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Abertura ontem

C V

Com. RSO,9330 RS 0,9350
Tur.R$0,91 RSO,95
Regionalontem
Par.RS 0,85 RS 0,95

CR$ 2. 750,00 - R$1 -

Análises de números

pós-realprevêem uma .

queda de 10,59% da

arrecadação do Estado
nomês dejulho.

Cadernetas depou
pança com aniversá
rio ontem, 22, terão
um rendimento de

18,2755%.

Novembro- 0015.021,00
Dezembro- CRS18.759,00
Janeiro- 0032.882,00
Fevereiro- CR$42.829,00
Mínimofixo - R$64,79

FUNDAÇÃO

Cidade comemora aniversário
e faz festa até segunda1eira
Com uma extensa progra

mação que começou dia J5 e

vai até segunda-feira, 25,
Jaraguádo Sul comemoraseus
] ] 8 àhos de fundação. H�je, a

cidade é o terceiro pólo esta

dual em movimento econô
mico (em índice per capita é o

primeiro) possuindo um par

que .industri(\� diversificado,

que abriga asmaiores fábricas
latino-americanas de motores
elétricos e grandes indústrias

dos setores têxtil e alimentí

cio. Páginas 5 a 12
Jaime de Borba/é'; .

Ciclovia fira ciclistas das calçadas

Estacionamentosuprimido

.faràguá do Sul oÚellta hoje Cl posição d(,·ter�·e;ro maior movimento I!L'011ôm;CtI

A ma Presidcute Epitácio Pes
soa, uma das principais .vias do
anel viário central de Jaraguá do .

Sul terá o estacionamento do lado
esquerdo suprimido para permitir

a construção de mais tIll1 trecho de'
ciclovia, com 2,5 metros de largu
ra. As.obras deverão ser iniciadas
tão logo seja concluída a sinaliza

ção horizontal. Página ..
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ED!TORIAL

Desenvolvimento pelo trabalho
Passados 118 anos de sua fundação,

Jaraguá do Sul exibe números que impressio
nam no contexto catarinense. Seu parque in
dustrial abriga as maiores fábricas latino-ame
ricanas de motores elétricos, além de mais de
300 indústrias têxteis só para se citar dois dos

segmentos produtivos do município. Conside
rado como a Capital dä Malha, o município é
o terceiro pólo estadual emmovimento econô
mico - em índice per capita é o primeiro - com

uma arrecadação mensal só de ICMS girando
em torno de US$ 7 milhões.

Dos seus 100mil habitantes, cerca de 55mil
são eleitores. Os veículos automotores são

mais de 40 mil, um índice considerado como

de Primeiro Mundo. Sua mão-de-obra é alta
mente qualificada e ainda não exibe em suas

ruas sinais de bolsões de miséria tão comuns

em outras cidades industrializadas. As terras

oferecidas como dote àPrincesa Isabel prospe-

raram, não sem as grandes dificuldades que
marcaram, não apenas o Vale do Itapocu, a
saga da colonização catarinense. A abertura
das primeiras estradas, a construção das pri
meiras pontes e a luta pela implantação das
ferrovias germinaram na gente da terra um

espírito indomável para vencer desafios.
Está no sangue do jaraguaense o amor pelo

trabalho e a vontade de progredir. Os e�em
plos empresariais bem sucedidos somam
se às centenas, gerando milhares de em

pregos e expressivas cifras em impostos
que ajudam a construir também Santa
Catarina e o Brasil. Jaraguá, pode-se di
zer sem exagêros, tem em sua gente um

modelo brasileiro de como se pode cons

truir. sem destruir. Aqui as sementes fruti
ficam porque este é o desejo maior dos

que aqui vivem. Por isso, pelo trabalho de
todos nós, merecemos que seja assim.

Ano Internacional da Família
Gerda�ugusta Neitzel Gruetzmacher

Deus. Para o céu asEstrelas, para
Deus a oração e para a Família a

União; A família não é só um

conjunto de pais e filhos, mas sim
um órgão de Paz e Amor. Se esta
Árvore do Amor de uma família,

. for plantada no centro do Cora

ção, só a pode daí roubar um

golpe de ingratidão. O Amor das
famílias brasileiras são os tijolos
que constróem o nosso Brasil. E
o Brasil seráde Cristo àpartirda
hora em que os pais o quizerem.
Lembrando-se da frase: Educai
as crianças e não será preciso
punir os homens. Ama a tua

faniília como Deus o Ama. Todo
Tesouro da terra, mesmo O Sol

que tanto brilha, não tem a graça
que encerra: - "O riso de uma

família". Quem não ama a sua

família que está vendo, corno po
.
derá amar à Deus que não vê? Há

"

