaçãoEscher da
Holanda e diversas entidades in
ternacionais. As obras pertencem
ao acervo da Fundação Escher e

representam partesignificativa da
produção do artista.

em Leeuwarden, capital daFrisia,
em 17 de junho de 1898. Faleceu
em Laren em 27 de março de
1972. Sua vida foi pautada na

vivência em diversos países da

Europa: morou na Holanda, Itá
lia, Suíça, Espanha eBélgica. Sua
obra pode ser dividida em dois

periodos: um, anterior ao ano de

1937, marcado por paisagens.
Outro, pós-1937 e até sua morte,
cujas realizações têm um cunho
matemático.

O sucessoartistico deEscher se
deve aos estimulos que recebeu
desdea infânciapara desenvolver
seu talento. Começou a desenhar
ainda pequeno, com seus profes
sores incentivando sua aptidão
natural e encaminhando-o para
outra grande tradição holandesa,
a gravura.

Após a escola secundária, co
meçou a estudarArquitetura,
quandomaisumavez seusprofes
sores notaram estar diante de um
talento artístico, levando-o para o
aprendizado da gravura com o

"Quereis ouvir a resposta do filósofo ou a da

gente rica que decora as suas salas com os meus

quadros? Ou quereis mesmo ouvir a resposta do

rebanho mugidor que oralmente ou por escrito

louva ou critica a minha obra?"

"Não, Mestre, qual é a vossa própria resposta?"
Um momento depois, Apollonius respondeu;
"Quando eu vejo qualquer coisa, ouço ou

sinto o ·que uma outra pessoa fez ou produziu e

quando eu, no rasto que ele deixa posso desco

brir um ser humano, a sua razão, a sua vontade, a
sua ansiedade, a sua lula - isso é para mim Arte".

I. Gan., "Theories of Art", p. 125

Acervo do MAJ
",oinville - o Museu de Arte de

Joinville expõe nesta temporada o
seu acervo, composto de obras de
artistas joinvilenses e de outras

regiões do estado e do país.

ção, o MAJ teve os seguintes dire
tores: Edson Busch Machado,
Wagner Baggio, Harry Laus,
Amanilis Laurenti, Alexandrina de
Faria Souto, Zilah Marchesini, Desenhista e artista gráfico,
MarinaMosimann e, atual e nova- Maurits Comelis Escher nasceu

mente,AlexandrinadeFaria Souto.
O Museu de Arte de Joinville

�.,�
.. ".

permanece de terça-feira a domin- .�r.;
-

'go:·ó.ómei'íàg�arido'em>�iías dív�r- ,
-

�f'
sas salas artistas locais recente- ;:"
mente falecidos, como Luis .•

'

Henrique Schwanke, Mário I

Avancini e Hamilton-Machado. J

. Vida de Artista

oMAJ foi criado por leimuni

cipal demaio de 1973 e inaugurado
a 3 de setembro de 1976, a ruaXV
de Novembro, 1400. A sede;r�
belo casarão, cercado por jardins
onde encontra-se um lago, antiga
residência deOttokarDörfell, con
cluída em 1864. Desde sua funda-

. '1
,_
s

ConcursoNacionalde Charges,
Cartuns e Caricaturas

são de Eventos, Centro, RJ - CEP
20119.900. Fone para contatos e

maiores informações: (02l) 531-
1992.

Os trabalhos deverão ser entre

gues diretrunente até 31 de janeiro,
ou postados até o dia 26.

O anúncio dos vencedores será _.

__......._...
feito dia 3 de fevereiro e a entrega
dos prêmios acontecerá dia 26 de

fevereiro de 1994, no Museu da

Cachaça de Paty do Alferes.

Rio de Janeiro - Sob o tema

Cachaça eHumor e com o apoio
do Museu da Cachaça de Paty do
Alferes, RJ, a Turisrio promove o

Concurso Nacional de Charges,
Cartuns e Caricaturas.

Os interessados deverão apre
sentar 3 trabalhos inéditos, forma
to 30x40cm, em qualquer técnica,
desde que bidimensionais.

O endereço da Turisrio 'é a rua

da Assembléia 10, sala 812, Divi-

CoroPolifônico Evangélico
de Concepción - Chile

AJAP informa
Coral Evangélico

Jarilguá
Dia 15 de kvereiro de 1994,

20:00 horas, oo:&lão da Comuni
dade Evangé� os coralistas se

reunirão para ,�pcionar os no

vos cantores .eiára dar início aos

ensaios do �te ano. Ricardo

Feldens, m�sÜ:9 do Coral Evan

gélico Jaraguái-;êspera contar com
todos os pruticiPmtes já neste pri-

.

meiro encontro. >

ter representação na Fundação
Catarinense de Cultura, entre ou

tros privilégios.
Divulgue e compareça.

Dia 16defevereiro, 19:30horas,
na Sociedade Cultura Artística,
acontecerá a primeira reunião de

1994 da Associação Jaraguaense
dos Altistas Plásticos.

