
Pública do Estado

CR$1.4S9,76(dia 10/5)
A partir de lOde
julho começa a

troca do cruzeiro
pelo real.

Cadernetas de

poupança com
aniversário para

. hoje, 11, terão um

rendimento de
49,6244%. .

Cotações em 10/05

C V

Com. 1.453,50 1.435,52
Tur. 1.348,00 L368,00
Par. 1.372,50 1.384,50

Novembro· CR$ 15.021,00
Dezembro- CR$ 18,159,00
Janeiro- CR$ 32.882,00
Fevereirn- CR$ 42.829,00

.

Mínimo fixo - 64,79 URV'sIIMPREssol

Presidmte da Camara de Vereadores, Luiz Zonta, entregaplaca comemorativa em sessão solene

RECONHECIMENTO

CORREIO entrega o primeiro
Troféu Amigo da Comunidade

Seguro·
'Investir
Vida
Nacional.
Após 10 anos,
você recebe
emvida tudo
o queinvestiu,
corrigido.
E ainda tem a

maior cobertura
do mercado.

Durante as festivi- Baependí,oCORREIO mentehomenagearáem
dades comemorativas DO POVO entregou o presas, entidades epes
aos 75 anos de funda- primeiroTroféuAmigo soasquesedestacarem
ção, realizadas sábado daComunidade que, a notrabalhocomunitário.

últimonoClubeAtlético
.

partir de agora, anual- Páginas 4 e 5

INVESTia ti VIDA
.

'1'4í1[e'�'d•EGUROS ".

Escola técnica

começa as aulas
com 140 alúnos
Napróximasexta-feira, 13,

oministrodaEducação,Murilo
Hingei, vai estar em Joinville
onde, entre outros atos, oficia
lizaainstalaçãodaßscolaTéc
nicaFederal deJaraguádo Sul.
As aulas começam rio dia 23
com 140 alunos em cursos das
áreas de eletromecânica e têx
til. Em oito semestres, os cur
sos serãoministradosnos perí
odos vespertinoenoturno,

Página8

luventus tenta
""

suarecuperaçao
contra loinvi/le
'O Juventus volta a campo

esta noite no JoãoMarcatto,
tentando sua reabilitação de
pois da derrota contra o Tuba
rãopordois azero.No turnoda
Taça Governador houve em

pate em zero a zero e hoje o

treinador Abel de Souza pre
tende dar mais ofensividade à
equipe. Os desfalques ficam
por contadeCarlosAlberto (3°
amarelo) e Júnior (expulso).
Página 12

FONE (0473)76-3200

FAX (0473) 76...()304
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EDITORIAL

Objetivo atingido
AediçãocomemorativadoCORREIODOPOVO

.

quecirculou sábado, 7, obteveamplarepercus
são em todos osmunicípios doVale do ltapocu.
Centenas de referências elogiosas chegaram à

redação do CP, todas elas eivadas de palavras
deestímuloàiniciativademarcaros 75 anos de
existênciadojornal comumaedição de conteú
do que pudesse satisfazer toda a gama de

leitores, tantoem informaçõescomoemqualida
degráfica

Felizmente, apesardoesforçosobre-humano
em função das limitações que temos - o que

ocorretambémemqualquerempresadomesmo
porte - conseguimos alcançaro objetivomaior
queerao deproporcionarumaedição condizen
te com' a política de profissionalismo que o

CORREIOpassouaimplantar recentemente.
Isso foi possível graças a dois fatores funda

mentais: agarrado corpo de funcionários doCP
e aparticipaçcão indispensável dos segmentos
econômicos dé Jaraguá do Sul e região do

ltapocu, incluindo os poderespúblicosmunici
pais, queacreditaramnaproposta.A recíproca"
agora, écompromisso.

Planejamentofamiliar

EstudosfeitosnosEstadosUni
dos mostraram que a população
daTerra, no final do século, pode-

i rá alcançar a 6,5·bilhões de habi
tantes. Isto tem preocupado soci
ólogos e economistas porque os

paísesdesenvolvidose sub-desen-
" volvidos,
emquea III/III

ri!
revolu-

ção in-
. illllllltlild.

I dustrial
f dividiuo ,TOV.'"
mundo, ..arsa
apresen-
tam. res-.
pectivamente, baixa taxa demor
talidade e altos Indices de natali
dade.O superpovoamento doglo
bo implicará na escassez extrema
dos récursos de subsistência.

Noticias daqui, poroutro lado,
dão conta de que, na massa de 32
mi1hõesdebrasileirostangidapara
a indigência pelamá distribuição
darenda - umadasmaisdesiguais
do planeta -, cai, ano a ano, a
idade da desgraça. A faixa etária
das prostitutas de Belém está em
8 anos, 30% dos bóias-frias' dos
canaviais de Pernambuco são cri
anças e jovens de 7 a 11 anos; 7
milhõesdeadolescentestrabaIham

*Paulo Roberto Bomhausen

em regime clandestino.
Que o país precisa urgente

mente corrigir a destinação da
renda, desobstruindo,paraopovo,

.

o acesso ao alimento e à saúde,
todos sabemos. Que ahora, agora,
é de educar e planejarpara sobre
viver, todos precisamos começar
a saber. A sociedade quando se
conscientizá assombra o próprio
governo. A Ação da Cidadania
contra a Miséria e pela Vida, a
campanhadoBetinho, éumexem
pio de que sociedade civilorgani
zada pode fazer o que o governo
não faz.

A campanha do Betínho é
quasecompleta. Faltouapenas in
cluir o alcance ao povo, além do
pão, deinformação sobrealgo que
podeevitarque setornemmaiores
as suas carências: o planejamento
familiar. É preciso ir direto à ori
gem de fator forte para a càusa da
fome, só assim o combate será
definitivo.

Com a licença dos pensadores
do "crescei emultiplicai-vos" e da
"ocupação para defesa da sobera
nia", entende hoje a sociedade
que pode.e deve pensar livremen
teemplanejamentofamiliar. Abo
minamos, como liberais, o con-

trole da natalidade, que significa,
através de ato unilateral, coação
do Estado sobre o cidadão. Sim

patizamos com a orientação para
o planejamento, oferecendo ao

povoa informação necessáriapara
que decida o que é o melhor.
Apossibilidadedeplanejamen

to familiarem todos os segmentos
da sociedade representa justiça
social. As taxas de crescimento
declinam no Brasil mais afortu
nado. A classe média exerce há
décadas esse direito. Por que, en
tão, não colocá-lo ao alcance da.
população mais carente, com a

informação sobreaconveníêncía, .

inconveniência, formas e méto
dos legais para a escolha de pa
drão.compativel aos seuspropósi
tos.

A fome e amiséria, se não tem
na falta de planejamento familiar'
o seupontomais crucial- queestá
na distribuição da riqueza - tem

nele, sem dúvida, um dos mais
importantes fatores de reversão
do atual quadro da sociedadebra- .

sileira, que assiste, a contragosto,
o cortejo de prostitutas e debóias
frias de 7 anos de idade.

* Preso Força Jovem PFUSC
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Reminiscências
o ClubeAtlético Baependi (4)
Segundcoanunciadonofinalda Geraldo Marquardt; Presidente -

reminiscência (3) desta série, da- Dr. AlvaroBatalha; Vice - Francis-

rnos, a seguir a nominata daquela co Fischer Jr.; 1 ° Secr. - Edegar
foto ilustrativa, os agachados, da

.

Piazeira; 2° idem - ErwinoEnke; 1°
esquerdaparaadireita: umbolonista

.

teso - DionísioA. Pereira; 2° idem -

não identificado, dr, Arnaldo Otto MauricioKoehler;ConselhoFiscal:
Schulz, Eugênio José da Silva, . Joaquim Piazera, Eurico Blosfeld,
Victorio Lazzaris, dr. Aroldo Willy Mahnke, Antonio J.

SchuIz,EugênioVictorSchmöckel, ZimmermanneWillySchuIz".Não
TuribioElíseo, dois não identifica- hánotíéiade fusãoou incorporação.
dos, e o empresário, bolonista do Em fevereiroll943, a Associa-
"Ás de Ouro", .Wolfgang Weege. ção Atlética Brasil, ex-Sport Club
(CP,ed. 1.534, de 27-3-1949). Brasil, iniciava uma sériedejogos

Na ed. nO 1.566, de 6-11-1949, com a Sociedade Desportiva D.
última página do CP, dois anos e Pedro TI, de Hansa, em disputa da
meses da alteração do 'Clube taçaRodolfoFischer.Em3/43, fun-
Jaraguaense,ex-SociedadedeAtira- dava-se o Clube Guarajú e Fran-
dores Jaraguá, para adotar a deno- cisco Fischer cedia um campo nos

minaçãodeClubeAtléticoBaependi, fundos da Mal. Deodoro, que in-
o clubemandava publicar convite, cluia caça, pesca e futebol. O novo

nos seguintes termos: "ADiretoria clubeeraoúnico rivaldoclube local
convida todos os associados e -aA. A. Brasil, infonnavaosema-
exmas. famílias para assistirem as náriojaraguaense.
festividadesquelevaráàefeitonos Como o nome de Curt Behr,
dias 12, 13 e 15 do corrente mez, aparece muitas vezes na vida

homenageando a data de 15 de no- clubisticade Jaraguá, umdia (17-8-
vembroeo lOOaniversáriode funda- 91) às 14:30 hs., na Socied. Ginás- .

çãodaA.A. Brasil, posteriomien- tica São Bento, na presença do dr.
teencorporado(sic)aoatualClube AfonsoFigueiredo,MarinoPatricio
Baependí. Convida outrossim o e Roesler, indaguei sobre o

povo em geral para assistirem as patrimônio da SOCo de Atiradores

competiçõesdesportivasqueserão Jaraguá, dizendo ele que foi um
realizadas em suapraça de despor- períododiflcil.queela foi fechada,
tos (ex-Germânia)nosdias 13 e 15, sobrandonaocasião apenasoClube
Chama-se a atenção para o progra- Aimoré, do ten. Herbster e o S. C.

madasfestividadespublicadoneste Brasil. Depois Ocorreu o afunda-

jomalemoutrapágina.Mesaspara mento do navio Baependí - "tive-
obaile socialpoderão serreservadas mos que fazer muitas atas e com

com o tesoureiro do Clube, na muitojeitoparaescapardasgarras
FannaciaSchuIz". do prefeito, que só esperava uma

Como existem pontos oportunidade para agir". Ficamos
confhtantes que aindaprecisam ser de voltar a conversar à respeito.
devidamenteapurados, encontrou- Estareminiscênciaestampamais
seumartigonaedição nO L405,de2- umafoto dadécadade50,colhidano
1-47, sob a epigrafe"Meia volta, salão daantiga SociedadedeAti-
volver!" O artigo fala do Clube radores Jaraguá, então já com o

Jaraguaense e Leônidas. Cabral nome deClubeAtlético Baependí.
Herbster, derrotado nas eleições, O dr. Murillo Barreto de Azeve�
mandoufecharoclube. do era o presidente e o sócio

E,pelaediçãodoCPn°1.398,de Dorval Marcatto, segundo o �r.
28-11-1946,meses antes do artigo Haroldo Ristow, era o presiden-
acima citado, na capa, aparecia a te do ConselhoDeliberativo, Na

notadaeleiçãodadiretoriadaAA. ocasião, prestava-se uma justa
Baependí: "Sexta-feira ultima foi homenagem ao diretor do Dep.
eleita a nova diretoria da A. A. . deGinástica, sr. AdolfHermanD
Baependí, que recaiu nos seguintes Schulze.

esportistas: Presidente .de Honra - F,itz von Jaraguá- 5/94.
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FECHADO

Bibfiotec

Retra1"1ca
(CM.)

Pé atrâs
A questão básica da inflação brasileira está no déficit

público, ou seja, enquanto o governo não resolver sua divida
interna não teremos sossêgo. Por isso..é bom não ir acreditando
muito em inflação zero ou coisa parecida com o lançamento do
real no mês que vem. Possível até que nos primeiros trinta dias
isso ocorra, mas é bom observar que estaremos pagando a

inflação do período anterior. Depois, só Deus sabe. Quem tem

memória lembra do Cruzado do Sarney.

Emprojeto
Prefeito Durval vasel estuda

apossibilidade de criara secre-.
taria de Habitação e Desenvol
vimento Comunitário cuja atri
buição será a de coordenar a

construção de moradias popu
lares.

Assembléia
Sexta-feira, 13, a Amvali

reúne-se em Corupá. No sa

lão paroquial evangélico, a

partir da� 5) horas, para tra
tar. de assuntos de interesse
da região.

.

É o fim
Ónibus da Catarinense que

sai às 14h30 de Blumenaupara
Joinville, pára na rodoviária de
Massaranduba. Para recolher

passageiros e, pasmem, lanche.
Pode?

.

Fechado
A Indústria de Artefatos

de Borracha Wolf Ltda., de

Jaraguá do Sul.pertence ago
ra à Duas Rodas Industrial
Ltda. A Wolf é· tradicional
fabricante de borrachapara
várias atividades industriats,
entre elas a do 'popel, têxtil,
automotiva, frigoríficos, tu
bos e conexões e r�frigera
çãe,

Não querem
Comunidades deRio Cerro e

Rio da Luz se movimentam con

tra a instalação do aterro sani
tário no bairro.Alegamprejuízo
às lavouras e grande desvalori
zação dos imóveis próximos.
SecretáriodeAgricultura eMeio
Ambiente, lngo Robl, responde
que não há risco de contamina

ções.

Festival
Secretaria estadual de Edu

caçãoprogramoupara omês de
junho01//FestivalEcológico de
Música e Poesia. Será dia 3 em

Anltápolis. Participam alunos
de escolas estaduais e munici

pais.

IIMI AUTO CENTER
* Pneus importados (Semi-novos)
* Pneus novos - Câmaras de ar
* Escapamentos * Balanceamento
* Geometria * Serviços de Suspensão
Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 -

,

Em frente a Loja Arte Laje

�Fone(0473) 71·7398 .

Jaraguá do Sul- SC

Setor de Santo Catarina

Prefeitos apóiam nome

de Bauer a governador
J araguádo Sul - o prefeito
Durval Vasel (PTB) estámobi
lizando prefeitos de outrosmu

. nicípios da região que perten
cem àUniãoporSantaCatarina,
pregando a candidatura do de

putado federal Paulo Bauer a

gover-
nador.O Mtlv_tlilltldocu-

mentojá trtlSttl
tem o

ap o i o IItI 'tlltl ti. o:.

dos pre- IltI,.tllfei tos
Victor
Kleine (Guaramirim), José
Acácio Dalmônego (São João
do Itaperiu), Hilmar flertei
(Schroeder) e Odenir Deretti

(Massaranduba) e poderá, tam
bém, ter à adesão de Barra do
Sul, Itapoáe São Bento do Sul.
No documento, os prefeitos sig
natários dizem que, em função
do impasse criado com a desis
tência de Esperidiãc Amin, que
lançou sua candidatura à presi
dênciadaRepúblicapeloPPR, é
preciso "ajudamasolução" com
um nome que, entendem, é
estadualizado e de alto gabarito
politico e pessoal. No apoio ao

Para nós, seguro não é só garantia de riscos.. .