A Organização das Nações
Unidas (ONU) declarou 1'994 o

Ano Internacional da Família.
As distâncias e o tempo não são
barreiras para as grandes mensa
gens. Através dos oceanos e dos
continentes, dos séculos _.e das

gera-
ções.tem
sido ou

v i d o

grandes
mensa

gens de
Paz e de

lom/lioi
um (Dro{ãD
,"eiD
de veios

Amor,
dois sentimentosquaisdevemper
manecer em primeira mão quan
do e assunto é família. A famíliá:
é um coração cheio de veias que
se unem pelo sangue chamado -

Amor. A família é como um jar-
- dim florido, e seu jardineiro é

CORREIO DOPOVO
Fundado eu.. lOde maio de 1919

certas coisas que não se compra,
neJ;1l tem preço e entretanto são as
mais importantespara a felicida
de de uma família: - Uma delas
são - Maturidade, Amor, Saúde,
Auto Controle, Coragem emuito

'Respeito Mútuo. Muitas das res
postas que um ser precisa ouvir,
só as encontrará dentro de sí,
quando entrar em sintonia com a

própria vontade. E o melhor ali
cerce paraqualquermelhoramen
to da nossa vida, seja fisicamente
ou espiritualmente é feito na fa
mília em comunhão. Procurai um
ideal superlor e verá que achará
as fórmulas para uma vida mais
feliz.

Que Deus dê à todas as famí
lias do Universo a oportunidade
para que: - Permaneçam em fé,
esperança e amor - 10 Corintios
- 13.13.

'EugênioVictorSchmöckel
DiretorGeral

FranciscoAlvt'S
OlrêtorAdírilnistrãbvo

'Confira a História

"A História de nossa

gellte lião podeficar só
lia saudade".

O Passado só e impor
tante se o seu tempofoi
bem empregadoBarão de Itapocu

Há 72anos
- Em 1922, desdeos temposdo Império
o Brasil mantinha uma florescente na

vegação brasileira e de países da Euro
pa e dos Estados Unidos. A navegação
costeira era aque conduzia os morado
res dacosta e os imigrantes aos diferen
tes lugares, pois, vinham ao Rio de

. Janeiro e permaneciam de quarentena
na Ilha das Flores, ou, mais tarde, os
imigrantes vinham em navios, direta
mente para o Desterro, onde eram al

bergados na Casa dos Imigrantes, na

Ilha e no Saco do Padre Inácio, no

continente, onde hoje se instalou a

Escola de Aprendizes de Marinheiros.
Depois, pegavam navios menores e

seguiam ao seu destino. A Alemanha
desenvolviamodernos navios, entre eles
o Köm, de 9.000 toneladas e era um

dos mais modernos e cômodos paque-
tes para: a travessia do Atlântico. Os
navios que chegavam e partiam de São

Francisco eram o L10yd Brasileiro,
paquete Anna, Max e Costeira.

Há 70anos

_ Em 1_924, no Salão Bankhardt, na Jaraguá, anunciava em alemão, que
Estrada Jaraguá 84, dia 1 5-06, realiza- procurava um aprendiz depadeiro para
va-se uma grande festa popular e que pronta colocação. .

era seguido de baile. - O hábito de deixar de pagar os tribu-
- O Salão Krüger,' em Rio da Luz, na tos não é coisa dos nossos tempos.
mesma data, no terreno de August Naqueles idos tempos, ninguém queria
Krüger, realizava-se uma festa com saber de pagar impostos, em grande
baile, em comemoraçãodos 25 anos de número, e a Coletoria Estadual, publi-
existência da Escola de Rio da Luz cava longa lista de inadimplentes, que
Alto, muito-concorrida. eram citados antes do procedimento
- O padeiro H. Nebelung, morador em judicial.

Há 57 anos

_ Em 1937, a edição n? 890, de 30/07 seu improviso, disse do quanto era

trazia a inauguração das novas instala- necessario a imprensa livre no municí-

çõesgráficasdoCORREIODOPOVO: pio, congratulando-se com os novos

"Foraminauguradashontemasnos- dirigentes do CORREIO DO POVO,
sas officinas - Com a presença de que encetando uma nova vida, abra-

grande numero de pessoas desta villa, çam com ardor a causa da Democracia

e, dos drs. Alberto Salles de Oliveira, Brasileira. Na mesma oração, teve pa-

irmão do dr. Armando Salles deOlivei- lavras de elogio e carinho para com o

ra, candidato à suprema magistratura Comitê próArmando Salles, desta villa.
do paiz e IrisMeinberg, procer do P. C. Ao dr. Iris agradecemos as palavras de

de São Paulo, foram inauguradas as carinho que teve para com os que labu-
. nossasofficinas typographicas.No acto tarn nesta folha, pela Democracia do

falou o snr. Dr. Iris Meinberg, que em Brasil".