Estão convidadas todas as pes
soas que queiram, de alguma ma-

neira, participar domovimento ar- A professora de pintura e artis-
tístico em Jaraguá do Sul. ta plástica, Maria Helena Feldens,

Napautadestareunião,alémda dará início ao curso de Desenho e

inclusão de novos associados, Pintura no dia 7 de março. Interes
constará a premência da sados deverão entrar em contato

oficialização da mesma, para que pelo fone 72-1215, para maiores Fundadoem 1948,écomposto instrumentos, que compõem o

possam os artistas jaraguaenses informações. por irmãos de distintascongrega- coro.

CORREIO '00 POVO - Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 1994
L;:'� ,�( ,\'lo .i.N""! _,ro

A � "�I""'r"Q': �, ..:;t�.����·:'. <, J.,Ql:'"r.':· =,�""""-',!!.·, iiIII ••iIII._

Jaraguá do Sul - Dia 22, às
20:30 horas, e dia 23, às 9:30

Maria Helena Feldens _- horas(noculto),oCoroPolifönico
Evangélico Concepción - Chile
estará se apresentando na Igreja
Evangélica deConfissão Luterana
- Centro.

ções e denominações evangéli
cas, jovens e adultos. Tem cate

goria nacional e internacional.

Apresenta um amplo repertório
de músicas clássicas cristãs.

Na apresentação de sábado e

no culto do domingo o Coro
Polifônico farse-á acompanharde

7
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HollywoodRock
Terminou em Sampa, mais uma edição do evento,

,

que nestefinal de semana rola desde sexta no Rio. Os
shows de São Paulo não foram tão lotados como ano

. passado, mas isto já era esperado. Notou-se um míni

mo àmais de umpúblico mais velho, esperando, pelos
vários dinossauros do rock, que se apresentaram este

ano. _

Pra quem não foi, o jeito é ligar e verpela TV.

o Mais cinema
É, ficamos mesmo sem cine

ma! Mas muitos aspectos não fo
ram levados em consideraçãopara
desativar a sala. Por exemplo:

Amédia de públicobaixíssima
alcançada nos últimos dias, teve
motivos especiais como:

- A evasão das cidades rumo ao
litoral. ..

- O clima do verão, meio ina

dequado para ficar duas horas
numa sala com ventilação insufi
ciente... etc...

- Filmes meio fracos, para uma
época em que a TV está exibindo
filmes de primeira...

Que tal tentar um

relançamento?! Dar mais uma

chance à cultura dessa cidade?!
Combons filmes, aí por fevereiro,
a situação se normalisaria.

Assino embaixo!

menos "repressão" emais "prote
ção".
(J Rir é o melhor

remédio ...
Num dos instantâneos pesso

ais, comuns à um velho amigo
meu, o "Figura" disparou essa:

- Pois é rapaz! Tô desempre
gado, e sou tão azarado, que na

única empresa que abriu vagas,
foi perda de tempo entregar meu
curriculum vitae.

- Porque?'
- Bem, a empresa era a

WALITA, e tudo foi bem até que
pediram o meu nome, respondí:
ARNO!

(Aí não dá, né meu!)
O Campanha
Jaraguá: Ame ou deixe-a!
Se dependesse unicamente das

opções de lazer, certamente a ci

dade já estaria semi-deserta ...

o Vestiba
Parabéns aos aprovados no

vestibular daUFSC, pelo grande
esforço, com objetivo alcançado.
Aos felizardos a batalha agora é

na universidade! Parabéns e su

'cesso.!

o Vestiba II
E pra quem não foi aprovado,

depois da segunda chamada, não
desanime e nem perca tempo.
Debulhe em cima dos livros, que
ano que vem tem mais!

Console-se olhando seu belo (
e intacto) cabelo!
O Baependi
Recebi uma reclamação sobre

a piscina do Baependi, e fui ave
riguar para dar a devida opinião.

É certo que os guardas da pis
cina estão alí para cuidar do di

vertimento sadio e da segurança
dos banhistas, mas hoje, não é

b�n!. issp que vem a�ollte,cendo.
.

Êstá no regulamento do depto.
das piscinas, que é proibido (pas
mem) mergulhar, dar

"bombinha" n'água, fazer com
petições de nado, mergulho, etc.
Existembanhistas que já tiveram
até um mês de suspensão por tais
práticas.

Aíjáédemais! isto éum abu

so, já que todos tem direito à

diversão, desde que, respeitando
os outros.

À diretoria um lembrete: Pis

cina não é pra ficar de molho! É
pra nadar, pular, brincar, etc.

Tentando evitar problemas o

clube está tomando uma postura
retrógada e até mesmo

inacreditável. Não sei de quem é

a responsabilidade, mas por fa

vor! Já é hora de mudar.

Afinal, os associados mere

cem (pelo alto preço que pagam),
Na/oto, agatinhaEdenize, arazãodahelezanacolunadestasemana um tratamento mais liberal, com

.'�

quem foi aoHollywoodPode constata Rock no an
.