Seguro é Prestação de S.erviços

...? SEGUROS GARCIA�� Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,�t'�\:; 10 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
�

Jaraguá do Sul - SC

Vasel: nome ideal

ex-secretário de Educação, os
prefeitos afirmam que "este é
um momento de coragem nas

decisões enãodeespeculações e
conjecturas" .

Para eles, Bauer reúne todo o

potencial exigido, "uma candi
datura consistente", permitindo
que se viabilize todo o processo
sucessório a favor daUnião. Os
prefeitos também discordamdo

que intitulam de "soluções de
'bastidores e acadêmicas, por
serem elas restritivas às bases
eleitorais e pornão incluiremna

Bauer: apoio ao governo

sua essência as realidades esta
duais, 'politicas e partidárias."
-"Inimigo politico de Paulo
Bauerdurante suaprimeiracm
didatura,oprefeitoDurvalVasel
disse ontem que o contexto

politico" boje é diferente. A ati
tude que tornamos é em defesa
da região, uma das mais ricas e

produtivas do Estado. "Vasel
acredita que a União por Santa
Catarinapermaneçaparaaselei

ções deste ano. "O PTB está
neste contexto, acreditandonum
sucesso eleitoral", conclui.

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

..------

--------·,,--iII�IWIIIWIIIWII......IIWIIIWII1W1......_._,...��1

VOCÊ poti� ANDAR -POR AÍ,
PESQUISANDO.

.

,

OU PODE IR DIRETO� NO
ZONTA.

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

�NTA
CONSTRUINDO COM VOCÊ

. , t
.. _--___;;_:,.��--....:.,-

_·�.,.·�}:-�-�-��c----�
.,
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CORREIO·institui Troféu·Amigo da· Comunidade
-.

G",poMelodia, de_ Chapec6, c� o "Parabéns a Você" na/esta de sábado

Durante as comemorações festivas dos75 anos de sua fundação reunindo grande
,

públicono salão de festas do Clube Atlético Baependi, com sessão solene�Câmara de
.

Vereadores, oCORREIODOPOVO instituiu o TroféuAmigo daComunidade que,
agora, passa a serentregue anualmente. Otroféu consiste emhomenagearpessoas,
entidades e eÍnpresas que se destaquem durante o ano pelo seu trabalho comunitário. Os
dois primeiros homenageados foram aDuas Rodas Indústrial, pelo seupioneirismo em
Jaraguá do S� - foi aprimeira fábrica de essências doBrasil- e aRádio Jaraguá quehá
mais de40 anos presta relevantes serviçosà todaregião do Itapocu. Foi amaneira
encontradapelo CP parahomenagear os que escrevem seus nomes nahistória de

Jaraguádo Sul commuito trabãlho.

..

Aryberto. Bartuschek, diretor da Rádio Jaraguá (e)
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Darei Sehuk, presidente daAdjori, entregaplaca a Eugmio

Décio da Silva, presidente daAcijs, cumprimenta Sch!"öckel

CORRElODOPOvo-5 --

Os hommagetulDs, inelÚüido RMdolfoHufenl1sskr, autor do hino de Jaraguá e a equipe do CP

,.·'1 IV! I

Diretor Geral Eugênio Victor Schmöcke� agradece homenagem da Câmara de Vereadores

Na herma de Emilio Carlos Jourdan,fufldador de Jaraguá, construida com campanha do CP
'li ti .;j

• Ea " ,,',' ... : I .. ' .. _ .... �

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



CORREIOOOPÔVÖ�6 ERRl

I

I

II
CAVALOS

Criadores de mangalarg«
têm cavalgadaemEnseada
Jaraguá do Sul - A

Associação Brasileira d'e
Criadores
deCavalos 'Illjullh_
Mangalarga 11I1II/lIiJitl
-Núcleode
Santa 11111

Catarina, 1_.vI/1l
promove
nos próximos dia 14 e 15 uma

cavalgada entre a praia de
Enseada e o município de

Araquari, passando pela
Fazenda Salézio com provas
de adestramento.

.

Já nos dias 4 e 5 de junho
acontece em Joinville ala

Exposição Mangalarga da
cidàdeeo3QLeilãoMangalarga

O leilão aconteceno dia4, a
partirdas 15horas, comanimais
selecionados nos haras de São

Paulo, Paraná, Santa Catarina

TRANSPORTE

Divulgacão

-f1

Cavalgada. dofim de semana incluiprovas de adestraprento

CONCURSO

Provas estão confirmadas
e terão 4.130 candidatos

Jaraguá do SuJ- Estão confir-
.

de escola: 306 pata 30 vagas; ser
madas para os dias 14 e .15 as vente: 163 e60vagas;zelador: 163
provas escritas para o· concurso para 33 vagas; secretário de crê

público aberto pela prefeitura de ehe: 138 incrições para 13 vagas;
Jaraguá do Sul. Para as 824 vagas motorista II: 138 e 37 vagas;
existentes (efetivação dos não

�

motoristal: 130 inscrições para 20
concursados ou admissão de no- vagas; auxiliar de serviços: 128

vos) increveram-se 4.130 candida- candidatos e 102 vagas; auxiliar de

tos sendo que 14 das 192 funções biblioteca I: 128 para 17 vagas;
oferecidas tiveram mais de 100 merendeira: 126 candidatos para
inscrições. 15 vagas; secretária: 118 inscritos

Preferências e 8 vagas; fiscal tributarista: 111
Pela ordem, as funções mais candidatos e 8 vagas e fiscal

procuradasforam: escriturário 536 sanistarista: 106 inscrições e 7va
para 18 vagas; atendente de gas. A média geral é de cinco can

berçario:354 e30vagas;secretário didatos por vaga.

FISCALIZAÇÃO

Vigilância sanitária vê

as condições de higiene
Jaraguá do Sul - A vigilância

Sanitária está intensificando a BS
e Rio Grande do Sul. As Como documentação, será calização do comércio de pães,
inscrições podem ser feitas até exigido cópia do registro do doces e salgados, verificando a

() próximo dia 16 , ao preço de animal e atestado de anemia
.

procedência dos mesmos, condi

US$ 30 com baias inclusas. infecciosa. ções de higiene e de preparo e

aspectos legais do comércio.
"EXIstem estabelecimentos

registradoscomoverdureiras e que
vendem pães, cucas e outros pro
dutos de forma irregular", explica
o secretário de Saúde, lrineu
Pasold. "Primeiramentefaremosum

trabalho de advertência para que

as situações sejam regularizadas",
esclarece o secretário.
A decisão surgiu após reunião

entre o secretário de Saúde e o

núcleo de panificadores e comei
teiros da Acijs, que é conveniado

comaCâmaradeArteseOficiosda
AltaBaviera, deMunique, Alema
nha..

Os 35 integrantes do núcleo

pediram a atenção do secretário
para à concorrência desleal e para
as questões referentes às condi

ções de fabricação.
.

Caxiasdo Sul- O 'Programade
Aproximação do Cliente à Fábri

ca", foi iniciado em abril de 92 pela
. Randen e sua rede deDistribuído
res RandonIRodoviária. Mais de
1000 empresários e profissionais

.

ligados ao transportes rodoviário
de cargas, do pais e exterior, á

estiveram na Randon para conhe
cer suas instalações industriais,
seu potencial tecnológico e man

ter contato direto com a equipe
técnica da fábrica para troca de

experiências e informações sobre

produtos. Nesse processo, a

randonS.A. -maiorfabricante Sul
americanade implementos rodovi
ários - busca a troca de experiênci
as entre fabricante e clientes para
que se esforço de produção e de
senvolvimento -de 'produtos aten

da sempremais emelhor as neces-
. sidades e espectativas do merca

do.
.

.

De25 defevereiro a 13 demarço
de 94, durante arelaização da XX
.FestaNacional daUvaeXIZFeira

Mais de 1.000 clientesjd estiveram na Randon

Agro-industrial - evento reconhe
cido como um dos principais do
calendário turístico nacional

.

- a

Randon recebeu em caxias do Sul,
namatriz,mais de 300 clientes que

. cumpriram o programa de visita à
fábrica e ainda puderam desfrutar
de gastronomia típica italiana e

gaúcha e dos atrativos naturais da

região interiorando-se à comuni-

dade caxíense no espírito da Festa
da Uva.

ARandon eRodoviária têm en

contrado junto a sua rede Sul

Americana. de Distribuidores e

apoio e a receptividade ideal para
o sucesso deste programa, - que
busca consolidar uma relação de

parceria com"omercado, visando a

plena satisfação de seus clientes.

Bingo beneficente
A Escola de Pais Seccionall

Jaraguá do Sul, promove
neste dia 14 de maio, um

bingo beneficente com início
às 1� horas na Sociedade
Vieirense. As cartelas estão

sendo vendidas no valor de

CR$ 1 mil e poderão ser

compradas no local.
Haverá brindes simbólicos.

Participem
-____ .. ..., _ .... 4 .. �. ...
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Jaraguá do Sul, 11 demaio de 1994 CORREIO DO POVO
AULAS PARTICULARES
Ofereço aulas particulares ou

laà4a série (10 grau). TratareI·
Fabiane pelo fone: 72-1997VENDO TORNEARIA

Completa, com boa freguesia
(com ou sem ponto) ou lote de
máquinas e ferramentas ideal

paramanteroficina de seu car
ro, moto ou serralheria e tomo
Nardine 2m de parametro,
completo. Contato pelo fone:
(0473)44-2795, ltajaiclOsmar

PORTAL DE JARAGUÁ
Vendo ponto comercial com

instalações completas, ótima
localização. Tratar pelo fone
12-0405 em horário comerci
al. Aceito carro ou telefone no

negócio

VendaseAluguéis de:
Vestidos para noivas - Trajes

para noivos - Trajes sociais maso�ino e feminino -

Vestidosparal.9comunhão-Filmagenseserviçosfotográ�
.fúxJsemgeral-Lavação e refonna de vestidosde noiva.
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Jaraguá do Sul - SC

Fana (0473) 72-2818

.--------------------.
I Guincho - AutO-PéÇas � I

; II Irmãos 'I� ;
I I
I Auto socorro II Irmãos - 24 horas I
I Rod. Br-280 - Km 69 - Bairro Água Verde I

: Fone: 72-3915 ;
I I
I �araguá do Sul I
._------------------_.

Clínica Lavoro
- Cllnica Médica

- Assistência e Assessoria
emmedicina e segurança do trabalho.

- Convênios com empresas
IPESC e Unimed.

Dr. Márcio Rmuos de Oliveira

Rua João Butschardt; n° 84 - salaS

Guaramirim - SC

PRECISA-SE
De pessoa para cuidar de se

nhora idosa, residente em

Massaranduba. Contato pelo
fone 79-1271 0\l79-1156

TRABALHO
Sr. seoferecep/trabalharcomo
jardineiro ou roçar e capinar.
RuaAfonsoBartel, 330, bairro
Baependi, nos fundoscasa326,
falar cl José

PEIXARIA PÉROLA DO
MAR

Vende-se, situada na rua

Reinoldo Rau, ao lado do
Cachorrão do-Tainha. Acom
panha balcão frigorifico, lO

caixas de isopor + balança.
Valor 2.350 URV's, falar c.:
Tainha

ESTAMPARIA
Vende-se, completa, maismá
quina. Também vendomáqui
na de talhar Blue Machine.
Tratar fone: 72-0023

JARAQUA
•••••••••••••••••
• •
• • ,

• •

gfKE SHOP'
• •

• •

• •
• •

Melhor produto • •
• •

pelo melhor pret;o • •

RuaBernardoDornbusc", 570 • •

Fone 72-3899
• •
• •

BairroBaepemli
•

•

Jaraguá do Sul- sc •

o CALOI 12 MARCHAS
De competição com todas as

peçasemalumínio. ValorUSS
100. Interessados ligar pl 71-
4924 ou passar na Video In
Locadoraemfrente aoColégio
SãoLuís .

�

��
Rua Presidente

EpitácioPessoa,01298
Jaraguá do Sul- SC

MARAN([� NI Bolsa
de Telefones
Fone(0473) 72-1000 C��A

ALUGA
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - SC

(DefronteaoBeiraRioClubedeCampo)

Auto Escola
Guaramirim

Carteiras de Motoristas

Renovasões de Carteiras
Aulas Práticas e Teóricas

Fone: 73-0106
End.: Rua IrineuVilélaVeiga, 106
JuntoaoDespachanteGunther

iLJl�C0m iT\/)l1! � 10:)
I ii I! �! 1\\ \ /! I i I \ v

/ I I! �! 1\ \ '

MATERIAL ELÉTRICO LTDA.

FIOS - f�ABOS -IÂHPAnAs - DISJUNTORES - REATORES - LUIIINÃRIAS - BAIXA E ALTA TENSÃO

Av. Marechal Deodoro daPensee», 1309 - Fon.e/Fax: 72-3336
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MUDANÇA DE ENDEREÇO
Dra. RosaMaria C. Tavares. participa a seus
pacientes e amigos. a mudança de seu

consultório para a rua LeopoldoMalheiro. n° 15.

Fone 72-3141 (aoladodaSalvita)

.• COMPRA • VENDE
• TROCA .• FINANCIA

EscortGL 1.8(A)-pratamet.. .. : 93
KadettSLE 1.8(G)-cinzamet. 9l
Kadett SL 1.8 (G) - branco 90
MonzaSLE 2.0(A)-cinzamet. '; 88
Monza.Sl.E 1.8(A)-verdemet.. 88
ChevetteSLE 1.6 S (Gj-bege 89.
GoiS 1.6(A)-verde

·

84
Fiat 147 (A) - bege 83
Fusca (Gr-bege : 80
Corcell(G) - vermelho 72
FiatSpazio (A) - bege : �

,'
83

Rua Ângelo Rubini, 951 - Ban'a do Rio Cen'o Fone
89�OOO JARAGUÁDOSUL-SantaCatarlna (0473) 76·7014

BUZMAQ
.Comércio

-

-de peças de

Máquinas de Costura Ltda ..

� Vendo deMáqulno de Costuronovos e
usodos com osslstênc/o t4cnlco

"

especlallzodo.
� Pelos,. oporelhos, 61eo e ogulhos«.

. � IIJsto/ol60 de aporelhos Het-tup.
· � lIefNMd«lor dosmáqulnos de Repossor.
.Rua Â.nge�o .Ru""'., 980
.ar..-a do -'0 Cê..-..-o

. Fone,/FaK C0473:J 76-279�
Jaraguá do Su� - SC:

.

SUlfJ{Rdl�ROMO<UO
.

Ternos OS Melhores Preços e a Maio�'
.