Há 10anos

aprofundar nos primórdios desta terra
- Ainda com relação aos 50 anos de

Instalação da Comarca de Jaraguá, era
publicada aVI parte dos Serventuários

. da Justiça, concluindo a série de pu-

blicações alusivas às comemorações
programadas.
- A direção dava a publicidade de uma

série de artigos que levava o título de

"Política, Políticos, Folclore & Cia,
contando os casos jocosos que aconte
cem nessemundoondesedizoque não

sabe, e sabe o que não diz.

- Em 1984, Q Promotor de Justiça da
Comarca de Jaraguá do Sul, dr. José
Alberto Barbosa, defendia a volta ao

nome de Hansa Humboldt, ao ensejo
do 87° ano de fundação e 26° de eman

cipação política. Aproveitava para di

vulgar um interessantíssimo trabalho
de pesquisa que ele intituloú de "Ter
ceiros estudos sobre o termo

Corufá", que ia publicado na ed. n?

3.295, p. 6 a 13, uma extraordinária

contribuição para o levantamento dos
nomes indígenas, que é constantemen-

. teprocurado poraquelesquequerem sé
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Nós nos orgulhamos de per
tencer a esta

comunidade ordeira que faz.
do, trabalho e' da .

. valorização humana sua·

principal razão de existir.

Parabéns Jaraguá do Sul!

I' Homenagem do vereador

LioTironi!!

(PTB)

."

PARABENS
;

JARAGU� DO SUl
A união, a força de vontade e o trabalho

da nova frente trouxe a essa cidade uma

posição de destaque no Estado, no país e
nomundo. Juntos com este povo alegre
e varonil vamos construir uma Jaraguá

cada vezmais feliz.

Pedro A. Garcia
FlávioM. Hornburg
Vereadores do PMDB

FAÇA·DE S·EU ANÚNCIO
UM MEIO DE MULTIPLICAR

SEUS 'NEGÓCIOS.

.

.".
�JlJlEllfJóllFER

PRESSÃO

Bornhausenpromete intervir
"

para a redução dos, impostos
J araguá do Su� - Durante

reunião com empresários de

Jaraguá do Sul na quarta-feira,
20, o candidato ao governo do
Estado pelo PFL, Jorge Konder
Bornhausen, ouviu veementes

queixas
contra a

sobre-

carga de esgDlDsimpostos
- são 59 es/tinos
ao todo _. nliD/idodes
numa re- Ir,

petição
de-reclamações que já ouvira an
tes, nomesmo dia, em São Bento
do Sul. O candidatodoPFL disse

que vai interferir, junto a

Fernando Henrique Cardoso

(PSDB); a quem já considera
como presidente da República,
para a adoção de mecanismos,
via CongressoNacional, que ra
cionalizem a exagerada cobran
ça do imposto"que ónera a quem

r

produz".
Mas emJaragná as queixasnão

se resumiram apenas aos impos
tos. Com lideranças políticas e co
munitárias, os empresárias tam

bém reivindicaram a construção
de uma rede de esgotos, cuja
inexistência assunte proporções
preocupantes uma vez queomuni
cípio,segundoestatísticasdo IBGE,
possui tuna das mentores rendas
"percapita" dopaís. Paraviabilizar
tais investimentos, Bornhausen
disse que a saída, além dos recur:
sos federais e externos, é a retoma
da dodesenvolvimento, com gera-

Jorge Konder Bornhausen

ção de mais empregos, vendas e

receitas. Sobre empregos, os em

presários querem ações que neu

tralizem, na esfera federal, qual
quer possibilidade de deses

tabilização no setor.

Em sua passagem por outros

municípios do Vale do Itapocu,
Jorge Bornhausen acentuou seu

apoio a Fernando Henrique Car
doso aíirmando que, a campanha
presidencial será bipolarizada e

que o f1111 da inflação 'Já tomou

virtual" avitóriadosenadorpaulista
e ex-ministro da Fazenda. Disse

que durante a visita que Cardoso
fará a Santa Catarina no próximo
dia 31, irá convencê-lo queoEsta
do tem alguns macro-problemas
cuja solução depende diretamente
do governo federal.

.

Um deles.e.Bk-lü l.por onde
o candidato .deverá transitar entre
Joinville e Itajaí.

.8edede

A nova sensação da
Chevrolet. .

Um dosmaiores
S1lcessos daEUropa

. Oúnicocom· motor
1.0 dopaís com

injeção eletrônica de
combustível que é um

d.ispt;sÍ!tivo� inteligente•

.... ->'i:.�.
/'

.