Sm, U ,.

r a perfonnan
o passado,

d
q e estrela seu álb

ce da banda De, tendo como .
.

um Com ótima .

r.

ência d b pnnclpalPont 'c! quallda_
e andas o a laVor .

ODr S· como Rush BI
' a lllfIu-

.' ln, traz no se
.

e ack Sabbath .

ponncrível U dISCO, um úh'
-

.

Revival, ten:�areça_ édoCreeden��lcover, e
diallnente nUm C

o a�slm, �er reconhecid:a;aterpor Sepultura e �peo dIferente do escolhiudn-r. o

Você já pensou em comprar o seu carro OK, com o preço bem abaixo da tabela?!

Consulte nossos preços. Você ficará impressionado!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: AUTONOVO Fone: 71-1574/72-0353 :
• •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Financiamento • Leasing .Consórcio
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HOROSCOPO

Áries - (21/3 a 20/4)
Como as boas idéias povoam sua

mente, a vida, parece, fica melhor.

O mais importante na sua natureza

é a cabeça - se ela funciona bem, o
resto também. Pense bem, porque é
nisso que·o destino se molda.
Touro " (21/420/5)
Mesmo que lhe pareça demais o que
lhe acontece e por momentos duvide
da sua capacidade de enfrentar os

acontecimentos, deve levar em con

ta que, se você está presente, é

porque, faz parte desse destino.
'

Gêmeos - (�1/5 a 20/6)
Um momento de confusão pode
acontecer a qualquer um. Não pode
ser esperto o tempo todo, a vida
flutua e você junto com ela. Se hoje
não está bem, não se arrisque a dar

palpites sobre assuntos delicados.

Câncer - 21/6 a 20/7)
ocê pode cobrar algumas coisas, mas,
se não levar em conta a hora e o lugar
certo para fazê-lo, as cobranças se

tornam um desafio para as pessoas
envolvidas continuarem ocultando
atrás das respectivas máscaras.

Leio - (22/7 a 2218)
Não é necessário ser coerente, con
tinuar opinando da mesma forma só

porque sempre fez isso. Sua natureza
está em plena revolução e você não

pode exigir de si mesmo posições que
não pode sustentar.

Virgem - (23/8 a 22/9)
Há sempre recompensa para aqueles
que agem, com doçura e alegria. Pelo
menos há a recompensa de arranar

um sorriso das pessoas com que vive.
Mas certamente há muito mais que
isso, é 'só experimentar.
Libra - (23/9 a 22/10)
A alegria pode ser dificil de compar
tilhar, se não é a sua. Essa dura prova
não ocorre poucas vezes na sua vida,
já que você tudo percebe. E, perce
bendo, descobre que A1gumas vezes

você não é tudo para outrem.

Escorplio - (23/10 à 21/11)
Já você que causou algumas situa

ções, procure não sair de cena como

se nada tivesse com os acõntecimen
tos. Assuma posição dentro de cada
relacionamento li terá melhores

chances no futuro de se dar bem. '

Sagitário - (22/11 a 21/11)
O mundo faz de conta que nada

acontece e você fica cada dia mais

perceptivo em relação a questões,
que precisam ser modificadas com a

maior urgência. Seu sentimento de

solidão só pode aumentar.

Capricómio - (22/12 a 20/1)
Nem mesmo os movimentos certei

ros farão com que escape da cobran

ça de outras pessoas. Haverá de en

frentar forças terríveis que se opõem
aos seus desejos, por melhores que
esses possam parecer-lhe.
Aquário - .(21/1 a 1912)
Não é o momento de confiar com

pletamente nas pessoas à sua frente.

Também é de pouco valor dedicar
se a desconfiar, indiscriminadamente
de todo ser humano ,que apareça. O

meio termo é sempre de ouro.
Peixes - (20/2 a 20 3)
Mesmo as atitudes contundentes,
firmes, desaparecem no ar se não se

baseiam em objetivos sólidos. Não é
de muito valor ser firme só para não

mostrar a fragilidade inferna. Seja o

que você é, ou não será nada.

Patota do Jaiminho, primeiro gibi de Santa Catarina

Criador do gibi conta como começou
Darlon Decleverson

Anacleto éo criadordapri
meira revista infantil de

SantaCatarina,APatotado
Jaiminho, que já está em

sua 2a edição.

criou sua própria revista,
inventandopersonagens de
suaimaginação. Agoraaos
18 anos, mostra seu traba
lho paramais de 40 muni

cípios de SantaCatarina.
A primeira edição foi

lançada em setembro de
1993 com a tiragem demil

exemplares, onde aproxi-

Darlon sempre foi urn
amante das histórias -

em

quadrinho. Aos 15 anos

CORREIO DO-POVO - Jaraguá do Sul, Z2 de janeiro de 1994

madamente 500 foramdis
tribuídos em escolas e 500
vendidos.

Na 2a edição, que estará
nas bancas a partir desta
segunda-feira ao preço de
CR$ 150,00. As histórias

baseiam-se no morro da
antena, aqui mesmo em

Jaraguá, onde o Jaiminho

personagemprincipalleva
a turma para urna noite de
aventuras nomorro.