Variedade em Máquinas de Costur-a

VENDE-SE
Caixa acústica amplificada
com mais ou menos 50 watts -

reais 2 entradasplmicrofone e

2 entradas violão e instrumen

tos, marca CICLOfRON. Va
lor CR$ 130.000,00. Contato
71-0161 falar cl Mozart

VENDE-SE

Máquina de tricô modelo EL-
840 - ElgiIi - com frontura e

trocador de cor - estado de
novo. Valor1.000URV's. Tra
tar com Gilberto, fone: 72-
4389 - hor, comercial. Rua

Procópio Gomes de Oliveira,
616

Lanchonete

Sucao
Servimos 45 tipos de suco
e variados lanches.

1 Atendemos de-terça à do- .

[ mingo.das 12 às 22 horas.

Visite-nos.
RuaEpitácioPessoa, 229

���
�ße
natura

"Pronta entrega
e encomendas .

Consultora:
f})iane

!fone: 72-2646

SCHI I CHE' Fáb�icade Cal��s
lndustrlals

eResidenciais

FA,lTI\.ESPAÇO �RA DIZER TUDO QUE A GENTEJAZ.
SO NAO FALTA E BOA VONTADE PARA ATENDE·LO.

E DISPOSiÇÃO PARA TRABALHAR!

•••
LIMPAC

�
R.Pe.AlbertoJakobs.129

Fale(0473)72-31K19
CEP89262-280.JaraguádoSul-�

Cera para assoalho, desinfetante, pinho, eucalípto.tatanatac,
querosene, óleo para assoalho, soda cáustica, cloro, álcool,

vela, flddo muríätíco, amaciante, água sanitária. detergente,
sabão líquido, sabonete "líquido, sharnpoo para automöveís,

desingraxantes para chassi,limpa alumínío para baú.

Rua 2S de Julho. 662 • Bairro Vila Nova

f'one/Fax: (0473) 72·0271
Jaraguâ do Sul· Santa catarina

RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim·Santa Catarina

- ;

NAOCOMWREANTESDENOSCONSULTAR
Entregamos suà Máquina em Joinville ou Região

Rua Joinville, 2655 - Vila La/au - Fone (()473) 72-3522 - 7/-()832 - Jaraguá do Sul- SC

Arte final Correio do Povo " Fone (0473) 72·3363
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ClínicaVeterinária
Clínica eCirurgia de Pequenos Animais - Vacinas
Exames Laboratoriais - Tosa e Banho

MédicosVeterinários:
Anelise B. Lehnumn - eRMV - sc 1-1115
Bettina Gosch - eRMV - sc 1-1398

Falecimento
WalliKarsten Franke

Faleceu na segunda feira desta semana, dia 9, a estimada
senhoraWALU KARsTEN FRANKE, viúva do Rum Franke.
o distinto casal morou durante longos anos em Garibaldi,

onde dividiam seus afazeres profissionais, como alfaiate emais
tarde como comerciante, além de desempenhar omúnuspúblico
de vereador, representando na Câmara de Vereadores a região.
Como bom cristães moraram durante anos no pátio da Igreja
Evangélica Luterana e, como os pastores não realizavam cultos
todos osdomingos,Rudi com aesposa reuniamos fiéisparaouvir
e divulgar as mensagens de Deus e de Jesus Cristo.

Fiel ao seu partido, concorreu com o seu nome como candi
datoaprefeitomunicipaldeJaraguádoSul, numadas sublegendas
que acabou elegendo Eugênio Strebe.

.

O corpo da falecida ficava em câmara ardente na Igreja
Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul - Centro e foi dada à

sepultura no cemitério da Comunidade Martim Luther, de

Garibaldi, às 10 horas do dia 10/5/1994.
Esta folha, ao registrar o lutuoso acontecimento, apresenta.

aos seus filhos, nora, genro e netos, as expressõesmais sinceras
do nosso pesar.

i!�:���p'e' i õe� profis- Anunc ie
sional. Valor 150dólares.Fon-
te: 75-1450 fil72�3363
p••••_•••••••••••••••
• Vende-se ou troca-se casa de alvenaría •

: com 120m2, localizada em excelente área:
• residencial. Rua Olívia Cbiodini Pradi, 184.1
•

•

•
• Fone pl contato: 71-0810, ou na rua •

: Joinville, 4067, na Sul Eletro Frio. :
• Obs. Troco porchácara, terreno ou carro.
•...................�

Silo lIUIis de 70 tipos diferentes dé
piull$. Ctdzones, Lazanhas,MllSsas e
o trtUliciontd Bife aParmegiana, tudo
grtltinhtulo aofomo a lenha.
Diariamenteapart;'dos 18ho
Embalagens thmicllS

FORNO A LENHA
·QUAUDADEE
ATENDIMENTO

ClASSIFIcADos·
TERRENO·
Vende-se 2 morgos de terra

com água corrente ótima pl
chácara. Fica fiá rua principal
de Schroeder I. Valor a combi
nar. TratarnaCarlosMay, 146,
pr6x. ao Bretzke

TERRENO
Vende-se, no loteamento Re

nascença, 364m2• Valor 5.000
URV's. Vila Rau, pronto pl
construir. Aceita carro no ne

gócio.RuaPrefeitoJoséBauer.
Interessados ligar pl 72-3500

VIDA

Belle Robe
Jeans e Confecções

em geral
Venha conferir
nossos preços.
Reinoldo Rau, .61
Fone: 71-2014

SL
PUBLICIDADES

Placas - Faixas -

Cartazes - Painéis -

'Out Doors- Des. Art.
Rua AntonioAyroso, 147

(Fundos Weg I)
Fone (0473) 72-2089
Jaraguá do Sul- SC

-

GRANDE NEGóCIO
Vende-se apartamento em

Blumenau próximo a FURB,
com3 quartos, garagem, portão
eletrônico etc. Valor 22.000
URV's. Aceita-se carro no ne

gócio. Contato pelo fone: 72-
.

.

0552 falar com Léia

- Divisórias - Forros - Pisos

-Papel de Parede - Persianas - ·Sox para banheiro

RuaBemardoDombusch,n0486
72.2472sala2·VilaBaependí

Outono
Inverno/94 .

Áv. Marechal-Deodoro, 491
(frente Coi. Sio Luis)
Jaraguá do Sul
Fone: 72-0405

.--��------�-----�---.
•
-.
•

..A.cademia
C;on1:a1:o ··I....,ivre

Oferece aulas de:
Karatê de Contato - Kick-Boxing -

Capoeira -Defesa Pessoal,
ambos os sexos.

Aulas de 2a a 6a - Vários horários

.

' �ulas extras sabados e domingos.'
A v_ Ge'l:úlio Vargasl 847

próximo ao CIP
.

__, Apresentando este recorte v�
-= ....---- teráa 1asemanadeaulasgrátls.
._-----------�._----� ..

Depilação com cera vegetal -

Massagem terapêutica e estética-
Forno de Bier - Termoterapla - Crioterapia -

Tratamentos para emagrecimentos -

Tratamentos completos para comperose
manchas ·antisinais - Vacina anti acne -

microionoforeze • Decapagem biológica -

Limpeza e Hidratação profunda.
. ....

��f'�ifl'íYAi�I�;fi!i �m1i

.re�I}i1,.c��.!J�Ç�f.�.t"�:��,..�.�. f���Y!{ff�r4(r�•.•

K"'B
.

Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Turtíst�cos, Anú�cio� de

Jornais é ReVistas, Cartazes, Jornais de Empresas, Produ_çao de Audlo -Visual

COMUNICAÇÃO LTDA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4

Fone/Fax (047�),72-1066

• 1')" OI'.},
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i O AROMA E 'O SABOR DOS ,BONS<'UMRO&,:\lOL:TARAM,I!

Vende-se.ótinio estado.gaso- e ,IosVINiõ
lina, Aceita troca, Valor 2.000

dólares, fone: 75-1450

Joalheriaóimara Ltda.
Jóias - Relógios

Artigos para presentes - óCulos de sol
TuJo com "os meli1b o r-es .J.P>Jl'eços

CREDIÁRIOFACHATADO
Fone (0473) 72-3630

Rua Barão do Rio Branco, 170 - Jàraguã do Sul- SC

I
I
! '

I

)JúlD�(Q)@
[§Jß�ß Ci}§[!'��ß [!,1f@ßo

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101
Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinhas

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

Rua Cei. Prooópio Gome., 89
Fone 71-0066

VENDE-SE
Monza SLE, álcool, CR$
4.600.000,00, ótimo estado.
Aceita troca. Fone: 75-1450

SANTANA/85
Vendo com motor novo

(2.000km), pneus novos,
inteirão, Preço 4.000 URV's e

assumir 10 prestações de CR$
370.000,00. Tratar Supermer
cado César, Ana Paula II

LOGUS CL 1.8/93
12.000 km - equipado. Vendo
por 15.500 URV's. Fone: 72-
0405

Pão Quente
Panificadora e Confeitaria
Abertodiariamente,

inclusive
domingos e feriados.
Completa variedade

depães,
cucas e tortas.

Rua Jorge Czemlewlcz, 71

Fone 72-0340

Central de Negócios'
Claudino

Compra - venda:
Terrenos, casas, carros,
motos, sítios, fazendas,
eletrodomésticos etc,

Tudo pelo menor preço.
Rua: Bernardo Dornbusch, 1067.

Fone: 71-0157
Tratar com Claut/ino

MAX.CAR
VEíCULOS
Compra - Vende
Troca - Financia
FONE71-6133
Rua Barão do Rio

Branco, ao lado
do n" 388

Jaraguâ doSul -

Centro

Aberto diariamente das 06:00 às 21..:00hs,
inclusive domingos e feriados

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

,

(Próxll1')o Weg I)

Fone: 72-1243

@
Cooperativa Mista

Agrícola Juriti Ltda.
Arroz Parboilizado
"PRIMO" e "JURlTI"

."!
..

Rua 11 deNovembro,666
Fone(0473)79-1130-Telex(0474)223-JURI

MASSARANDUBA-SC

liZ.ãeLEJ.äit.i tii.Iitt.l�.tlli
Rua José Emmendoerfer 19

Fone 71-4322 - Jaraguá-do Sul- SC

I "tI� t·i ,. iUfimi]
Rua 28 de Agosto, 439 - Guaramirlm - SC

Fone73-0682
As mais lindas bicicletas, peças e acessórios para motos
Honda e Yamaha, com o menor preço da região (Confira).

"

Há 10 anos pedalando com você!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamento
MargotAdeliaGrubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10Distrito daComarca de Jaraguá do Sul, Estado de S�ta
Catarina, faz �aber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para se

casar os segumtes:· .
.

.

.

EditaI N° 19.366 de 28/04/1994

Cópia recebida do cartório de Teixeira.de Freitas, Bahia
JACINTO GOMES DA SILVA E MARIZA LIANO FERREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Itamaraju, Bahia, domiciliado e residente na rua Irmão Leandro, 858, nesta
cidade, filho de José Gomes da Silva e Germina Maria dos Santos.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Caravelas, Bahia, domiciliada e residente em Fazenda TerraNova, Teixeira de .

Freitas, Bahia, filha de José Ferreira Lima e Ana Soares Liano.
EditaI N° 19.367 de 28/04/1994

OSMARILDO MARTIM E EDILENE APARECIDA KIATKOSKI
Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Jaraguádo Sul, domiciliada e residente na ruaMaxNicolàuWilhelm Schmidt,
37, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho-de Osmar Martim e Tereza Junckes Martim.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Garibaldi, nesta cidade, filha de
Elcio Kiatkoski e Elfrida Pinter Kiatkoski.

EditaI N° 19.368 de�8/04l1994
JAIR FRANKE EROSIANA MEDEIROS OLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, técnico textil, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Angelo Schiochet, 137,
nesta cidade, filho de Guido Franke e Edith Lemke Franke.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, domiciliada e residente na rua 25 de Julho,
1.525, em Vila Nova, nesta cidade, filha de João Luiz Oliveira eNilamar Medeiros Oliveira.

Edital N° 19.369 de 28/04/1994
PEDRO PAULO PRÁ E ROSEMERI FAGUNDES

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário; natural de PedrasGrandes, neste Estado, domiciliado e residente na rua JoãoManoel

Lopes Braga, 40, nesta cidade, filho de Luiz José Prá e Sebastiana Mota Prá.

Ela, brasileira, solteira, auxiliardeescritório, natural de Jaraguádo Sul, domiciliada e residente na ruaCaboHarryHadlich,
790, nesta cidade, filha de .Àntoni� Braz Fagundes e Natia Komohl Fagundes.

EditaI N° 19.370 de 28/0411994
GERSON BARTH E SIRLEI BRÖNSTRUP

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de PortoUnião, neste Estado, domiciliado e residente na ruaHenrique Piazera,
157, nesta cidade, filho de Helario Barth e Lucilda Barth.·

.

_

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Toledo, Paraná, domiciliada e residente em Estrada Nova, nesta cidade, filha
de Ivone Bourscheidt Brönstrup.

EditaI N° 19.371 de 02/()5/1994
Cópia recebida do cartório de Rio do Campo, neste Estado.
GELSON CARLOS DO NASCIMENTO E ROSELI SOUSA

Ele, brasileiro, solteiro, laboratorista, natural deDoisVizinhos, Paraná, domiciliado e residentena ruaCarlosHaffemann,
79, nesta cidade, filho de Darcy Paulo do Nascimento e Ana Shervinski do Nascimento.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Ribeirão Carneiro - Rio do Campo, neste Estado, domiciliada e residente
em Ribeirão Carneiro, Rio do Campo, neste Estado, filha de Lauro Sousa e Maria Sousa.

.

Edital N° 19.372 de·02/05/1994
JOSINEYANTONiO 8ANKHARDT E MARCIA MARIA FODI

Ele, brasileiro, solteiro, operário;'natural de Joinville, neste Estado, domiciliado e residente em EstradaGaribaldi, nesta
cidade, filho de Antonio Silvério Bankhardt e Alaide Moreira Bankhardt.

.

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em EstradaGaribaldi, nesta cidade,
filha de Martinho Fodi Filhó e Amélia Scheuer Fodi.

Edital N° 19.373 de 02/05/94
OSMAR PEI,.ENS E CLEIDE PEREIRA DA COSTA

Ele, 'brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguâ do Sul; domiciliado e residente na rua Carlos Oeschler, ein Ilha da
Figueira, nesta cidade, filho de Paulo Pelens e Maria'Olga Pelens.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Marechal Cândido Rondon, Paraná, domiciliada e residente na rua Carlos

Oeschler, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Maurilio Pereira da Costa e Alzira Pedrache da Costa.
EditaI N° 19.374 de 02/05/1994 -

JAIR CONSONI E SANDRA REGINA MEDEIROS
Ele, brasileiro, solteiro, técnicomecânico, natural deCriciúma, neste Estado, domiciliado e residente na ruaPadreAlberto
Jacobs, 378, nesta cidade, filho de José Consoai e Zenaide Maria Scotti Consoni.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada ci residente na rua Padre Alberto Jacobs, 378,
nesta cidade, filha de Roldão Medeiros e Cecilia Kamehen Medeiros.