__
, ....

_
... _.,.�""""",J

EmmendörferCom.
de Veículos Ltda.
ConcessionáriaChevrolet
Av.MaI.DeodorodaFonseca,667 -

89261·700· JaraguádoSul·sc
,','. 'r ',FqneJ0473)PABX71-3666 ",. '.' (

....'.. - ., . • - ,. - , -' -'
. -. -----�- ----'AX·(0473).11.-3i64 .. _.' ConsorcIo Corsa. Faça o seu agora.'
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Epitácio Pessoa vai ter Novilhas de�açagarante
estacionamento parcialleite para muitas crianç

Jaraguá do Sul - () programa dutores

(I..: nov ilhas para a melhoria do Pelas cabeças dc gado. os

plantel dc gado leiteiro teve dutores pagam 7�O parcelas o
sequência na quinta-feira, 21. com equivale II 55 litros dc leite

a entrega dc ruais 50 cabeças entre. dia. descontados da entrega G

produtores dc .I araguá do Sul.. nas plataformas das usinas Oll

Massaranduba, Guaramir im. cooperativas. () leite recolhi

Corupá. Schrocdcr, BaITa Velha. destinado às crianças dc crc

São João do Itapcriú c Joinvillc. selecionadas pela Fundação V
Auteriormentc, a região já havia O objetivo 0 atender 12 mil er

recebido.�n novilhas 1>c10 mesmo ças cm 69 municípios. DesdeReinoldo Rau. A área a ser
sistema (sorteio). O programa de implantação. o programa tem

asfaltadaédeaproximadamen- novilhas ocorre cm 127 municípi- mitido levar. diariamente. a

te55.000m2aurncustodeR$6 os catarinenses que integram 13 lharcs dc crianças leite dc
Napróximasemanadeverá t T d b d d c. I IO me roo o aa o ra eve e- bacias leiteiras do Estado, aten- qualidade. lUIH amenta pa

ser iniciado o asfaltamento do di d
.. d'morar entre 90 e 120 las. dendo a um total dc dois mil pro- saú e nos prlllleiros anos e v

CICLOVIA

JaraguádoSul � Por cau

sadaconstruçãodeumaciclovia
entre a ponte Abdon Batista e a
ruaBemardoGrubba, o estaci
onarnento do lado direito da rua
Epitácio Pessoa será suprimi
do. A ciclovia, segundo infor-
ma a

prefeitu
ra, terá.
largura
de dois

OutrDsruos
tentrois
serÓD
osloltodos

metrose

m e i o,
isolada
do leito·
da rua com tachões e floreiras
removíveis,queestarãodispos
tas a cada dez metros. Outros
trechos de ciclovias serão
construídos assim que o novo

sistema viário seja implantado,
amenizando um dosproblernas
do trânsito da cidade que é o

tráfego de bicicletas sobre as

calçadas e evitando riscos de

atropelamentos de ciclistas em
horas degrandemovimento de
veículos.

Asfalto

trecho que vai da rua Epitácio
PessoaàpontedóGrubba, ruas
Bernardo Grubba e Getúlio

Vargas, fechando o anel viário
cuja pavimentação asfálticajá
foi feitano trecho de entradada
cidade atéaponteAbdonBatis
ta. Outras ruas que receberão
asfalto embreve são aProcópio

. .

Estacionamento do ladoesquerdo será suprimido

JT
•

GomesdeOliveira(entreaDo
mingos daNova até o Banco do
Brasil), Domingos da Nova em
todo o seu trajeto, Marechal
Deodoro, entre as ruas João
Marcatto eRio Branco e daí em
diante até o início da rua

SAÚDE

•

ESSENCI·AL PARA QUEM
_.

NAO TEM TEMPO A PERDE

cetutar
C)gradiente

-

In�_

-.',' MAR6CHAl;236/3�
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75ANOSU�M
futWxhn em 10 oe m.,in bt 1919

FESTEJOS

118 anos de

na mão-de-obra empregada e na

ausência de economia informal,
além da alta preparação da mão
de-obra das empresas dos vários
ramos.

Para comemorar seus 118
anos de fundação, Jaraguá do
Sul cumpre extensa e

diversificadaprogramação desde
o dia 15 último. Além de

competições de parapcnte e tiro,
o destaque, hoje, é o Baile do
Atirador a partir das 20 horas, no
Parque Municipal de Eventos. À
tarde. 14 horas. passeio ciclístico
com sorteio de bicicletas. Para
amanhã. além de shows e corrida
rústica saindo de Nereu Ramos

(lO horas). as grandes atrações
são o show com Renato

Borguetti. às 21 h3O e baile com

Os Fazendeiros.