De acordo com DarIon,
aPatotado Jaiminho é uma
revista divertida e infor

mativa, alémdospassatem
pos para fazer.a cnança
pensar

Festa Pomerana

Pomerode - Segundo dados da
secretaria deTurismodePomerode,
mais de39 mil pessoas circularam
entre os dias 7 a 16 no ginásio de

esportes RalfGnaesel, na 11 a edi

ção da Festa Pomerana, em

Pomerode.

Aproximadamente 96millitros
de chopp e 14 mil refeições foram
consumidos pelos turistas que vi
eram de todo estado de Santa

Catarina e até mesmo do Brasil.
Bandas como a do Caneco e

Cruzeiro animaram os bailes nos

dois pavilhões que estavam com

pletamente lotados nos finais de
semana.

Este ano, à organização inves
tiu bastante na divulgação da fes

ta, propagandas em rádios e tele

visão, bem como cartazes serviram

para atrair o público em geral.

Muitas pessoas prestigiaram

Fillgrante da apresentação do Grupo Folclórico da Associação
DuasRodas Industrlal; quando da inauguração de sua sedesocialno
dia 23/12193. Parabéns pelo empreendimento.

.
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Central de pronta entrega

Confeccionistas
vendem malhaspor
preço no atacado

Trânsito muda

Plano' Viário de Jaraguâjá estápronto'
Jaragtlá do Sul - Reunindo

partes de mais de 60 estudos rea
lizados nos últimos meses, já está

pronto o novo Plano Viário de

Jaraguá do Sul, que deve alterar

profundamenteo trânsitoda cida
de apartir de julho. As obras para
adequar toda a estruturaviária ao
novo plano já estão sendo inicia
das pela administração munici

pal, mas todo o projeto só deverá
estar totalmente concluído no fi
nal da atual gestão.

oparaapreciaçãoepoderemosaté
efetuaralgumasmudanças, desde
que sejam tecnicamente funda

mentas", comenta Pamplona.
Os principais fatores conside-

.

rados na elaboração do projeto,
segundo o secretário, são a neces
sidade do desvio do tráfego pesa- .

do do centro da cidade e de suas

principaisvias, oescoamentoprá
tico do fluxo de veículos e a pro
posta demelhorqualidadedevida
da administração, que pretende
que o pedestre seja contemplado
como prioridade, num trânsito
humanizado.

Entre as principais propostas
doprojeto de alteração do sistema
viário, estão a construção de um'
calçadão totalniente urbanizado
naavenidaMarechalDeodoro até
o colégio SãoLuíz, conversão das
avenidas Joinviíle e Bernardo
Dornbuschemviasdemãoúnica,
sendo a Joínvílle para o sentido
centro e a BernardoDorbusch no
sentido de saída da cidade, A rua

Joinville, da ponte de entrada até
o trevojuntoaWeg seria transfor
mada numa avenida de 4 pistas
COm canteiro central e totalmente
reurbanizada.

Além destas obras, novaspon
tes estãoprevistasempontos con
sideradoscríticosnoprojetoe tam
bém a total reformulação da sina-

lizaçãoparaorientação dosmoto
ristas, turistas e controle de velo
çidade, inclusive com lombadas
eletrônicas nos principais pontos.
Outra obra prevista no projeto é a
pavimentação asfáltica das prin
cipaisviasda cidade, consideran
do inicialmente aquelas aponta
das como prioridades no projeto,
como a perimetral para o tráfego
pesado que será desviado para a

. periferia da cidade, contornando
todo o centro. Essa obra; explica
Otaviano, é urna rota alternativa
para o trânsito pesado de ônibus e
caminhões, que será utilizada até
que se construa o contorno que o
município está pleiteando junto
ao governo do estado.

JaraguádoSul-Jaraguá ganha de circulação e urna lanchonete
em fevereiro urn novo outlet, que . restaurante.Doladodeforaooutlet
reunirá 36 fabricantes de confec- ofereceaíndaumaáreacomâ.êêöm"

ções para vendas no atacado e

varejo.ÉaCepron-Central dePron-
•

ta Entrega, cuja obra está em fase
final de conclusão, localizada a

urna quadra da rua Joinville, atrás
da diretoria geral da Weg.

destinada a estacionamento de
ônibus e veiculos.

Azevedo informa que o investi
mento total dos cotistas no empre
endimentochegaa600mildólares,
só em obras e a previsão é de que
a Cepron ofereça pelo menos 250
empregos diretos.

Outro fator de diferenciação da
Cepron é o horário de funciona
mento. O outlet estará aberto dia
riamente das 4 damadrugada às 20
horas. e também funcionará aos

. sábados, Inovando o setor já que
seráoprimeiroestabelecimento do

, gênero no município a funcionar
aos sábados.
A Cepron estará aberta entre 9

.

e 17 horas nos sábados, abrindo
urna nova opção de compra aos

consumidores locais e da região,
lojistas e as chamadas sacoleiras .