'

Edital N° 19.375 de 03/05/1994
.

JORGE DE SOUZA NETO E ROSANIMARIAULLER

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Petrolândia, neste Estado, domiciliado e residente em EstradaNova, lote 61,
em Vila Rau, nesta cidade, filho de Adão de Souza e Nalzira Cardoso de Souza.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Rodeio, neste Estado, domiciliada e residente em EstradaNova, lote 61, em
Vila Rau, nesta cidade, filha de Hilário Uller e Amanda Uller.

. Edital N° 19.376 de'05/05/1994
EDSON ARANTES BACHMANN E JANETE VIDAL

Ele, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua 773, lote 134,
Loteamento Ana Paula III, nesta cidade, filho de Lino Bachmann e Leonora Bachmann.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Toledo, Paraná, domiciliada e residente na rua 773, lote 134, Loteamento
AnaPaula Hl, nesta cidad�, filha de Alfredo Vidal e Calinda Teles Vida!.

.

Edital N° 19.377 de 05/05/1994
ARILTON GERENT E MARIAJOSIANE PALHARES

Ele, brasileiro, solteiro, analista de métodos e processos, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Jorge
Czerniewicz, nesta cidade, filho de pais ignorados,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na rua Jorge Czerniewicz, nesta
cidade, filha de Gabriél Leite Palhares e Carmina dos Santos Palhares.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o �resente Edital que será publicado pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado por IS (quinze) dias.

-,

I'
, ,

PatriciaTavares daCunhaMelIo�Tabelil,eOficialdeTítulos daComarca
de Jaraguá do Su� Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se achamnesteCartório para Protestos
os Títulos contra:

"

AcIßsonMarldewlcz - RUa Águas Claras, 682 - NESTA
Bertoldo Hfsehlng - Estr. Ano Bom, sinO - NESTA

Empresa JomaHstJca Kadoseh 1.tda - Rua Epitácio Pessoa, 510 - NESTA

Empresa JomàUstica Kadosdt Ltda - Rua Epitácio Pessoa, 510 - NESTA
'1:,C B PubUddade Prop. I..tda - Rua GuilhermeWeege, 22 • NESTA
Melbtdrl Conf. Uda - Rua Rod. BR-280 nO 5249 - NESTA
OfIcina Mecanica ClaudlnoME - Rua nona·Matilde, 319 - NESTA
Pedro BeImlro Amorim ME - Rua 619 - sinO Vieiras - NESTA

Repar Veics. Três TrIinaulos Ltda - Rua Angelo Rub� sinO - NESTA
'SiIvio Lúiz Forlin - Rua Bernardo Dombuscl!, 281-NESTA
VGMAn. Ltda - Estr. ltapocu, 07 sinO - CORUPÁ
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusarama aceitara devida

intimação, faz por iDtennédio dopresente edital, para que osmesmos compareçam neste
-CartôrionaRuaArthurMüller, 78,noprazodaLe�afimdeliquidaroseudébito,oueatão

. dar razio porque não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados lia formadal,ei,
etc.

\.

"

KElJaraguá do Sul, 04,de maio de 1994.
Patricla Tavares da CunhaMeno Gomes

Tabeliã

Imobiliária

�
Habitatuda.

Terrenos
Terreno 15x30 - Ilha da Figueira
Terreno 980m2 - Centro
Terreno 25x30 - Pr6x. Escola Alberto Bauer
Terreno 3.00Om2 - Centro
terreno esquina cl 630m2 - Ilha da Figueira
Terreno 450m2 - Próx, Posto Behling
Terreno 564m2 - Rua José Emmendorfer
Terreno 1,5x30 próx. da Escola Alberto Bauer
2 terrenos - Loteamento Dico
Terreno 15x30, pr6x. Escola Alberto Bauer
Terreno 650m2 esquina rua LeopeldoJanssen com
Venâncio S. Porto

Casas.
Casa de alvenaria 130m2 com terreno 1.52Om2,
centro
Casa de alvenaria cl 104m2 - Pr6x. Ponte Grubba
Casa de alvenaria cl 180ní2 - Ilhá dâFigueira
Casa de madeira - Rua Otto Schneider
Casa de alvenaria cl 237m2, cl terreno 2700m2

Sobrado alvenaria - Barra Velha
Casa mista - Piçarras (Centro)
Casa de alvenaria conjunto residencial Weg.
Casa com '120m2 - Terreno 14x30 rua Jorge
Czerniewcz
Casa de alvenaria 70m2, terreno 400m2 Rua Lou
renço Kanzler. - 80m2. - Vila Lenzi.

Apartamentos
Apto. 2 quartos - Edificio Florença

. Apto. j quartos - Edificio Carvalho

Apto. 2 quartos - Edificio Jaraguá
Apto. 4 quartos - No Cerare

Apto. 239m2• Rua José Emmendorfer

Oportunidade
com calçamento próx.

COMPRA - VENDE
ALUGA - ADI\11NISTRA

Fone: 71-àoo,
Rua Leopoldo JGftIIen 61

Jaratuci do Sul - SC
(Final da rua da Caixa Econômica)

CRICI4760

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Leia só quanta riCJU�! Ligue pere 71-8043 e receba f!mcasa'·
LAIR RIBEIRO:

100: o SUCESSO NÃO OCORRE POR'ACASO
101· COMUNICAÇÃO GLOBAL
102- PROSPERIQADE
103- EMAGREÇA COMENDO �

104· DE PÉS NO cHÃo - CABEÇA NAS ESTRELAS

105- A MAGIA OA COMUNICAÇÃO

NAPOLEON HILL
. 110- A CHAVE MESTRA DAS RlauEiAS
111- A LEI DO TRIUNFO

112- PENSE E ENRIQUEÇA
: 113- VOCÊ PODE F.AZER SEUS MILAGRES

11+ PAZ DE EspíRITO, RIQUEZA E FELICIDADE

115. SUCESSO E RIQUEZA PELA PERSUASÃO

OG MANDINO
120- AESCOLHACER'TA
121· A MELHOR MANEIRA DE VIVER

122· O MAIOR MILAGRE DO MUNDO

123� O MAIOR MILAGRE DO MUNDO - 2" PARTE:

124- O MAIOR PRESENTE DO MUNDO

125- o MAlOR'SEGREDO DO MUNDO

126· O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO

127· O MAIOR VENDEDOR DO MUNDO - 2" PARTE

128· O MAIOR SUCESSO DO MUNOO

129- SUCESSO: A MAIOR MISSÃO
130- SUCESSO SEM LIMITES

131·. UNIYERSIDADE DO SUCESSO

DALE CARNEGIE
140· COMO FAZER AMIGOS E INF. PESSOAS

141· COMO FALAR EM PÜBLICO E INFL. PES. NEG.

142- COMO EVITAR PREOCUPo E COM. A VIVER
.

.

143- COMO DESFRUTAR SUAVIDA E SEU TRAB.

PREÇO
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 10,63
URV:09,75
URV:09,75

URV: 11,25
URV:43,75
URV: 17,50
URV:oe,'75
URV: 15,00
URV: 11,25

URV: 11,25
URV: 10,63
URV: 10,63
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 11.25
URV: 10,00
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 11,25
URV: 26,25

URV:26,25
URV: 11,25
URV:30,OO
URV: 15,00

VILA lALAÚ - Ter
reno et

456,75m2,edificado 'e!

prédio em alvenaria (2
pavimentos) medindo
140,OOm' e. uma casa

,

. de·madeirá, sito a rua

Emesto Lesemann nO
130. Preço 46.000
URV's.

REF. JOSEPH MURPHY PREÇO
15(). O PODER DO SUBCONSCIENTE URV: 15,00
15h O MILAGRE DA DINÃMICA DA MENTE URV· 12,50
152· 1001 MANEIRAS DE ENRIQUECER URV: 10,63
153- O PODER MILAGROSO DE ALC. RIQ.INF. URV: 15,00
154- PARAUMA VlDAMELHOR URV: 11,25

LOUISEHAY
160- VOCÊ PODE CURAR SUA VIDA
161- O PODER DENTRO DE VOCÊ
162- AME-SE E CURE SUAVIDA
163- EU AMO MEU CORPO - PENS.DIÁRIOS

URV: 16,61
URV: 16,61
.URV: 13,50
URV:07,49

REF. OUTROS'AUTORES
1· A FONTE DA JWENTUDÉ -PETER KELDER

2· A MÁGICA DO SUCESSO - DAVID SCHWARTZ
3- ALEGRIA E TRIUNFO - LOURENço PRADO

4- AMANDO UNS AOS OUTROS - LEO BUSCAGLIA

5- COMO APRES. IDÉIAS EM 30 SEG. - MILO O.

&- COMO FAZER DINHEIRO· DR. TAG POWELL

7- COMO NADAR COM OS TUBARÕES· HARVEY B. MAC.

8- DR. DEMING - O AMERICANOQUE ENS. A auALiD.
TOTAL AOS JAPONESES - RAFAEL AGUAYO URV: 19,38 .

9- EU CHEGO LÁ - ZIG ZIGlAR URV: 20,00
10- LEIS DINÂMICAS DA P.ROSPERIDADE -,CATHERINç URV: 26,03
11- MANUAl COMPLETO DO VENDÇOOR PROFIS. tlRV: 17,50
12- MEGA TENDÊNC. PI AS MULHERES - ABURDENE URV: 24,38
13- O PODERINFINTODASUAMEN1.-LAURÖTREV. URV:I2,13
14- OS 7 HÁBITOS DAS PESSOAS MUITO EFICAZES URV: 23,45
15- OS 7 PASSOS PIO PODER INTERIOR· TAE VUN. URV: 12,63
1&- OTIMISMOEMGOTAS·R.O.DANTAS URV:09,61
17· SEVOCÊ NÃOTEM TEMPO PARAFAZER DIREITO '

QUANDO ACHARÁ TEMPO PI FAZER DE NOVO? - J. MAv
18- SEM MEDO DE VENCER - ROBERTO SHINVASHIKI

19- VENC. A PRÓPRIA CRISE - .CARLOS WIZARD M.

20- VOCÊ QUER, VOCÊ PODE � JOE BAnEN

21· ausöes - RICHARD BACH

22- A IMAGEM DE SI MESMO - MAXWELL MAlTZ
23- PODER E INFLUÊNCIA • ROBERT l. DlLENSCHNEIDER

24· SEU PASSAPORTE PARA O SUCESSO • F. ARTHIJR ClARK

STEPHAN SCHII=FMAN
25- OS 25 ERROS MAIS COM. EM VENDAS

2&- OS 25 HÁBITOS EM VENDAS /

TADJAMES
27· CRIANDO SEU FUTURO COM SUCESSO

\:fRV:09,69
URV: 10,63
URV:05,OO
URV: 12,50
URV: 10,00
URV: 12,50
URV: 17,19.

URV: 10,00
URV: 14,13
URV: 10,ba
URV:'19,05
URV: 11,25
URV: la,OO
URV: 12,50
lJRV: 12,50

tlRV: oe,13
URV:oe,13

URV: 11,8á

• E MAIS, PREÇOS EM CRU�EIROS REAIS PELA URV DE SEGUNDA·FEIRA.

• LIGUE JA,. PROMoçÃO VALIDA ENQ(JAN:rO DURAR O ESTOQUE.

Casa 01 I quarto, alve-
· narianova,44,OOm'em
terreno e! 330,OOm',
próxima ao clube
Báep.endi. - Preço:

, 1<9,500 URV's • (A
combinar�

. 'alvenaria semi-aca
bada, com 'aprox..
300,00m' (próximo'
ao Noviciado).

I

i

. CENTRO - Apto.
,

grandeJEd. Jarasuá -

Suíte,.2 qtos, BWC,
saias, demais depen
dências e garagem -

4S mil URV's.

VlEIRAS - Rua 601
(Jal1lguálSehroeder),
terrenode54O,CJ0m2es-
"quina. com rua 470,
edificado com prédio
ein alvenaria (2 pavio
mentes), e! 3 salas co
merciais e 3 aptas. Pre
ço: 144mil URV's

ROBERT ANTONY
170- 50 IDÉIAS QUE PODEM MUDAR SUAVlDAURV: 12,50
171- ALÉMDOPENSAMENTOPOSI1NO URV: 15,25
172- ASCHAVESDAAUTOCONFIANÇA URV: 16,75
173- OPODERMÁGICODAPERSUASÃO URV:'15,25

NORMAN VlNCENT PEALE
180· O PODER DO PENSAMENTO POSITNO URV: 09,50
181- AUMENTANOO SEU POT. POSITNO URV: oe,75
182- A NOVAARTE DE VIVER URV: oars
183- O PODER DA VIDA POSITNA URV: 12,50
184- O PODER DO FATOR EXTRA URV: 10,00
185- PORQUE ALGUNS PENSADORES POSIT. CONSE·
GUEM AlGUNS RESULT. SENSACIONAIS? URV: oais
1S&- TENHA UM DIA PERFEITO URV: oe,75
.187· UM TESOURO DE AlEGRIA E ENTUS. URV: 10,00
188- A VERDADEIRA ALEGRIA DA VIDA POSIT .. URV: 15,00
189- ASOLUÇÃOf;Si'ÁNAFÉ URV: 10,00

ANTHONY ROBBINS
190- PODER SEM LIMITES
191- DESPERTE O GIGANTE INTERIOR

URV:24,03
URV: 28,75

- PEDIDOS ACIMA DE 30 URV's - 10% DE DESCONTO.
- ACIMA DE 50 URV's MAIS 5% DE DESCONTO

GUARAMIRIM - CENTRO - Rua 28 de

AgostolNo prédio do BESC - Apartamentos
oII56,00m' (suite, 2 qtos, 2 salas conjugadas,
cozinha, área de serviço e garagem) - Preço:
Entrada de 300/0, rnais financiamento 20

meses direto com a Construtora.

VILA LALAU -

TerrenoclIO.OOOm",
.

cf2caSas;sendouma
emalvenariadeâpa
vimentos, semi .aca
bada - próximo;à Fa
culdade - Preço:
60.000 URV's.

JOINVILLE/CEN
TRO - 'Apto. cl
202,()()m2 - Ed, Presi
dente, frente ao Colé
gio Santos Anjos. ao
lado da Catedral (Pos
sibilidadedetroca com
imóvel em Jaraguá).

FIGUEIRA - Lotes
cl toda infra-estrutu

, ra - Entrada de 40%
mais 12 prestações
e!!1URV.

CENTRO - Rua
José Emmendoerfer
- Ed. Dennis - Apto.
2qtos,Preço: 13.000
URV's e a!iswnir so
mente 4. an9sfCEF.