Na segunda-feira. 25. data

consagrada à fundaçãodeJaraguá
do Sul. ao Dia do Colono. Dia do

Motorista e Dia do Imigrante.
bandas c fanfarras a partirdas 10

horas da manhã. no Parque dc

Eventos. Mágicos. palhaços.
atividades infantis. cantores

mirins. dubladores c outras

brincadeiras com o grupo Sy lkcr
Show a partir das 14 horas. À
noite.20h30. showcom a cantora

Sula Miranda e. depois. um

. espetáculo pirotécnico (queima
dc fogos dc artifício) para

ruais expressives. é dcmonstrada encerrar a festa.

porheveraido�lI)ellpci.d1'O
• III � de Cptiio DUbb.
n::a&mda noeddade.

:IB"!aU5 do &114dc Junho de 9)1.

Mais três dias para co,!,emorar os 1J8 anos
Nenhum outro centro

produtor possui tantas empresas
como Ja

raguá do
Sul. São
mais de 30
indústrias
têxteis e

maisde250

postos de
venda ao longo das rotas sul e
norte, em franca expansão. Para
se chegar a is-só foram

necessários longos 118 anos, a

partir de plantações de cana e um

engenho dc açúcar. obra do
colonizador Emílio Carlos
Jourdan. Jaraguá do Sul é.
também. o terceiropólo estadual
em movimento econômico.

possuindo um parque industrial

divcrsificado que abriga as

maiores fábricas latino

americanas demotores elétricos.
Só na arrecadação do ICMS.

são US$ 7 milhões por mês.
cabendo apenas três empresas -»

Malwcc. Weg e Marisol. o

volume dc US$ 5 milhões.
Num território de 694 km" a

uma altitude de 29.97 metros

acima do nível do mar. Jaraguá do
Sul possui cerca de 100 mil

habitantes e aproximadamente 55
mil eleitores. além de 40 mil

veículos automotores. índice

considerado como de Primeiro

Mundo. A renda pcr capita. das

MII/s tltI
11111

tI.p'tlSIlS
I.zltl/s

Jaime de Borb;otr.p

Só de .ICMS, cidade arrecada mensalmente L'S$
-

milhões

Nossa cidade
merece uma festa
de

..balançar o C9P.�.�º.

Ela está fazendo aniversário.

Faça barulho.
Faça urna festa de acordar os vizinhos.

Mostre o. quanto você gosta de nossa cidade.

Faça, também, urn favor: dê a ela

411 os parabéns do Banco do Brasil

�. BANCO DO BRASIL
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ORIGEM

.laraguá, O "Senhordo Vale"do Itapocu

I
I
I

I

-c

J araguádoSul-A palavra
"Jaraguá" é deorigem tupi-guarani.
Temdiversos significados, depen
dendo
das cir- Jtll'tlfllti
cunstân
cias de
seu em-

flrtl O IIOmfl

doMo,ro
IlotlVis/ti

prego.
Com re

lação a

denominação dada ao município
não se tem certeza quanto ao em

prego e também quanto ao signifi
cado original da palavra. Pressu
põe-se que, originariamente, o

nome tenha sido dado ao atual
morro da Boa Vista, significando,
neste caso "senhor do vale", e

remonta aos tempos da ocupação
indígena desta região.

Em todo o caso, o nome já era

usado antes da chegada de Emílio
Carlos Jourdan, em 1876, quepara
cá veio a pedido da Princesa Isa

bel, herdeira do trono real do Bra
sil, que ganhou como presente, ao
casar-se com o Conde D'Eu, parte

do belo Vale do Itapocu. Num
mapa que mostra as explorações
feitas nessa região pelo agrimen
sor Augusto Wunderwald, em

1855 e 1876, o norne Jaraguá apa
rece como sendo um dos morros

daregião. Igualmente, a denomi

nação dada ao rio já era

conhecida, Jourdan usou o nome

para o seu primeiro empreendi
mento, denominando-o de "Esta
belecimento Jaraguá". O lugar
tornou-se conhecido. como

Jaraguá.
E, quando Jourdan requereu,

em 1895, a colonização desta re

gião, denominou este seu segun
do empreendimento de "Colônia
Jaraguá". E o nome sedimentou.
Por.ocasião da emancipação polí
tica o novo município denomi
nou-se assim.Em 31 de dezembro
de 1934, por força de decreto do
então presidente Getúlio Vargas,
passou a chamar-se Jaraguá do
Sul porque no estado de Goiás já
havia outro município, mais

antigo, com o mesmo nome. Reunião doPartido Integralista, em 1954

"Parabéns povo de
Jaraguá do Sul.
Teremos mais 118
anos de muito trabalho.