.

A Central terá ainda urna adminis

traçãocentralizadanopiso inferior
e urna central de informações es
pecifica para os guias de turismo.
"Por reunir apenas fabricantes e

oferecermos preços realmente bai-
.

xos, estamos abordando o merca

do destacando a todos os-consu

midores que estarão fazendo urn

bom negócio ao comprar na

Cepron" diz Azevedo.

O secretário de Planejamento'
domunicípio,OtavianoPamplona
esteve apresentando o projeto ao

setor .empresarial do município
nesta semana, durante a reunião
daAssociaçãoComercial e Indus
trial, no CEJAS. Ele justifica a

atitudeno fato de aadministração
optarporurnmodeloparticipativo
de gestão, razão pela' qual deve
também apresentar o projeto ao

outros setoresda sociedade, como
osConselhosMunicipaisdeTrân
sito e de Planejamento Urbano, e
tambémàCâmarade Vereadores,
embora o projeto não necessite de
aprovação peloLegislativo. "Este
projeto que vamos desenvolver
foi o único que obteve consenso

.

entre todos os profissionais e téc
nicosenvolvidos no trabalho, mas
ainda assim, estamos colocando-

o presidente do condomínio de
cotistas, Carlos Azevedo, argu
mentaque aCepronéumempreen
dimento diferenciado do mercado,
já que nasceu pela iniciativa das

próprias' indústrias envolvidas. "A
Central não é urn lançamento imo
biliário, mas urn empreendimento
que reúne apenas fabricantes, o

que significa dizer que os preços
ali praticados estarão em média
entre40 e50%maisbaratosdo que
os que normalmente se encontra

nomercado, afinal, não teremos ali
nenhurn tipo de intermediário",
argumenta.

O prédio da Cepron tem 2 mil

metros quadrados de área útil e

traz urna série de inovações, como
.

.

t'

porexemplo, até suiteparadescan-
so de guias e motoristasde turis
mo de compras, que diariamente
trazem centenas de consumidores
a cidade. As lojas são padroniza
das com 27,5m2 e acabamento de

alta qualidade, além de ampla área

Um novo projeto para o trans-
-

porte coletivo urbano também já
está sendo preparado, em função
das mudanças no sistema viário

que serão processadas este ano

com o novo plano.
Todo otrabalho de elaboração

do Plano Viário foi feito em fun

ção das necessidades do municí

pio, do novo Plano Diretor do

município e envolveu também
assessores do Instituto dePesqui
sa e Planejamento Urbano de

. COOti})! ttPPUC)�â1éin da equi-
pe da Secretaria dePlanejamento
do município.

� .
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Reclamacões

Rede telefônica em

Nereu com problemas

DUASRODASlNDUS1RlALLTDA., consternada, Iamenta aperdairreparável de um de

seusmelhoresrepresentantes, Sr. ADEMIRMOREm GARCIA, ocorrida dia 17-1- 94; em
decorrência de acidente de trânsito, no Estado deMato Grosso do Sul.

O seu fascínio peJas longas distâncias o levou às estradas, em 1980, transportando
mercadoriasem caminhões, quando ingressounaDuasRodas, comopreposto doSr. Anselmo
Sabei (tambémfalecido em acidente de trânsito em 1990), então representante daEmpresa.

A vocação deAdemirparadesbravar o levou, empouco tempo, aassumira representação
- dosprodutosDuasRodas noEstado doMatoGrosso e, logo em seguida, incorporoumais três
Estados a sua representação:Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre.

.

.

Percorria uma média de 12.000km por viagem, durante três semanas, divulgando e.

comercializando os produtos Duas Rodas nas áreas de Sorvetes, Aromas, Condimentos e

Aditivos.
Era representante da Duas Rodas desde agostol83. No decorrer destes anos, foi um

represenfante exemplar eface o seumodo simples esimpático, conquistou um grande círculo
de amizades.

.

.

. Alegre, sensível, amigo, otimista, um desbravador. Era um entusiasta e tinhamuitafé na
vida.

Semprefoi considerado um destaque nas atividades de vendas daDuasRodas deixando
sua marca nos anais da história desta.Empresa.

Nestas horas, sabemos e compreendemos o quanto são necessários o consolo e a

resignação, da mesma forma que avaliamos toda a extensão que golpes' dessa natureza

representam para nossa sensibilidade humana, rendemos nosso pleito de gratidão ao Sr.

Ademir e que sua vida nos sirva de exemplo.

DUAS RODAS INDUSTRIAL L"FDA.

bairro. "Instalamos urn sistema
de multi-canal para resolver o

caso, mas somente 96 telefones

poderão ser atendidos", afrrmou
ele.

Está em Jaraguá a empresa
Construtel de Minas Gerais que,
vem tentando dar proteção elé

trica, isolando toda rede,
redimensionar os multi-canais e

ampliaro armáíiodedistribuição
de onde sai o cabo para Nereu
Ramos.