FIGUEIRA-Terre
nocomárea deaprox.
600,00m',próximoa
(lndumak) - Preço:
6.0 mil URV's.

FIGUEIRA-Terre
no cl aproximada
mente 3.600m', pró
ximo ao Colégio
Holando Gonçalves
- Preço: 1,6.000
URV's.

SÃO LUIS - Casá\
e,m alvenaria cl'
130m'(fa:ltandaaca
bamento) terreno cl
360,00m' - 'Preço
18.000URV!s(acei
ta proposta).

FIGuEIRA- Terre- ,

c 'ne cl::?'SOliJ', próxi
mo ao' Colégio

· Holando G9nçalves
.no lot. Waldemar.I

· � Sehimtiz - Preço:
;' 7.500 URV's.

CENTRO-Terreno
na i-uá Jorge Lacerda <

(próximo ao Ed:
�

Argos e 'ao Sesi),
medindo 448,00m'
Preço S5mil URV's,

I

CENTRO - Rua
ProcópioGomeslEd.
Resid. Maguilú -

Apto. 2 qtos, 2° an
dar;cIgaragem-Pre
ço: 7.800 URV's .,
financ, junto a CEf

CENTRO. - Ed.
Gardênia • Rua Barão

. do.Riô Brànco - Apar
t,amento cf4 quartos (I
suíte), 3 banheiros, 2
salas, sacada, área de

serviço'egaragem. Pre
ço: 36000 liRV's.

CENTRO - Rua Felipe Schmidt, 49 -

(próxima ACIJS - Assoe. Comercial) - Casa

em alvenaria cf 150m' em terreno cf

688,00m' - Preço 60.000 URV's.

GUARAMIRI:M - Terreno
� urbano, ct1.465,OOm2, próximo a

ARG, na rua Jerônimo. Correa -

Preço: 65.000 URV's

CENTRO - Terreno central, próximo a Rua
Prõcopio Gomes e a Oficina Raboch.. cl

:3.S00m2 - Preço 200,000 URV's. A combinar.

Casa eIÍIa�a cl

170,()()m2 em terre- .'

nocomárea deaprox.
2.0()()m2 (Ótima lo

calizaçlo). Preço:
S5.000 URV's.

Terreno com·

390,OOm2, rua

Santos Dumont
Preço: 8.000
URV's.

AMIZADE - APto ..
· .

cl 3 e 2 quartos -En-.
trada e assumir.

,

-financ, junlo a CEF.

TRtS RIOS DO
NORTE - Lote �éf
800,00m', situado a

�

40,00 metrös dama
Roberto Ziemann -

Preço: 6.000URV's.

CEN'fRO-Fnlntep'2ruas:
.JOoié EííímeMoerfer. J06é

,. Mene8oa;.TeItaIOclajlro
ximadamente J200,ocm>,

�cadoCOOlc:asaem�
IlIIlIIÇDItl 14S,1J(Q2·1'reço:
90.000 URVs. (A comIii-'
nar�

FIGuEmA-Esqui
na fazendofrenteem
31,SOmparar.uaJosé
Theodoro Ribeiro -

Área cf S79,OOm' -

15.000 URV'� -

Aceita carro.

CêENTRo - Rua José
.

E�en<i#:ét - Er.�-
lente lote.cI 4SO,00m'
Ç15,OO x 30,00), pri>xi
moaoAteiierdaInd. de
Quadros 3 Anléricas). -

_ 1're9o: $.OOO.tJaVs

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARA QUEM SENTE ORGtJLBO EM DAR O ENDEREÇO

VSZSZSZSZSZSZSZSJ

t\�.fS
Rua 310 dos Imigrantes

, (próximo à FE'RJ).,

2-7

,
VendasII Apenas dois apartamentos por andar

'II Churrasqueiras
II JIIO de Festas

II Sallo de Jogos
II Playground
I!!J Todos os apartamentos com garagem

..

.. st.UII Totalmente residencial \).__S�
II Apartamentos de 96 m2

�lrnOblll'lrl'J
..

[

CHAl-É
IMOBILIARIA
R. Relnoldo Rau, 61
F�(0473)71·1500
Jaragué do S!o'I- SC

Loteamento Juventus
Lotes com entaJa + finandamento

Vendas: Chalé lmobiiária
Fone (0473) 71-1500 ,

RUA REINOlOO RAU. �1 - JARAGuA 00SlL, SC

v N ',D EE,
1"'''1'/1/1

I{II.I (->lllntlnit Bill .IIU\ .1,
(clltro.l.IILltll-

,U I .uum.

Terreno
Rua: .t93 - Bertha I.

Kasvncr, prúx. eS\1. ri
I.�Mlm'.

Construção
e Vendas:

•

(J
,

'CONaTIIUTOIIA.�DOIIA
JARAGUA

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

Jaragué do Sul- SC

Terrello
Rua: Goiás. V. Lcnvi, ri
6�7.90m'. ri fundarãn ri

21�,()()mz.

Sobrado

Rua: Julius Vcrcch, n?
50, cl 230.00111'. ter.

31)1),0001'

Terreno

Rua: Jo,é "'arlol'h . .J:.:uj
Esqucrdn. c] área dc

.t(,5,flOm'.

."ohrado
Rua: \la\ Nicolau

Shrnidt , cl 300,OOm2,1l'r
513,flOm' .

Casa dc alvenaria
Rua: J()r�l' 'h'ne�otti,
n? ..WO, ri 105,0001', ter.

33i,6Srn'

Terreno

Rua: .t62 - Loteamento

Corupá, lat. Franri ..ro til'

Paula, ri .tS,OOm'

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



Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 141

LocaÇlo
Apto na rua Roberto Seidel (Corupá), com 3 donnitórios e demais depeod&Icias.

. Apto na rua Albino Zangheliili. (Nereu).
Apto naruaAlberto Scluteider. (BananoI187). Com03donnitóriosedemaisdepeildên
cias, com garagem
Casa de madeira na rua 2S de Julho 1413. (Vila Nova). Com 3 donnitórioa e demais
dependências com gsragem.
Casa na rua Alberto Sehneider (Bana). CI " donnitórios, e deiDais dependâDciaa, com
garagem,

.

Casa de madeira na rua Leno Nicoluzzi. (ÁgUa Verde). Com 02 donniIórios e demais
dependências.

Vendas
.1 apertamento cl 2S3,OOm' na rua Joinville.
Terreno na ruaMaxNicolau Sehmidt cl SOO,OOm',
Apto cI"I60,OOm' no Edifício Miner nàMal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, éom 42 morgos, terreno todo plaino, com iígua e luz.
Terreoo cl área de 441.00m' na rua Pastor LorenzHalm nO SI. Guanmtirim.
Casamista cl 9O,OOm' na ruaManoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria cl lOO,OOm' na rua Santa Catarina, 368.
Casa de alvenaria cl 3S0,OOin' com terreno, na rua JOão Planinscheck esquina para arua
Venâncio da Silva Porto.
Casa de alvenaria, na rua 2S de Julho, com 200ni'. (Vila Nova).
Temoóo 00IIl4.700,OOm' e """" de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 3SO,OOm'. No loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria cl 300,OOm', na rua Richardt Piske, COlD 3 ar condiCionados, hidra
11IIISI8F"I. aquecimento solar, alarme.

sala comen:lai
Sala iIa Av. Getúlio V8J!IIS nO 49, com 68m'.

Aluga_
01 Telefone para alugar

....._..........•
I �t;:' I
I CRECIN01596 �. ·1
I . � I
I I
I Ba....a Sul I

: I...óveis :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I Casas I
I Casa alvenaria, cl 80m2, 3 qtos, sal. eoz. BWC; terreno I
I

com 3.000m2, com uma lagoa. Aceita carro.moto, lateral I
rua Pastor Schneider - Preço US$ 16.590.

• Casa alvenaria 125m2, 3 qtos, sal. eoz. cop. desp. BWC, •
I lavando garagem terreno com 440m2 - Vila Rau. Aceita •
I carro. Preço US$ 15.500. I
I Casa alvenaria c/140m2, 3 qtos, sal. cozo cop., BWC, I
I garagem, churrasqueira, rua Felipe Frenzel - Centro. I. Terreno c/372m2• Aceita carro. Preço 53.000 URV's.
I Prédio c/2 pavimentos c/196m2 três aptos, sendo um cl I
196m2 e os outros dois com 5Om� cada um; naBarra. Preço I
I US$ 35.000. I
I caSa dealvenaria c/70m2, 2 qtos, sal. cozo BWC, despen- I
I sa, terreno c/ 352m2, lateral rua Pastor Schneider, na I
I Barra. Preço US$ 13.320

. I
I.

Casa demadeira c/60m2, 2 qtos, sala, cozo BWC, terreno •
•

c/2.l00m2, no Rio Cerro n, com 35ms de frente para 0

Iasfalto. Preço US$ 5.000. .

·1 Casa em alvenaria 'e/70,00m2, 2 qtos, sala, coz. lavando I
I BWC, terreno 14x25, toda murada, rua Vitor Vitkoski, I
I Tua dos Martins. Preço 14.700 URV's. I
I Prédio c/ 2 pavimentos: Edificado c/ 510m2, classe A I

. sendo 364m2 para área indústrial, lojas, salas, garagem e

II refeitório ti mais apartamento no 2° piso com 146m2, 4 I
qtos, 2 BWC e demais peças, terreno com 1.023m2 I
I (28x36,54) todomurado e ajardinado, próximo ao centro. I
I Aceita casa, apto e carro. Preço 130.000 URV's. I
I Casa de alvenaria cl 102,00m2, 3 qtos, demais peças, I
I garagem, terreno com nO,oOm2, na Barra do Rio Cerro, I
I próx. a Malwee. Preço 37.000 URV's. I
I

Casa de alvenaria c/70m2, 2 qtos, sala, cozo lavanderia, Iterreno c/2.55Om2, Loteamento Jardim HRUSCHKA

I Bairro São Luís. Preço barbada 13.000 URVs. I
I Casa em alvenaria semi-acabada cl 70m2, terreno c/ I
I 350m2 (I4x25), umgalpãoeom64m2emais6.000tijolos I
I c/6 fundos, na Barra. Preço 930ß lJRV's. I
•

Casa demadeira cl 91 ,00ín:i, 3 qtos demaispeças, terreno Icom45Om2(I5x30),JaraguáEsquerdo,ruaJoséManfrini.
I Aceita moto. Preço 8.000 URV's. ! I
I Loteamentos I
I Na Barra e no Bairro São Luís. A partir de 450 URV's de I
I' entrada e saldo ematé 50 meses.. I
I Aluga I
I Terreno com 4.000m2 na ma BerthaWeege. Barra do Rio I
I

Cerro'
I

I . Trarar na R. Ãnge/o Rubini, 1223· Sala 9· Barra do Rio eerro I
I

Fone (0473) 72.2734 CRECI158"9 • J

,
•

•..... _� �

1
TERRENOS

1Terreno em Piçarras a beira rio c/4.185m' (Ancoradou-
ro)
Terreno na RuaAmazonas cll.720m', próx. Parafusos

1
Ewald.

ITerreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.500m2•
Próx. trevo Posto Man:oUa
Terreno c/535,80m2 Loteamento Júlio Rodrigues, Lote
n009,

1 Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen ILote nO 869 Loteamento Ana Paula Il
Lote n� 014 - Loteamento Julio Rodrigues
Terreno esquinanaRuaReinoldoRauc/casadealvenaria

I
CASAS

ICasa de a1v., (em construção), Rua R�olfo Lessmann,
cl 480m2 c/ terreno de 900m2
Casadealvenariac/60m'-LoteamentoLiodoroRodrigues

1
Casa de alvenaria c/235m2 c/ terreno de I.200m2• Rua

IWaldomiro Sehmidt, nO 222 - (Jaraguá Esquerdo).
.

Casamistac/90m2-Rua591-Semnome, 70, terrenode
450m' - Jaraguá Esquerdo

1
Casaalvenariaemcon5trúçãocll44m'(aceitacarro)Rua

I312 - Angelo Menel
Casa mista - Loteamento Ana Paula Il

APARTAMENTOS

1
Apto. Edifício Jaraguácl70m'c/2 qtos.,Wandar), apto

I3.

Apto. c/250m2, 3 quartos, umil suite - Rua Joinville.

Apto. 120m', Edifício lúÍrine

1
Apto. cf 116m', 2 quartos, dependo empregada, 2 banhei-

Iros, sala e garagem -.Edificio Hass 4° andar.

Apto. cl 156m2 - Edifício Sehiochet, 60 andar (parte
financiado)

LOTES FINANCIADOS

1
Loteamento Ana Pau�á IV. ILoteamento São Cristóvão Il,
CONOOMOOO AZALÉIAS (empreendimento Classe
.

.

A)

1
Loteamento Acapulco'na Praia de Piçamt$. ,ILoteamento Liodoro Redrigues (Vtla Rau).

CHACARANA CIDADE

Arborizado, cl áreade 14.700m', a 5 kmdocentroc/boa

'I
1!gua em excelente estado e casa de caseiro

.

ITERRENO COMERCIAL
Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/1.382 m2

Av. Mal. Deodoro daFonseca c/950m'.

,

SOESTA
SEMANA

.

Loteamento

Divinópolis
Lotes prontos para

construir
,

,- Otima localização
(Ilha da Figueira)
A 2 km do centro
,

Ultimas unidades

�.Preço promocional
(3.�OO URV's)

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



RECICLAGEM _ _ -AGRICULTURA

Coleta emMassaranduba Produtores vão termais
• 1\. ,.

asslstencla commaquInasultrapassa as expectativas Massaranduba - oDeparta
mento de Agricultura da prefei
tura, além de dois tratores com

pneus com todos os implementos
agricolas euma retroescavadeira,
estáequipado agoratambémcom
mais dois tratores de esteira (sis
tema de aluguel). O aumento da
frota que trabalha na agricultura
vai propocionar um atendimento
melhor e mais rápido aos produ
tores rurais do município.

Subsolador
Segundo informações dodire-

tor do Departamento deAgricul
tura, CarmelinoDolsan, aprefei-
.tura também adquiriu um

subsolador,equipamentoutiliza
do para o remeximento de solos

.

muito compactados que dificul-·
tam o uso de arados ou outros

equipamentos de preparo da ter
rapara a semeadura. Remexendo
o solo até umaprofundidade con-

.

dizente com a camada dehumo, o
subsolador dá à terra condições
ideais de permeabilização tor

nando-a bem mais fértil.

Massarandu�a - A coleta
de material considerado

Inservível, porém com apro
veitamento pela reciclagem, rea
lizada no interiordomunicípio de
Massaranduba, noperiodode 18 a
22 de abril corrente, foi conside
rada um

reflexospositivos, pois, afinal, são
16 toneladas de lixo que deixam
de poluir rios, nascentes, agua
das, causando prejuízos ao meio
ambiente em que vivem essas

mesmas pessoas.
Além disto, campanha cuja

participação ativa coube às crian
ças emidadeescolar, fezvera elas
a necessidade de preservação do
.meio em que vivem e da natureza

que as cerca.