Homenagem de
GeraldoWerninghaus."
Candidato a

Deputado Estadual

25.122 PFL-USC

o CORREI-O DO
POVO faz parte da
história de Jaraguá do
Sul há 75 anos. E, com
orgulho, abraça toda a

gente jaraguaense nos

118 anos do município.

o Poder Legislativo faz parte Je Jarag�4 do Sulo .E;comeInor�?
com a -população? os 118 anos Je fundação Je nosso JmunicJÍpioo

• l"'
•

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul ..

lííIt"A� � ......t:f""'f·\T"'�.t'.-;;!t;)."!J....,'I)"\4"';:;.f �"Vf//I...,,:'f.#iV,.'it/',:vf�'fI�"'A...�'w.ß • .., . �...,;"", 1�'1 �,\�.,,�J''''i ..<:4 ',./
. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 23 de julho de 1994
. 118 ANOS DE J&GUA CORREIO'DO povo - 7

-.RUA JOSÉ TEODORORIBEIRO,_ 657 - SALA 01
FONE (0473) 71-0297 - FAX (0473) 71-9610

. QUEREM:P .'
ENIZAR

. JARAGUA PELOS SEUS'
.

8 OS'. .

,.. \
•

•

_. _.:.._., 0', __ , ,_ _ � � _ _ _

'

">0."_'_'_" -

__'.-'iC." - ......-"" ,••c�.-..•l;;.l. -

..
"

-. - ,AN, - ..' .-.-...
-

...

-

... , ��_.- """.- -, .. _,,_.

/1):

RUA DONALDO GEHRING, 50 FONE/FAX (0473) 71-0520 -- JS

,

RENT -A � CARo
RU� CEL. PROCÓPIO GOMES FONE/FAX (0473)72-2412- JS'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 8 118 ANOS DE JARAGUÁ Jaraguá do Sul, 23 de julbQ ße 1994

HERANÇA

Tetrasforum dadas comopresente de casamento
Em 1864, a Princesa Isa

bel, filha primogênita do Im

perador D. Pedro II e herdeira do
trono, casou-secom oCondeD'Eu.
Comode costume, receberia como

parte do dote uma área de terras

cuja extensão � localiza

ção seri-

:�i:� RegioD IDi
pela lei

r:

D dD/e do
nO 1094,
de 17 de
outubro
de 1870.

Princesa
Isabel

Ne s t e

dote constavam terras devolutas
da Provincia de Santa Catarina.
Uma parte seria demarcada no sul
da Província e outra à margem
direita do rio ltapocu, indo ao

norte até o rioNegro. A princípio
seriam doze léguas quadradas
mas, posteriormente, aumentou
se para vinte e cinco léguas qua- Inauguração da antiga estação rodoviária
dradas as terras a, serem

demarcadas.

rário dó Exército, Emílio Carlos
Jourdan, amigo do Conde D'Eu a

quem conhecera na campanha da
guerra contra o Paraguai, medir
as terras. Jourdan assinou o con

trato demedição em 25 de janeiro
de 1876 e no dia 22 de fevereiro
iniciou o trabalho de demarcação,
entrando nas matas em compa
nhia de mais trinta colonos, sain
do de São Bento do Sul e alcan

çando amargemdireitado Itapocu
e descendo até encontrar a picada
de Blumenau em direção a

Joinville.

Jourdan, aovoltarde Joinville,
quarenta e nove dias depois, qua
se morreu de fome, depois de ter
aberto 117 quilômetros de pica
das em meio à mata inexplorada.
Assim, a história de Jaraguá do

'

Sul tem ligação íntima com a
'

Família Imperial Brasileira, ten
do os fatos, ocorridos influído di
retamente nos rumos da história

Diversas medições foram fei- tas, nenhuma delas aprovada. Fi- nalmente, coubeao tenente hono- do município.

;

CHALE' Imoblllária Representações
..

-'Fone (04·73) ;71-1500
� � ... \. ...., �) ;'< 1.:1 �, i'i... .',. '

e

.Reinoldo,Rau, ,;,-6,1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IFI
PRECISA-SE
Demulheres que saibam trico
tar para trabalhos extras. In

formações com Elisa no 73-
0106

CORREIO DO POVO
ERRATA

pinkandblue

VENDESE
umampliadorfotográfico, novo,
marcaHanger.EumaTVàcores
22" Admiral em ótimo estado.

Tratar fone 72-2634 ou Av.