Em ofício mandado de

Florianópolis pará a Telesc de
Jaraguá do Sul, fala que o bairro
de Nereu já está incluído para o

ano de 1995 ter sua própria cen
traI, que com isto-acabaria todo o

problema da rede telefônica.

Jaraguá do Sul - Hoje o

bairro Nereu Ramos conta com

aproximadamente 100 telefones

que são abastecidos pela central
de Jaraguá do Sul.

Do último mês de setembro

para cá, muitos moradores da

quela localidade reclamam da in

terrupção nos dias de chuva for
te e, quase diariamente os apare
lhos' apresentam' ruídos que é

impossível falar 'com a outra

pessoa que está no outro lado da
linha.

Segundo Dirceu Mamoru

Nakabayashi, gerente comercial
da Telesc em Jaraguá, o proble
.ma encontra-se no único cabo

Que não responde a demanda do
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"Juve" contrataAbel Souza

Supervisor técnico
comanda Juventus

nesta temporada
JaraguádoSul-AbeldeSouza

.

catarinense, o Juventus necessita

é o novo técnico do Juventus. Ele, demaisumgoleiro.doismeío-cam
que no ano passado era supervisor pista e dois atacantes.

técnico e estava corno segunda
'opção para assumir o comando do
GEJ nesta temporada. Segundo
Alcir Pradi.: vice-presidente do

Juventus, Adilson Fernandes; Bira
e Beto Mendes que estavam corno

primeiroplanopedirammuitoaltoe
foram descartados, restando a

chance para Abel mostrar seu tra
balho.

A diretoria do clube não divul-
gou os valores do acerto. Adilson,

. Bira e Beto pediram' aproximada
menteUS$6,SmildeluvasedeUS$
2 a 3 milmensais.

Mais um jogador foi. adquirido
pelo Juventus, LiD, 26, lateraldirei
to,quenaúltirna temporada atuou

no Apucarana (PR). Lin ficará até
o' finai-do ane-ne- J1:Iil/eDtus; "'

Antunes também acertou com a

diretoriajuventinapormaisumano,
A contratação de Silvinho será
definida nesta segunda-feira.

Até o começo do campeonato

Quarta-feira passada, membros
da Federação Catarinense de Fute
bol estiveram vistoriando o João
Marcatto e, constataram que o es

tádio é um dos mais regulares do
estado.

.

o secretário de esportes,
Baulduíno Raulino, que prome
teram oferecermaquinários para
abertura das pistas, mas até a

presente data, de acordo com

Silvio, duas máquinas estão tra
balhando e somente nos fmais de
semana.

Em dezembro Silvio mandou
à prefeitura municipal uma c��
pedindo mais máquinas e, por

enquanto nenhuma providência
foi tomada.

Aspistasjáforam começodas e o término estáprevistopar« ofinal deste ano

Abel SOIlt.a

Juventus tem60 conselheiros
Jaràguá doSul-Hojeoestádio

do Juventus tem capacidade para
aproximadamente 8 mil pessoas
sentadas, sendo que, destes 8 mil,
300 lugares, são para sócios que
pagam uma qUantia todomês e tem
o direito de sentar nas cadeiras.

DeacordocomDdoVargas,pre
sidente do conselho juventino, até
esta semana somente 60 sócios
estão inscritos . "Até o começo do

campeonato estamos elaborando
o Plano Conselheiro, que dará di
reito para aquele que se associarno
clube, além da carterinha de sócio,

mais três para dependentes, para
que possamos entrar no campeo
nato com no mínimo 100 associa

dos", declarou o presidente.
O preço é de 1 saláno mínimo

por mês para cada sócio. Outra

hipótese levantadapor lido Vargas
é se quatro pessoas dividirem está
taxa todos terão direito de assistir
aos jogos entrando com a

carteirinha mesmo que seja de de
pendente.

Maioresinfonnações pelotele
fone71-0735comJoaquimSales.

Grêmio Esportivo JUVENTUS

CADEIRA ;M.

NOME:
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Jaraguá do Sul terá motódromo e autódromo
,

.

Falta ·de apoio atrasa

rendimento das obras
Jaraguá do Sul - Éste ano

Jaraguá do Sul poderá ter seu

próprio autódromo e

motódromo. A confirmação par
tiu de Silvio Spézia, dono dos
170 mil m2, onde serão

construídas as pistas.
Nos próximos dias, a federa

ção virá medir as pistas, para
depois então ser

.

incluída no

calendário do automobilismo
catarinense.

Quatro morros servirão de

Sistema de ensino

arquíbart'êadas, que terá capaci
dade para 10 001 pessoas assisti
rem as corridas. Uma área de 70
mil m2 será destinada ao cam

ping e estacionamento e' um

galpão de 280 m2 servirá para

lanchonete, banheiros,sala par:a
festas e reuniões.