Já no segundo semestre,
Massaranduba voltará a realizar
mais uma campanha de recolhi
mento de lixo. Para tal, podem as

famílias interioranas, desde já
começarem a coletar o -lixo em

locais determinados, para facili
tar a tarefa de recolhimento.

"Assim - acrescenta Joana -

lucraram as escolas, lucraram as

famílias rurais, lucramos todos
nós, com a preservação de um

ambiente mais limpo e mais sau
dável".

comaquantidade reunidaporcada
estabelecimento. Às mais desta
cadas:

10 lugar: Escola Isolada
Edmundo Kuchembecker, deRi
beirão Gustavo;

20 lugar: Escola Isolada Pro
fessora Araci Duarte, de Guarani
-Mirim;

30 lugar: Escola Isolada
Vidalina Xavier, de Benjamim

,

Constant;
4 o lugar: Escola Isolada

Nicolau Jensen, de patrimônio;
50 luga: Escola ISolada Maria

M. Kreutzfeld, de �beirão La

goa.
Estas escolas receberão, na se

gunda quíszena de maio, os prê
mios a que fizeram Jus: um kit

para cozinha, bolas de voleibol,
joguinhos - para diversões e livros
de leitura, que serão entregues
pelamunicipalidade.'
AextensionistaJoanadestaca,

no resultado dessa campanha, os

verda
deiro su

cesso pe
losresul

tadosque
propor
cionou,
segundo
a extensionista rural da Epagri,
Joana Borchardt.
A campanha atingiu 27 esco

las que arrecadaram um total de
16 mil quilos de material

reciclável, entre latas, vidros e

plásticos. Todo o material reco
lhido foi comercializado e o di
nheiro revertido às escolas, para
beneficio dasmesmas e de acordo

11111/7

911'IIS
'11'0111
tll/lllotlllS

II
Estado de Santa Catarina

,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
'

Secretillia de Administração
Edital N° 01/1994

Edital de convocação para as

provas de aptidão, conhecimentos básicos e de conhecimentos especiflcos
"Concurso Púhlico N° 01/94"

A. P1IEI'i!rruiv.MlJNIClPA.LDB lMtAovAooSUL,""" da_.de........_••onvoca ...... u ..

JIpIIdI..c.n-.._ c_EIjIedIIcoa........-ítuirtode_oI>j_denal�I lha

._priIi__"" -:

E<quoma"c_",.

II
II

I
I
I
I
I
1
1
1
I
-I
1

De,,: 1410,/94
H_..._du_o:08:oohana
H_ .. r_de._0:08:30hana
LocaI ........:FUndaçIo_ional..... l_·FI!R.J
�:Ruo Imi W'oo
_ :
... Elc:riturWio
·FilcaldeP.....
·FiIcaI1'ribúIIrI1Ia
• Secreüri. de acol.
De,,: 14/0'/94
H_ ...._ dupoltu: 14:oohana
_"'__dupoltu: 14:30hana
Local ........ : FUndaçIo_ooaIRqiooall..,._·FERI
�:Ruo""","-N" '00
IaIattoIIIOIara" de:
• _deTCIpOjJÚi.
·�de""""",
• Opcndor deFOIAXOpiadon
·Piitorlct:rilla
·Telefonia
... T6cnlco.",etUlrio
·Top6anfo
·Atmox.ife
"'M6dico

·�Civil
• vctáirdrio
·Psi�ogo
••Mvopdo

... Midico de tnbalho

... AuistertelOCiaJ
• Daenhilta projetista
•en_ pedaaógico
... Fnfcnnciro
• Enfamcãro do tnbatho
·F.aatiIÔCO
• Pn>pamadarjúnior
... Teauco deCocabilidade
... Tétnico em lazer
• Supervioor de sqpinwlça do trab,lho
D... : 1510.1/94
Hcrido de.batIn. da.�I; 08:00 bons
Hortrto de fedtammto di.porti.: 08:30�
Local de prova: l'undaçlo 1lclJ...ional Rcgionalllr1j!OJ....... FERI
�.:Ru..... Imi_.N",OO

'

InscrIto. nol CIUIOI de:
...AuXili.. de SaviÇOl
·Copeiro
• Blctriciu de ..to
• JInfineiro
• LuhriIlcadorßIIVOdor
.Ma<ndcin
·PÜUr
... Soldldor

...FiKIIAMJiedll
·FlocaISanitariIla

• • Opcndor de lDm
• Tmco em1\IriJmo

NEGÓCIOS

Feira da Malha está em organizaçãopara julho
·Coctfm.
"'MotorialcD
• Opcndor deM*fJinI � U em
• SUpcniIOr de l'iailml
'._
·Aux:iIi.. dcBltllfltiea
·DeleMiIla
... 0d0rt610g0
...Arqliiteto
... FnarMciro Sanitariab
... 'l"enpcuta ocupICionai
• PÚliotcnpcull.
... Orierudor eGiexionai
·Muoeólogo
·JOßUIIi..

"

·PedIgogo
• FlI11lIdutiêo
... Fonoaut!i610g0
... Auxili.. de enfenJ1l8Ull
.MuA@iIta
• C1otógI>f.
• T6mico deHigienebucal
• T6cnico de cnfCf1nlF11

negócios diretos.
A principal inovação para este

ano, ria Feira daMalha é a criação
de uma Feira Industrial de Pe

quenas Empresas, uma idéia da
APEVI - Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu com o apoio da Secretaria

Municipal de Indústria, Comércio
_ e Turismo, trazendo para o Parque
Municipal deEventos, tradicional
Cenário de realização do evento de
confecções, empresas de outros

setores produtivos, demonstrando
a pujança da economia da região e

dando acesso a outros produtos,
atraindo públicos diferentes.

Estes eventos coincidem com a

comemoração dos 118 anos de

JarªgmLdo Sul, promovidos pela
PrefeituraMunicipal, no dia 25 de
julho, eosshowsprogramadospara
as festividades ocorrem nomesmo

Parque de Eventos, enriquecendo
aindamais as feiras. Jáestã contra
tadas apresentações do Ultraje a

Rigor (dia 15 de julho), Renato
Borghetti (dia 23 de julho) e Sula
Miranda (no dia 25 de Julho) .

Jaraguádo
Sul - Todos os

preparativos
estão emanda
mento para a

realização da
oitava edição
da Feira da

Malha, tra

dicional even-
I FEIRA INDUSTRIAL DA
PEQUENA EMPRESA

to do setor

confeccionistadeJaraguádoSul e receitaédestinadaà realizaçãodo
região, que acontecerá entre os Natal da Criança Pobre, por ele
dias 8 e 25 de julho. promovido há 40 anos.

Criada a partir da visão do Parceria
Rotary Club de manter e ampliar Já contando, desde o ano pas-
o conceito de "Capital daMalha" sado, com o apoio da Prefeitura
de Jaraguá do Sul. a Feira da Municipal de Jaraguá do Sul, a
Malha vem crescendo e adquirin- FeiradaMalha passa - este ano- a
do maior importância a cada ano, ter a decisiva parceria do Sebrae
agregando nOvlda�es e amplian- SC, que viabiliza a participação
do suaáreade atuação e sua capa- de micro e pequenas empresas;
cidade de atração do chamado dando-Ihesespaçocomercialjunto
"turismo de negócios"•. um dos ao enorme mercado de visitantes
importantes movimentadores da de outras cidades; estados, e até
economia do Vale 40Itapocu. O outros países do Cone Sul. EStão

. Rotary Club t�rnuma motivação previstos, para 1994, mais de 120
adicional para Seu envolvimento . míl visitantes. movimentando cer

. naFeiradaMalha: suaparcelada ca de um milhão de dólares em

·Capidciro
·Eletric:iltl
'&c_
• LIloeiro
·M�coIen
• Pedr'àro I e n
._
• Tomeiro mc:dncio
, Zelador·Viveirista

Oata; 1.5/0.5/94
Horirlo de.bertan da. porta.: 14:00 honI
Horido rechament. da. p....o: 14:30 honos
Local : FUndaçIo IlclJcacional Rcgionallonau_' FI!R.J
�.:Ruo""�N'SOO
1nsat00nos c:...." ele:
• Auxili.. de almoxarifado
• OpcndorlDigitador •....,.tador
• SupelvilOf de I� plbli..
·�com.miUrio
• Auxili� de lqJrcnA
-·f�o
• eflcial Uniniltnllivo
• Semt.;.de U'CChe
Otcandidatot_ ......_cr.. lo<aII0(de-z,)_ .................de._ ••_ ...�.s.I_de.
RiclHt de lnKIIfIo e nJXta etra'Op'ilka alUI ou prebI. o. candIdatot halt.. para.OI cUa" de DI'.SI:NÍIISTA e

DESENHISTAPROJE'DSTA deverlo levar OI IDlterIaII npeclllalcIot: no coateúdoIpro...... da pnmI, aaIm como:

Constltulçlo FecIenI para.GI ADVOGADOS e eaJc:uhldora pU'll OI ESTATtsncos.
Após •r_ doo podal NÃo sERÁ PERMnmA. A. ENIRA.DA. DE CA.NDIDA.TO RETIoRDA.TÁRIO SOB

QU.u.QUER JU.EGA.ÇÃO. • ,

Somate tcri KCSIO.o recirto da p,o\la o candldato·que esa.no ato. dctaImeNohiN de klnlWlcaçlo.
SeriexdlWodoConcwHPílblcoOC......to...dtnlâe.redu:Ç'lo........ rarllllPfHOCldoemeOlllldcaçlocom
outro.lOb ........ ronDll. bem como, utIIur 1Yro. GO apcdamentoa. exceto OI ActYoaadoa.
Nlo haver6....,.ta_ ....._ SEJA. QUA.LFOROM011VO A.LEGA.OO.

1'!'011lidoSul, 10 demai. de 1__
D",.,.,y_

�M�

I
I

• AWdlilr de odtnologi.
• Retepcioniata
• _debcrf*i.
• Auxililr deBiblioteta I
··Auxili..deTUrismo �-'
• Monitor c1cmuseu
·SecrclIria

"
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Escola, Técnica começa a BNDESfinanciaprojetos

funcionar com J40 alunos P�:':'.:g:�������:,,!:=:�
ral vai abrir uma linha de crédito imediatamente. Segua-
créditos parapequenas empre- do ele, os financimantosutiliza-
sas no valor de US$ 600 mi- rãorecursosdoFundodeAm-
Ihões através doBancoNacio- paro ao Trabalhador (AFT).
nal de Desenvolvimento Eco- BarcelosdissequeoBNDES
nômico (BNDES). Segundo o

.

pretende financiar a constitui
secretário executivo doMinis- ção de empresas de pequeno
tério da Indústria, Comércio e porte, sobretudo as que
Turismo, Ailton Barcelos desevolverem programas de
Fernandes, o banco jáprepara inovações tecnológicas.

, �
I.

- -

.:: {)�� (Jr�.ít(t,)

II
"CORREIOoo"PO:vo-8�

-INSTALAÇÃO

JOinvillelJara�á• Sul
- Oministro daEducação,Murilo
Hingel, vai estar sexta-feira, 13,
em Joinville, onde participa de
vários atos relacionados à sua

pasta.
En t r e /I. .1.

eles, a �St.,•.

instala-
.
.,.;r".�

ção ofi-
cial do "o-tllI-tI6nI

,�o1IssI.llt11campus
avança
dodaEs-
cola Técnica Federal de Santa
Catarina em JaraguádoSul, que

REORDENAÇÃO

começa a funcionar a partir do
próximo dia 23 no CIP. Ainda
este ano deverão começar as

obras de öonsbnição' do pré�o
nas proximidades da Ferj.

"

Segundo o coordenador dos
cursos, José Maria Nunes, a es
cola funcionará numa primeira'
etapa com dois cursós técnicos
nas áreas de. Eletromecânica 'e

Têxtil, oferecendo70 vagas cada
um. Os cursos, ministrados em

oito semestres, serão divididos
em turnos vespertino e noturno.

No dia 10 último encerraram-se

as inscrições para o exame de

Jaraguá do Sul - Encerrou-se
dia 30 e. cursopara maitre, gar
çons e commís, beneficiando a 14

profissionais da área, de Jaraguá
do Sul e região, que participaram
do mesmo. O professor André

- Centralização dos serviços _
Videira, do Sebrae de-

administrativos, reduzindo custos Florianópolis, ministrou a parte
e agilizando decisões, com conse-

teórica no Cejas - Centro Empre
qüente melhoria dos níveis de de- sarial de Jaraguádo Sul, ficando a

prática dividida entre os restau
.

sempenho;
rantes Casarão, Lagoa (parque

- Redução de custos relativos
Malwee) . e Churrascaria

àmanutenção deumaúnicaempre-' PavaneUo.
sa de capital aberto ao invés de

duas, e maior transparência nas

negociações junto ao mercado

acionário;
- Melhor aproveitamento das

estruturas industriais, principal
mente com o lançamento de novos
produtos;

- Otimização fiscal e planeja
mento tributário;

"Melhoria dos níveis de produ
tividade e competividades;

- Maior liquidez nas ações pela
junção dos dois conjuntes de in

vestidores.

admíssão que será realizado sá

bado, 14, no colégio Abdon Ba
'tista .:
Aescola, que conta com apoio'

daAssociaçãoComerciale Indus
trial e prefeitura, é uma unidade
descentraIizadadaEscolaTécnica
Federalde SantaCatarinaquefim
ciona junto à UFSC, em

Florianópolis. "SantaCatarina é o
maior pólo têxtilda América do
Sul e lião tem um.a escola

pröfissiónalizante nestas áreas",
'

ressaltaNunes,destacando qúeno
ramo têxtil a única escola está
localizada no Rio de Janeiro.

Grupo Wiest muda para� aumentar competitividade
JaraguádoSuI-O GrupoWiest

promoveu areordenação societária
de sua holdingWiest Administra- .

ção e Participações Ltda. e das

empresas Simesc S.A. e

Metalúrgica JoãoWiest S.A. para
áumentar sua competitividade.
Com a mudança - que foi aprovada
em assembléia de acionistas em 13

de abril e está sendo formalizadana

Junta Comercial de Santa Catarina

enaCVM - aempresacontroladora
abrirá o capital e passará adenomi
nar-seWiest S.A E as controladas
Simesc e Metalúrgica João Wiest

.
vão se transformar em limitadas.

"O objetivo é a busca de raciona

lização dos recursos de manufatu
ra, agilidade administrativa e eco

nomias de escala", disse o presi
dente do conselho de administra

ção. Jamiro Wiest.

A reorganização societárianão
prevocará mudanças no processo

produtivo das empresas. A

Metalúrgica João Wiest, de

Jaraguá do Sul, fabrica escapa
mentos para veículos automotores

e elevadores para oficinas de auto
móveis. A Simesc, de Joinville,
produz longarinas para chassis de
caminhão, tubos de aço, perfis e

peças especiais, O Grupo Wiest

emprega 590 funcionários e fe
chou 93 com faturamento bruto de

.