Getúlio Vargas 600, defronte a

delegacia

ValorR$ 280.Contatopelo fone
79-1 OOOcomPaulo

VENDESE

Supermercado (mercadorias,
prateleiras e balcões. Ótimo
preço, facilita-se 50%. Jaraguá
do Sul. Tratar fone 72- 1053

VENDESE
Cadeira de bebe para automó
vel. PreçoR$ 40. Fone76-4721VENDESE

Barraca grande para 7 pessoas.

Cl>
................0

Estamos com sensacional

promoção para a 2a

quinzena dejulho e

DIGITAL SOUND 1aquinzena deagosto
Você leva 5CD's eganha llocação de brinde

Rua Bernardo Dornbusch, 619
Jaraguá do Sul - SC - Fone 72-3069

DfJr'nRpmftlUtPEORA��R�ÁS LTO:'VJ
Pedras .Sãobmé -Ardósia

Pedraspa.ra.reuestlmentosemgeral
Rua Silveira Júnior, s/n2 (pr6x. Ginásio de Esportes)

Guaramirim - SC l�f)NI�: 7:)-0027

TECLADO CT 670

Cassio, profissional, vende-se.
Valor R$ 450. Contatos pelos
fones 75-1387 à noite pelo fo
nes 75-1450

lOJAS COlCCI

Promoção:
Tudoem30
dias pelopreço
à vista.
Av. Marechal,
frente São Luis.
Fone: 72-0405

Matrículas

abertas

para 02°

·.��í!J,é_- semestre
Testes de Seleção para

diversos Níveis
Caro aluno: Antes de entrar em um curso de

Inglês faça uma boa pesquisa. veja o tempo de
atuaçäo e origem do método, objetivo do curso e resultados oblidos, (o ex-aluno é

sempre a melhor fonte de pesquisa) estabilidade da empresa, íocaíízaçäo, ambiente,
imagem, organizaçao, seriedade da díreçäo e prótessores, säo fatores indispensáveis
para você saber se o seu curso terá um principio e um fim, e que proposta oferecida
a você no inicio näo sofrerá a�eraçOes até sua conclusão,
A Pink and Blue atua 14 anos em Jaraguá do Sul, e os resultados estão presentes em
todas as empresas, escolas, repartiçOes públicas ou profissionais liberais. Em todos
os lugares.você enoontrará um testemunho pa Pink and Blue. O próximo é você.

End.:Rua LuizKienen, 67 - Fone: 72-2899 Fax 72-1698

CURSOSPARAINICIANTES:
PINK ANO BlUE - 05/12 anos
FREEDOM - Adolescentes
CAMBRIDGE - Adultos

IM·PORTADORA
AOPÇÃOALTERNATIVAEM: V

DO

Presentes, Moda Feminina, Bebê
.aie

e Infantil,Artigos Nacionais e Im-
portados••• emais: FRALDAS DESCARTÁVEIS cl
qualidade epreços imbatíveis.
AV. MAL. DEODORO, 1412 (PRÓXIMO MARCATTO)

FONE: 71-3247

Clínica
- Clínica Médica Lavara
- Assitência e Assessoria em
medicina e segurança do trabalho

- Convênios com empresas IPESC e Unimed

Dr. Márcio Ramos de Oliveira
Rua João Butschardt, n° 84 - sala 5 - Guaramirim - SC

Na edição 1994 do "Alô

Jaraguá", por nós editado a

pedido da Marisol, por erro
de digitação saiu inoorreto o

telefone de

REPRESENTAÇÕES
ZOCATELLI,

cujo número é 72-3000
CMCMARKETING&

COMUNICAÇÃO

Assessoria completa naárea Gráfica
para sua Empresa

Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders Turtísticos,
Anúnciosde Jornais e

, e � � Revistas,.Cortazes,_Jornais de Empresas, . _Av. Mal. �eoc_loro.da Fo�s�c�; 141 .. Sala�4_
'.
'_'-

_

- /

.. t: __

-

� __ � �rºº'JçºQ_çt�_Al)gtQ_-:Yi��ÇlJ � ._" _' Fon�����4�3)_72':�'�6_� �.�_�
���A'!;'4l"'..!....!õ2"_���"o....L'_� __ �J.,...s.;,;� "" ... "_c.. ."i:-"';. L_ _ ... J ..... _..._..:._��� .... '� ......._��_ ...... __ �_._ .. .:.... ... � �.4:::. __ _. ..

� ....
-

,...-.