Segundo Silvio, antes-de ad

quiriro terrenoele reuniu-se com
o prefeito Durval Vasel, o secre
tário de obras, Afonso Piazera e

10 anosmarcam Clínica de Tênis
ma de franshising, possuímos 10

.

academias pelo país (Rio de Ja
neiro, São Paulo, Campo Gran
de...) o que nos faz atingir a

marca de 4.000 alunos e 60 pro
fessores utilizando, aprendendo
e lecionando tênis com o

Kirmayr Sistema de Ensino,
metodologia completa e eficien
te, desenvolvida por Kirmayr
através de seus 25-anos de expe
riência internacional e do traba
lho realizado nas clínicas em

Serra Negra - SP academia de
têniscom.l l quadras ehotelpára
hospedagem muito bem
estruturado, por onde já passa-

ram 9.000. alunos de todo oBra:
sil e de diversos países do mun
do. As clínicas em Serra Negra
são ideais para iniciantes, inter
mediários, avançados, profissi
onais, executivos e baby-tennis,
com programas diferenciados e

tratamento persolanizado a to

dos os clientes.

Kinnayr treina a estrela do
tênis internacional, Gabriela
Sabatini.

.

Paraos interessados quequei
rammaiores detalhes ligue para
aClínica deTênis C.A. Kirmayr,
fones (011) 64 - 0888 e 881 -

7813.
11

A empresa Clínica de Tênis
C. A. Kirmayr comemorou no

ano de 1993, 10 anos de funda
ção e atividades ligadas ao tênis
no país. Através de seu titular
Carlos Alberto Kirmayr, te
nista e técnico de renome inter
nacional, ede sua competente de
professores e funcionários, a

ClínicaKirmayrdeuumacontri
buição ímpar ao esporte nacio
nal, descobrindo talentos, desen
volvendo tenistas, treinanto jo
gadoresprofissionais,organizan
do eventos e divulgando o tênis
no Brasil.

Atualmente através do siste
.
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Limparam o Zampieri
oAntonioGilmarZampieri, é um vendedor que reside em Blumenau,mas,

estava trabalhando na praça de Jaraguá, Ao passar pela ruaRio Branco, às 9:30
da noite, o Zampieri foi assaltado. Segundo suas declarações ao comissário de
plantão da DPC, os elementos eram dois e as descrições dos mesmos são as

seguintes: Um moreno, .J.70m., cabelos pretos curtos, tatuagemde um dragão
no braço esquerdo. Trajäva calça jeans e uma camiseta vermelha com a

inscrição "Rainha", nopeito; o segundoera um galegode 1.7Sm.,aproximados,
cabelos loiroslisos,magro, trajando calçajeans ecamisa estampada.Oelemento
moreno portava um revólver que, ameaçando o Zampieri, fizeram com que o
mesmo assinasse três folhas de cheques de um talonário do bancoNacional, de
Blumenau. Levaramo talonâriode ehequese todos osdocumentos doZampieri.

Isto é para vocês verem como está a coisa aqui pela pacata Jaraguá.

Residências, dos veranistas, são o alvo
Assaltaram a casa do Sr. WalmorGesser, ruaRobertoZiemann, 17Q9. Dali

os ligeirinhös levaram um televisor daqueles portáteis, 5 polegadas e mais dóis
relógios.

Da residência doOlívioAldrovandi, a preocupaçãomaiordosmalandros foi
comida é'bebida. Levaram duas bolsas de couro, daWeg, 20 kg. de carne que
estava num freezer, 15 cervejas e alugns vidros de conservas.

Dá casa do ValérioMass, ruaNei Franco, 376, carregaram um TVPhilco,
20 polegadas.

Carlos Schmitz, morador à rua José Teodoro Ribeiro, foi outra vítima.De .

sua casa levaram um TV Philco Hitachi, 20", um TV de 14", um TV Semp
Toschiba, 1Ö", um somGradiente, umCDGradiente, um telefönes/fioGougar,
um vídeo Panasonic, um micro-ondas Panasonic, vários enfeites e alguns
eletredomésticos.

.

_
Da residênicia do Luiz .Fernando Medeiros, rua Emílio Wedt, 100;

carregarram um TVacores, um video,umMultiprocessador,um liquidificador
várias bebidas e ainda umas correntes de ouro.

Na maioria dos arrombamentos, os bandidos entram por janelas, especial
mente pelas basculantes de banheiros. A partir daí, a coisa torna-se fácil para
eles, pois, não há ninguém em casa. As famílias estão curtindo umª, praia,
gozando suas férias, curtindo um bom repouso. Enquanto isto suas casas por
aqui ficam' a mercê dos amigos do alheio que, pelo jeito são quadrilhas
organizadas e experientes, que fazem sondagens antecipadas, para não corre
rem riscos.

Uma sugestão: preguem as basculantes dos banheiros, por dentro. '

Alcides está na mrfa dos homens da 'lei
AReginaKlug,deEstradaNova, registrou queixanoComissariadodaDf'C.

Disse ela que, no dia 14 último, às 19:50 hs., quando se encontrava em

companhia de sua irmã SandraMitraNascimento, foram ambas abordadas por
Alcides Nascimento, que as ameaçou de morte.