US$ 43,9 milhões e patrimônio lí
quido de US$ 13,8 milhões, As

ações da Wiest,S.A,a exemplodo
que acontecia com as controladas,
serão comercializadas nas bolsas

de valores de São Paulo e Rio de

Janeiro.

Vantagens da

reordenação societária

CRÉDITO.

HABILlTAXÃO

CursoformaprofISsionais
para hotéis e restaurantes

Novo curso

Ainda dentro do projeto de

aperfeiçoamento da mão-de-obra
voltada ao turismo, estão abertas,
desde o dia 2 na Secretaria de
Indústria, Comércio e Turismo -

Seico -, fone: 71-0988Ramal267
e no Sebrae, fone: 71-3431, as

inscrições para o curso dirigido à
área de hotelaria, cursos técnicos
de atendimento recepção e telefo
nia, equeacontecerá de 23 a27 de
maio, também com a regência do
professor André Videira.

Curso melhora o atendimento

/
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"em à pronta entrega: Meia malha,
moletinho,moleton liso e camurçado
IotaimelIte mereerizado, labricados

.

com a melhor tecnologia

II
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, Numa voz ao mesmo

tempo inocente e sábia, Zlata
Fi/ipovic' despertou a consci

ência do mundo. Em setembro
de J99J, pouco antes de com
pletar onze anos, ela começou
a escrever um diário. A paz
retnavaemSarojevoe suavida
eraa de umamenina inteligen
te e despreocupada. Amigos,
esquis novos, notas na escola,
top models e aMTV são seus

assuntos.Mas um diaela vê na
televisão as bombas caindo em
Dubrovnik: Horrorizada, não
acredita que o mesmo possa
acontecer em Sarajevo. Quan
do acontece, o tom do diário
muda por completo. Ainda no

início da guerra ela narra os

acontecimentos do dia-a-dia a

"Mtmmy" (nome que ela deu a
seu diário, em homenagem a

umpeixinhoseu quemorrera):
. "UMA CARNIFICINA! UM

MASSACRE! UM HORROR!
UMA ABOMINAÇÃO! SAN
GUE!GRlTOS! CHORO!DE

SESPERO!"(ÁvendanaLi
vrariaePapeiariaGrafipeL
Fone: 72-0137 e 72-

0972).

ROLLING STONES "TV
CinquentõesfarãoshowsemSPeRI ... REDE GLOBO

Hoje
Está previsto pára fevereiro de

1995 avindadosRollingStones ao
. -

Brasil, onde irão fazer concertos
em São Paulo e Rio de Janeiro,
parte da segunda metade da tour

mundial de dois anos, que começa
.

em lOde agosto em Washington.
Até no final deste ano, os rapazes
irãoapresentar-se somentenosEs
tadosUnidos e, para 1995, alémdo
Brasil, Canadá, América do Sul,
Japão,México,ÁsiaeEuropa tam
bém estão inscritos na tour

Woodoo Lounge, que tem o mes

mo título do novo LP dos Stones,
a ser lançado em 12 de julho.

Numa entrevista, coisa rara de

acontecer, os Rolling Stonesmos
. traram que, apesar da idade eles
continuam os "moleques" de sem

pre. A repórter inglesa pergunta,
"como vocês explicam que ainda
exista interesse nos Rolling
Stones?", se referindo-a idade dos

quatro. Keith .Richards deu Um

passo a frente e disse, "ora, olhe
para nós agora". Outra pergunta,
agora em relação da ausência do

Capa do CD "11'e'llDllbtg Stones"

quinto Stone. "Isso prejudica a

banda?". Charlie Watts pensou,
compenetrado,esimplesmenteres
pondeu: "Não". Ron Wood e

Mick Jagger também concorda
ram com a resposta do amigo.

Os ingressos terão presos mé-.
diosdeUS$50,US$39.50eUS$25.

INOVAÇÓES

Bandeirantes muda suaprogramação

06:30 - Telecurso

0'7:00 - Boin Dia Brasil

07:30 - Bom Dia Saota Catarina

08:00 - TV CóIosso

11:45 - Jomal do Amoço
.12:30 - Globo Esporte
12:45 - Rede Regional de

Noticias

13:15 - Jornal Hoje
13:30 - Video Show

14:00 - Rainha da Sucata

15:00'- Filme - "Águas Perigosas"
17:00 - Os Trapalh6es
17:30 - Esc:OIinha do Pr0fes-

sor Raimundo

18:00 - Sonho Meu

18:50 - A Vagem
19:45 - RBS Noticias

20:00 - J� Nacional

20:30 - Fera Feridil

21:30 - "As aventuras do

-��,;
2200 - Mii!lSs6rie - "Assassino

A Rede Bandeirantes está fa
zendo algumas mudanças radicais
na sua programação. Depois de
tirar do ar o "Clube do Bolinha",
agora 'Saem também o "Crítica e

Autocrítica" e "Zácaro". Em com

pensação, os telespectadores te

rão programas demaior qualidade,
como "Cara Cara", que passa de

domingo para as terças-feiras com
grandes personalidades, entrevis
tadas' por Marília Gabriela que,
também apresentará um programa

semanal com reportagens. A es

tréia está marcada para o dia 15.
Além deste programa, estão

previstos "Cine Lumiérc", ses

sões de filmes clássicos! que irá ao
.

ar aos domingos, às 23 :30 horas, e
no sábado o "Free Jazz in Concert,
às 00:30 horas.
A partir de julho, a Bandeiran

tes coloca apartirdas 18 horas, um
musical destinado ao público jo
vem, ainda sem formato definido.

Dejunho a julho, a rede fará

uma cobertura extensiva da Copa
do Mundo, sendo a única emisso
ra a transmitir todos os jogos do
torneio.' Para o diá 18 de julho,
estão previsto dois game shows -

que vão compor com o

Supermarket -.
Com a cobertura exclusiva, a

emissora realizará depois daCopa
do Mundo, sua própria, reunindo
os oito melhores times do campe
onato paulista. O campeonato se

chamará "Copa Bandeirantes".

na famnia"

23:00 - Jonwl da Globo
23:30 7 Jornal da RBS

00:00 - Filme - "Moganibo"

REDE BANDEIRANTES

Hoje
06:45 - Mistérios da Fé

07:00 - Realdade Rural

07:30 - Despertar da Fé

08:00 - Dia a Dia

10:30 - Cozinha Maravilhosa da

Ofélia

11 :00 - Flash - Ediçlo da manhi

12:00 - Acontece

12:30 - Esporte Total
14:00 - Copa 94- Grécia x Camar6es
16:15 - Programa Silvia Poppovic
17:15 - Supennarket
17:45 - Faixa Especial do Esporte
18:30 - Jornal da Barriga VeRIa
19:15 - Jornal Bandeirantes

20:00 - Fabca Nobre do Esporte
22:30 - Cinemax - "Agência de

assassinos"

00:30 - Jornal da Noite

01:00 - Aash

*Alterll96N MoCOIIIUIIIadea alo de

reaponubl"dade daemI_.

ARlES - 21/3 a 2014 - Sevocê TOURO -21/4 a 2015 - Sevocê GÊMEOS-21/5a20/6-Severá CÂNCER - 21/6 a 21n - Quei- LEÃO - 2217 a 22/8 - Podenão VIRGEM - 2318 a 2219 - Sevocê
acha que os problemas dos acha que está certo e sua vida é livre dos. problemas e dos perca!- xas, lamúrias e lamentos encon- acontecer grande coisa do ponto semaräver frme e decidido, pro-
Oléos atrasam seus inpoItaIltes dirigida com sabedoria, entio ços Lma vez que comece a atuar tram eoo rapidamente na mente de vista objetivo. Mas você, com vaveIrTlere as 0JI0Si96es que a

PItljetos, sua visio está sendo OOII!paItiIhe esta iluminação, com cóm eficiência. Nio pode ir em- das pessoas. porquetodomundo presençadeespírito,eamor,pode vida apresenIa acabalo ceden-
a.ta. Damesmaformaquevocê osoutros, tratando-osbemepres- purrando os problemas co.!!!_a gostaria de ter lJTl coIinho no qual tomá-la grande. Não são as cof. do,Masnãodeveconfuici1irme..
COlabora com os pioblemas de tando seIViço a todos eles. O que barriga, esperando que o destino se visse automaticamente livre sas que säo fabulosas, a sua za com obstii laÇA0, porque esta
Olúem, as pessoas tanbém eo- interessa aqui naTerraé lITIéI boa traga alguma novidade para dos problemas. Menos queixas e relaçio com elas é que as toma em geral não recah!ce os

Iaborarto com você. convivência. .

esquecê-los. mais esforço! assim ou assado. erros.

UBRA-23/9a22/10-Niopode ESCORPlÄO - 23/10 a 21/11 - SAGITARIO - 22/11 a 21/12 -. CAPRIC6RNIO-22/12a 2011- AQUARIO - 21/1 a 19/2 - Por PEIXES - 20/2 a 2013 - Manter

haver uma boa convivência Nio fique esperando que �s Mesmo que não tenha conse- Prestarserviçoeinevitável.Nio não querer abrir mio das suas e integridade näo inclui evitar

desde de que pairem obsCuos pessoas ajam assim ou assado guidódecidir o que lhe convém, há compensaçio para cada raízes, você não consegue ver as suas responsabilidades.
Bentimentosde inveja,Você não para direcionar o seu" próprio você pode usufruir um pouco passo que se dá aqui na Terra, além déla�rceber que um Pois, desta forma, você deixa a

!IOde viver nenhuma delas é a comportamento. Aja você em de alegria. Mas cuidado para ou se houver talvez ela se per- universo ma' vastó-de oportu-
�

integridade para separar algu-
sua vez. Encontre a si mesmo primeiro lugar, e desta forma os que esta alegria näo obscura- canum futurotio longinquoque nidades se desenVolve à'sua m'ãs coisas das'outras. E isso

nos hábitos que já desenwI- acontecimentosseriobemmais ça o seu espírito e o faça ver não se pode esperá-la. faça o frente. Por um instante, faça-de__ é u� coisa apenas: desinte-

veu. sinceros e autênticos. coisas que ainda existem. que for necessário e ponto f�" conta que não sabe de nada. jgraçio. Bem diferente Ge-
nal. integraçio:

� -; -- -,

�.' I! , , ,·a:.- .
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Tome Nota
Tomá� deAquino

Honesudade particular
Jaraguá do Sul não mais comporta a presença de gente que,

militando em atividades vitais, vive destilando veneno, com o sentido
de atingir pessoas e entidades sem medir consequências.

Ao invés de criar soluções, geram conflitos' e insatisfações,
prejudicando a cidade e seu desenvolvimento.'

Enquanto os administradores e os de bom-senso querem o avanço
social, político, econômico e empresarial público e privado, esses
malversadores da honra alheia só pretendem satisfazer sua sanha
insana.

,

Usam o método de Maquiavel: dividir para reinar. Se as pessoas
de boa índole tiverem a capacidadade de perceber (e algumas já
perceberam), vão afastar da sua proximidade essas presença�
apocalípticas.

Estimula-se, em.JaraguádoSul,umarealidade: quemé, nãoparece;
quem parece, não é. A imagem de "bons moços" desses profetas da

destruição é fácil de ser desmanchada, bastando conversar um

minutocomeles.Nãocansamde criticar, difamar,jogarraiva paracima
e ódio para os lados.

Não se contentam com nada, só em auto-proclamar-se honrados,
sérios, competentes, valentes, corajosos, arautos da verdade e

vítimas eternas.
�,

"

' "

Coitados, não sabem ser nem originais. Se ninguém os 'reconhece,
eles produzem sua própria mídia, como se isto fosse medida para

. garantir honra, seriedade, competência e valentia. Verdade, então,
passa longe.de seusobjetivos. Querem é destruir. Claro: não sabem

construir, por serbemmais problemático para suas cabeças cheias de
maleficios.

'

O consolo social dos bons é sugerido pelo fato de que, um dia, eles
serão isolados, E, com certeza, serão.

Piques & Repiques
• E não é que aUmão por Santa Catarina pensamesmo em lançar

Pedro Bittencourt ao Governo do Estado? Insiste no nome do atual

presidente daAssembléia como se fosse a opçãomais forte. Vaijogar
a caçada nágua.

'

• Pensam repetir o fenômeno de 1965, quando Ivo Silveira, ex
prefeito obscuro de Palhoça e deputado estadual (também presidente
da Assembléia), foi candidato e venceu. Esquecem que, naquele
tempo, vertia eficiência no PSD de Celso Ramos. Hoje, nem pensar.
• Enquanto isso, os candidatos a deputado estadual entram em

pânico, pois não terão um bom condutor de votos na cabeça-de
chapado Governo. Conclue-se, semdificuldade, queoPPRe aUnião
por Santa Catarina, sem Amin disputando, é puro pó-de-traque.
• No Vale do Itapocu, sobra um nome: Udo Wagner, cuja ascen

dência eleitoral não depende de candidatura ao Governo, pois tem

-Iuz própria. Aliás, o nome ao governo é que depende dele e da

liderança incontestável de Durval Vasel.

/

VFSI1NDOVOCÊDECORPOINI:EmO
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Todo mundo

aproveitando
a grand�
promoção
de outono

LIXO

2) em todo o bairro existem

plantações, sendo comuns

lavourasdearrozemilhoutilizarem

água do rio para irrigação; 3) toda
.

a região é urna imensa várzea com
nascentes em quase toda a

extensão, , sendo por isso região
própria para lavouras de arroz; 4) ,

as terras são também utilizadas

para a criação de animais (porcos,
gado, galinhas), sendo o estrume

preveniente utilizado

plantações.

Aterro sanitário começa
amobilizarcomunidades

para preocupações. "Em primeiro
lugar, será urn aterro e não um

lixão",dizRobl, acrescentandoque
em laudo técnico da Fatmaede um

sanitarista alemão da Câmara de
Artes e Oficios da Alta Baviera de

Munique, que visitou a região com

empresários jaraguaenses, a

segurança está garantida.
Garante que no aterro só serão

depositados restos de alimentose
nas materiais de higiene.' "Vidros,

metais, plásticos passarão por l:Ull�",
Com tais argumentos, os . coleta seletiva", diz o secretário,

moradores querem que aprefeitura acrescentando que o "xurume",
repense a decisão de ali localizar o líquido resultante da

aterro, sanitário, "em função dos decomposição e fermentação do
.

riscos de contaminação de todo o lixo orgânico, irá para as lagoas de
lençol freático". decantação, onde será tratado.

Secretário explica "Todo mundo produz lixo mas

O Secreta'rio de Agricultura e ninguém' o quer por perto", diz
Meio Ambiente, Ingo Robl, Robl, indignado, segundo ele, com
discorda e diz que não há motivos a: atitude dos moradores.

Corupá-APrefeituraMu- para drenagens na-áreas agrí
nicipal deCorupáadquiriu re- colas.
centernente

,

uma retro- Paraaprestação detais ser
escavadeira,máquinaque, além viços, oConselhoMunicipal de
dos trabalhos de rotina no setor Agricultura, em reunião, pre- '

rodoviário, destina-se a tam- parouumaprogramação-calen
bém prestar serviços aos agri- dário, determinando aonde a

cultores e pecuarista do quando amáquina atuará. De
muncípio, ficando àdisposição início, ficouestabelecidoquea
durante três dias por semana. retro poderá trabalhar até 10

Com a restroescavadeira horas consecutivas para cada
serão feitas escavações para agricultor, sendo 5 horas intei

açudes que se destinam a ramente grátis e as horas res

pscicultura, eaberturadevalas tantes a 1 Q DRVs por hora.

APOIO /' .

.

Retroescavadeira ajuda a agricultura
Aidéiateve ótimarepercus

sãonosmeiosruraisdomuncípio
e a respostadesse interesse foi
imediatapois,mesmo antes de
começarem os

'

serviços, 80

agricultores já procuraram o

Departamento de Agricultura
daPrefeitura.a fim defazerem
as suas incrições. Estemesmo
Departamento da munici
palidade équem coordenaráo

esquema de trabalho da
retroescavadeira,

-Decorações
* Revestimentos
* Residênciais e

Comerciais

J araguá do Sul - A

Associação de Moradores de Rio

daLuzea

Comunidade

do Rio
Se"eldtl.
'tH'tIllle'
ItHlll

* Box Blindez * Pisos

de 'Madeira TREVO PISO

* Divisórias
* Forros

I�uaCeieProc_Gomes deOliveira,382
FonenFax(0473) 71-0055
Jaraguá doSul-SC

Cerro, estão
protestando
contra a

localização Se,"III1'O
do aterro

sanitário da' prefeitura 'em
propriedade daquela região. Em

abaixo-assinado, os moradores

formalizaram a queixa, alegando
que, além dos prejuízos às

lavouras, a área em questão está

localizadaemzonanobre dacidade.

Nodocumento, apontam quatro
questões que consideram

fundamentais: I) todas às

propriedades fazem uso de água
de poço, já que não há rede, com

profundidade de oito a dezmetros;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casos de Polícia
UdoLeal

Os roubos, na ordem do dia
De acordo com o Boletim de Ocorrência n" 135/94, Fabiane

Barg, ruaFredericoKurt Vasel, 441, laboratorista deprofissão, na
madrugada de domingo deu uma esticadinha até aMarrakechpra
sedivertir umpouco, deixando seu carro estacionadonasproximi
dades do Bradesco. Quando ali voltou, por volta das 3 damadru
gada, encontrou a porta dó carro destravada. Do interior do

veiculo havia sumido uma carteira que continha os seusdocumen-
.

tospessoais e um talonário de cheques do Banco do Brasil.
Continuam na ordem do dia

o mesmo aconteceu uma hora e meia depois, desta feita nas

proximidades do SalõoAmizade, com oMauroManzke, morador
da rua ,25 de Julho, 1742, representante autônomo. Quabraram a

ventarola de seu caro e do mesmo furtaram uma carteira com os

seusdocumentos, cartõesde crédito e talonário de chequesdo Itaú.
... Eporlalar em roubos:

Visitaram a casa do Fiibio Edison Rekowski, rua Floriano

Fretbergüer, 129. Quebraram a grade de uma das janelas das

fundos, por onde entraram, levando do interior da casa: 2 óculos
de sol, Iprendedor degravata, I walk-man comfonese 200mil de
dinheiro.
•Assaltaram a residênciado ÁlvaroNtcoluzzi, rua.JoãoBertoli,

109, Água Verde. Levaram um TV pequeno, um talonário de

cheques e cheques avulsospreenchidos.
• Invadiram a residência de dona Helga Fiedler Bastos, rua

Reinoldo Rau, 220, levando jóias e maisjóias.
•Da casa de donaEdiMuraradeBnto, ruaHenriqueBortolini,

410, Jaraguá Esquerdo, levaram duas correntinhas de ouro.
•Do ÊnioMilbratz, rua PastorAlberto Schneider, 103, furta

ram documentos seus e de sua moto.
•Da residência deGelindoPereira, rua 25 deJulho, 1301, Vila

Nova, afanaramjóias e cheques. •

Carros e motos, também
Do pátio de estacionamento da Weg II, na madrugada de

segunda-feira, passaram amão no Chevete 76, branco, placa JS-
4838, de Pedro Norberto Gesser, morador da rua Rio Branco.
•Namesmamadrugada; tomaram "emprestada", paranãomais

devolver, a moto Honda CG-125, cor branca, placa HX-361,-..
pertencente a Vi/mar Wurges, de Chico de Paula.
• Como se pode notar, a coisa não está para brincadeira. O

remédio é cuidar-se porque a ladroeira estápor demais.
, B.O. 060/94 - Agressão Ftsic«.

DonaOsmiriaRiegeldaSilva, ruaJoõoPlanincheck; 874, disse
·que seu marido Ademilton Laurinda a agrediu, atingindo-a na

cabeça. Perdendoo equtllbrio, DonaOsmiriaacabou batendo com,
acabeça naparede, provocando lesõesacentuadas. Foi nopronto-
8OCO"O, recebendo váriospontos no ferimento.
Agora o Ademi/ton vai ter que se explicar para a Policia e

provavelmente passar umas horas no xilindrô para aprender que
emmulhernão se bate nemmesmo com umaflor. O comportamento
doAdemilton é lamentável.

.

POLíCIA
ACIDENTE FATAL

Homem embriagódo mata
,

�

trêspessoas sábado à noite

sou a

morte de
três pes
soas que
c a m i
nhavam

junto ao

acosta

mento. Segundo o' delegado
Odilon Claudíno dos Santos, An-

MtJltJnslD

perdeu tJ

tt1llútJ/s dtJ
YSílll/tJ

GREVE

Federal afasta
Foz do Iguaçu - Com a greve

dos policiais federais em Foz do

Iguaçu, 80% do fluxo de sacoleiro

que passam na ponte da Amizade,
diminuiu. Desde o começo da se

mana passada - a operação-padrão
-, estáprovocando filas de ônibus,

,

que chegam a cinco quilômetros
no lado brasileiro.

Segundo José Vanderlei Cor
reia Simão, delegado sindical de

Manaus - APolíciaFederal do
Amazonas acredita que o tráfico
de cocaína está ligado ao comércio
ilegal de peixes que, são exporta
dos para a Colômbia. Segundo o

superintendente da PF daquele
Estado,o comérciodepeixes serve
para acobertar o tráfico intemacio-

tônioPrimoSerenini, 36, residente "Quando as vitimas foram leva

na rua João Francener, saiu de das para o hospital, alegaram que
uma festa no Salão 'Alvorada por uma delas ainda estava com vida,
voltá de 2:30 damadrugada, quan-

..

mas, acredito que todos tenham
do trafegava com seu Monza ver- morrido na hora", acrescenta

de, placasABV- 6481, em sentido Odilon.
a Jaraguá do Sul, perdeu-se no Após o acidente, a policia rea
volante e, atropelou Nelson lizou o teste do bafômetro com

Peters,29, ÉliaSchultz, 32 eRoseli Antônio, ondemarcou 1.8, sendo
Frank de 15, anos, sendo que os que, este número já é considerado
trêsmorreram no local do aciden- embriaguez e, como foi feito fla
te, "A tragédia aconteceu por granté' do acidente, ele poderá
causa da bebida ingerida pelomo- pegar de 1 a 6 anos de prisão,
torista", disse.

.

conforme o Código Penal.

III III ,. Sequestradores
Operaçao-padrao da POhcUl estão cercados

"sacoleiros" pelospoliciais

AUDÁCIA .

Peixessão usadosno tráfico decocaine.

J araguádoSul-Umaciden
te na madrugada de sábado para
domingo passado, na BR416, no
trecho JaraguáIPomerode, cau-

Foz,omovimento dos "sacoleiros"
diminuiu com a operação-padrão
porque a fiscalização está rigoro
sa tanto na entrada quanto na sa

ida do pais.
A estratégica usada pelos gre

vistas está, em observar todos os

passos definidos pelo regulamen
to. Com isso atrasa o embarque e o
desembarque das pessoas em por
tos e aeroportos.

nal,direcionadoaocarteldeLeticia
(Colômbia).

Suspeitas
O delegado de Manaus, Mauro

Spósito disse que há informações
que o tráfico de cocaína da Colôm
bia para os Estados Unidos e co

mandado agora, em virtude da

PortoA.,legre - Apolicia doRio
Grande do Sul está realizando uma

operação na região de Cachoeira
do Sul (RS), para capturar os

sequestradores do jovem Alexan
dre de Paula Dias.

Ele ficou seis dias em cativeiro
e, conseguiu escapar dos bandi
dos namadrugada de sábado. Ale
xandre, na fuga, levou um tiro no

peito e, não corre risco de vida.
Diasestá internado em SantaCruz.

morte de Pablo Escobar, pelos ir
mãos Evaristo eHenri, que possu
-em dois frigorificos de pescados,
utilizados provavelmente na lava
gem do dinheiro do tráfico.

De acordo com Spósito, nos

próximos dias a Policia Federal
deverá estourar a rota da cocaína.

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



CORREIODO rovo-12 'EsPORTES JarapádoSul, tt demaiode t994

CONVOCADOS

Timesempataram em zero Jaraguá leva três�atletas

a zero noprimeiro turno P�:�do�,���!l���v��:
cados na semana passada, três também foi convocado pára ser

atletas do voleibol masculino, que auxiliar técnico do selecionado
integraram a seleção catarinense catarinense. Os jogadores conti-
de voleibol Infanto/Juvenil, entre nuam treinando forte até o chama-
os dias 17e22destemês,emVolta do oficial da Federação
Redonda, no Rio de Janeiro. Catarinense, que deverá ocorrer

Além dos jogadores Rogério ainda esta semana, segundo o pre-
Carvalho, Sthepen Stähelin e sidente da FundaçãoMunicipal de
Patrick Pereira, que foram convo- Esportes Jean Leutprecht, onde
cados e jogam pela FME de irão se reunir com o restante dos

Jaraguá, o técnico da equipe, outros jogadores em Blumenau.

JUVENTUS X JOINVILLE

J araguá do'Sul- O "Mole

que Travesso" entra em campo
esta .noite, a partir das 21 horas,
para enfrentar o Joinville, jogo
válido pela 19" rodada da Tàça
Governador do Estado. N� turno,
as duas equipes não passaram
do zeroa

zero, de- leDlls//iDU
.lIleZDlldre?
IIbel deBile

quemjDgD

mon s

trando
um gran
de equilí
briuentre
ambas.

O treinador juventino, Abel de
Souza, jogará com seu time mais

avançado, procurando o ataque.
Para isto, provavelmente omeio de
campo será escalado da seguinte
maneira: Isaías, Si1vinho e Amauri,
liberando Isaíaspara realizarjoga-

.

das ofensivas ao lado de Índio,
Alaor e Ricardo , deixando mais
fixo Amauri e, ficando Silvinho

para Criar, pois Carlos Alberto

recebeu o terceiro cartão amarelo

no jogo diante do Tubarão e fica de
fora. Abel não descarta a possíbi
lidade de Agnelo entrar jogando.

Nova ehanee

Outro desfalque é na lateral es

querda, onde Júnior também não

joga, depois de ser expulso no

doÍningo passado. Em seu lugar,
Gilberto terá nova chance.Nol gol
é queestá amaiordúvidado treina

dor.A torcidaquerAlexandrecomo
titular, pois consideram que esteja
em melhor fase do que Leonetti.

Por outro lado, Abel cita a experi
ência de Leonetti.

Abel define a equipe titular

depois do último coletivo, que
será realizado esta tarde, caso não
chover.

NoEV'eStão,p/acarembrancofoio resultadomaisjusto

Taça.Governador do Estado
Eauipe PG J V E 1) GP Ge SG

l° MarcílioDias 24 18 10 4 4 22 13 9

2° Juventus 24 18 9 6 3 31 17 14

3° Criciúma ·24 lR 9 4 5 28 18 10

4° Joinville 23 18 7 9 2 28 12 16

5° Fizueirense 21 18 9 2 7 31 19 12

6° Tubarão 21 J8 7- 7 4 23 IS 8

7° Atlético 20 18 8 6 4 27 26 I

SO Blumenau 20 18 7 6 5 22 19 3

CJ" Araranzuá 118 til 7 4 7 21 20 1

10° Chapecoense 16 18 7 2 9 22 33 -11

11 ° Concórdia 13 18 4 5 9 24 30 -6

12° Caçadorense 13 18 3 7 8 12 25 -13

13° Joaçaba
-

-11 18 4 3 Ir 2I" 35 -14

14° Inter 7 18 1 5 12 15 34 -19

Os critérios de desempate são: 1°) número de vitória,
.2°) saldo de gols, 3°) góis a favor e 4°) éonfronto direto

-

Próximos jogos
Hoje: Tubarão x Figueirense - Atlético x Inter - Juventurx

Joinville - Concórdia x Marcílio Dias - Caçadorense x

Blumenau-CriciúrnaxChapecoense - AraranguáxJoaçaba,

VOCÊ CONCORR-E A:
" 1I��f>ara.. 30· PREMIOS DE l:JiJiffiftl,

ENCHEB CAMINHÃOO·· ...

Daesquerdllparaadireita:Patrick,Sthep�eRogério. Nodetalhe,Mavnho

JAJS

Disputascomeçamamanhã
Jaraguá do Sul-lIniciam ama- Oschler, Colégio Marista, Nilda

nhã, às 18 horas com a solenidade Stahelin, Malwee Malhas, Santo

de abertura, os 3° JoguinhosAber- Estevão; São Luis, Renato Pradi,
tos de Jaraguá do Sul (JAJS), que Roland Dornbusch, Sigma,
conta com a participação de 27 Rodolfo Dornbusch, Victor'

estabelecimentos de ensino: Meirellese VilaLalau

Alberto Bauer, Antônio Ayroso, Ao todo, serão 1.200 alunos! ,

Cristina Marcatto, Colégio atletas envolvidos nas modalida-
.

Champagnat, CEE, Divina Provi- des de futsal, voleibol, handebol"

dência, Guilherme Hanemann,
.

basquete, xadrez e tênis de meSll;

Heleodoro Borges, Helmth Duwe,
-

Os jogos terão como local de dis-

Homago, Jangada, Jonas Alves de putas as quadras do ginásio
Souza,.' Duarte Magalgães, Arthur Müller, Parque Municipal
Juvenato, Julius karsten, Lylia de Eventos e ginásio do Sesi.

COMPROU
EXIJAOS
CUPONS Início e Término

25/04 à 16/07/94
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