Alcides doNascimento, que é puxador de jogo do bicho da banca do Zéca,
já é bastante conhecido da policia, com passagens, registradas na DPC.

Portanto, não é a primeira vez que ele apronta oufazameaças. Agora, com mais

, esta, os homens da justa estão de olho nele. "Te cuida, malandro".

'WIZARD

RÁPIDO E EFICIENTE
Inglês - Espanhol -Italiano - Alemão - Francês

"Solicite já uma aula
demcnstratlva gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasife Exterior:
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407-c
"

u ".
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começar as buscas e às 17h os
.

corpos das duas foram encontra

dos e levados-direto ao IML.

Voluntários de Jaraguá, que tam
bém atendeu a' esta ocorrência,
Claudionei estava carregando
Rafael nas costas, enquanto seu

, irmão, Julinho acompanhava logo
atrás. Ao ver que Julinho estava

se afogando, Claudionei tentou

salvá-lo derrubando Rafael, que
não sabia nadar, morrendo os 3

afogados. O pai de Julinho e

Claudionei, que viu tudo, se jogou
na água para salvar as crianças e

quase se afogou também.

Final de semana trágico
.,..,

"

'5na regtao com mortes
. -

PMdivulga números da alta temporada

o não aumento de ocorrências,
se dá pelo programa Pé na estra-

,

da, onde 8 viaturas ficamdistribu
ídas em lugares estratégicos.
Assim onde estiver acontecendo
o incidente, a viaturamaispróxima
desloca-se para o local.

APolíciaMilitarcontahojecom
12 viaturas e 5 motocicletas, sen- .

do que 8carros ficam em Jaraguá,
2 emGuaramirim, }. emCorupáe 1

no município de Massaranduba,
segundo informações do Copom.

Confira os números que a PM
atendeu dedezembro (Ol)ajanei- Oito viaturas/oram colocadas noprograma Pé na Estrada
ro(10):

'

comerciar .I8 - Ferido elou doente
02 - Disparo para alarme de 01 - Parturiente

.estabelecimento comercial 04 - Doentemental
O 1 - Furto de veícuÍo 10 ,- Órgãos de justiça e Po-
02 .

- Recuperação de veículo líeia Civil

furtado 01 - Órgão de utilidade pú-
01 - Encontro de veículo aban- blica

donado 06 - Apoio aPM ou familiar
07 - Presença de elemento sus- doente

peito 13 - Conselho Tutelar da

Q 1 - Estelionato criança e do adolescente

02 - Negar saldar despesas Para todas' estas ocorrênci-

01 - Sedução
'

as, que no total somam 251,
23-Embriaguez foram acionadas 269 viaturas
O 1 - Posse de tóxicos quase numa média' de 1 por

,

01 - Uso de tóxicos ocorrencia.

CORRE�O,DO POVO - Jaraguá do Sul, -22 de janeiro de 1994

. Nereu RamoS/Guaramirim -

Morreram vitimas de afogamento
5 crianças. 3 na localidade de
Guaramirim e 2 emNereuRamos.

Dia 15, porvolta das 15h; Ana
Paula da SiNa e sua prima Estela
'Fernandes estavam banhando-se
'na ponte principal de Nereu, pró
ximo ao Arroz Zanghelini, quando
Ana foi, surpreeridida pela forte
correnteza e sua prima com a

intensão de ajudar também não

resistiu e afundou. Foi acionado o

Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul, que imediata
mente deslocou-se ao local para.

Relatório

Jaraguá do Sul - De acordo
com relatório elaborado pelaPolí
cia Militar em relação a acidentes, .

furtos e arrombamentos entre os

dias 1112/93a iO/V94,nosmostra
estabilidade no periodo de 92/93.

Acidentes'
79 - Danesmateriais
03 - Vêsões corporais
01 -Morte
01 - Atropelamento
01 - Conflito de circulação
01 - Dirigirembriagado
01 -Dirigir sem estar devida

mente habilitado

.
Ocorrências

01 - Homicídio
01 - Suicídio
05 - Lesões corporais
01 - Pessoa perdida
08 -Ameaças
02 - Violação de domicílio
Q4,.. Porte dé armas
12 - Viäs de fato
06 - Tentativa de furto

Outro afogamento aconteceu

emGuarämirim, dia 16" nasproxi
midades da "ponte que liga GM a

Massaranduba. Julinho João Ri
beiro 8 anos, ClaudioneiRibeiro 14
anos e RafaelBorges 7 anos, se

gundo testemunhas, estavam atra

vessando o rio para chegar ao

encontro do pai de Julinho e

Claudionei que estavam pescan
do no outro lado da margem. De
acordo com Lauro Reck, chefe 'de
equipe do Corpo de Bombeiros

Os bombeiros acharam os cor

pos por voltá das 18h e,3Omin do
mesmodia

08-Furto
04 - Furto em residências
02 - Furto em estabelecimento

15 - Perturbaçãodo trabalho
ou Sossego alheio

Auxílio
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