VENDESE
TerrenoLoteamentoRenascen
ça-VilaRau, com 364m2• Valor
R$5500. Pronto para construir.
Aceita carro no negócio. Tratar
no72-3500. (Proprietário)

VENDE-SE
Em Itajaí ou troco por casa de
alvenaria com 3 quartos e de
mais dependências - gradeada
e murada .. Ótimo local para
comércio. ValorR$18.500.Vere
tratar bairroCordeiros - Itajaí

I! Terreno
Vende-se na rua:

262-esquina cl
rua 263, área de
480,115m2 - pró
ximo ao Colégio
Holando Marce
lino Gonçalves.
Contato pelo fone
71-0363 cl Junior

KWB
COMUNICAÇÃO LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-2 CLASSIFICADOS .. Jaraguá do Sul, 23 d, julho de 1994 :

O.AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

· �. -PANEICADORA E CONFEITARIA

�PA08V1NBO
Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs,

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

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

'WIZARD
I II:> I·C>·IVI�·!II} I

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

Solicite já uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

Peças para motos e

bicicletas em geral,
com o melhor preço!!!

EDITAL
Patricia Tavares da Cunha

MeDo Gomes, Tabeliã, e Oficial
de Títulos da Comarca de Jaragná
do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este
.

edital virem que se acham neste

Cartório para Protestos os Títulos
contra:

Alex Equip. Eletr. Ltda - Rua
Norberto Meyer, sin° - CORUPÁ

Djone Lum. S Modas e Conf;
Ltda - Rua 110,357 - NESTA
Distribuidora de Erva de

Chim: - Rod. BR 280 Km 69 -

NESTA

Esquadro Emp. Imob. Ltda -

Av. Mal. Deodoro, 98 - NESTA

Jorge L da Silva Souza -"Rua

ValdemarMarquardt, 835 - NES
TA

LitoralNorteConf; Ld - Rod.
BR 280,5249 - NESTA

Lanchonete Cacique - Rua

Walter Marquardt - NESTA

MulhallCom. eRepres. Ltda
- Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
601 - NESTA

Priss Malhas e Modas Lt -

Rod. BR 280, 5249 - NESTA

Periquito Ltda - Rua Barão do

Rio Branco, 79 - SCHROEDER

SC
Paníf, Conf, Grisscar Ltda �

Rua Bernardo Dornbusch, 865 -

NESTA
Três Rios Conf. Ltda - Rua

Roberto Ziemann, 3720 - NESTA
Três Rios Conf, Ltda - Rua

Roberto Ziemann, 3720 - NESTA
Três Rios Conf, Ltda - Rua

Roberto Ziemann, 3720 - NESTA

Terezinha da Silva

KreutzfeldME - Rua Rui Barbo

sa, 202 - NESTA

E, como os ditos devedores não
foram encontrados ou se.recusa

ram a aceitar a devida intimação,
faz por interrnédio do presente
edital, para que osmesmos compa
reçam nesteCartórío naRuaArthur

Müller, 78, no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito, ou então

dar razão porque não o faz, sob a

pena de serem os referidos protes
tados na forma da Lei, etc.

KE/Jaraguá do Sul, 20/07/
1994.

Patrícia Tavares da Cunha

Mello Gomes

Tabeliã

�:IC�
Ilfr�l'ii".;e.'.II.�..................................;...... ;::::::::

••I····.·•••••·.·.·.íllilt�.:.:.:�.••••••�.:.I.•••..•:.l�i(ß.•••••. :.[ ••••••••tilll.llil.lf.::.•.!I..• �.:I:II!•...•' .••.1 .•.•.·�:�;�����:� :��:: ::;�:F�::�:;::::�:::: :�:::;: ::: ;;:;:;:;;.: :. ;.:;:;:

.:.:.;.:.;.;.;.;.:.:.:.'.:.:.:.:.;.:.:.;.:.;.:.:.:.;.:.;.:.:.;.:.:.;.:.'.:.:.;.:.:.:.;.;.;.:.;.:.;.;.;.;.;. :�:::;;::::::::::�:�:::�:::�:::�;::::�:�:�:::::::::::::::::;:�::;::::�:::::::�:�:::::::::::�:;::::::::::::::=:::::=:::::::::=:=::}:=rf:::;:=:::=:=:::::!:;:;::;:;::

Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279
FONE: 71-7822

Jaraguá do Sul - SC

MARAN(��ONI Bolsa..__, .

de Telefones
COMPRA

Fone (0473) 72-1000 VENDE
ALUGA

Rua Walter Breithaupt, 92 - Ja·raguá do Sul - SC
(DefronteaoBeiraRioClubedeCampo)

�.
Fazemos sua festa infantil,

�..�
venha conhecer nossos

-

�� artigos para festa.

�:�IGp�:�: b::,�p� 15

et'··rfone: 72-3596 '""\
1JlW�©�
f§Jß�� OO�(l�OO� [b1f©�o

Divisão de concreto

(Tubos e artefatos de concreto)
Rua Joinvilfe, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linhas
esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
'

Rua cet, Procópio Gomes, 89
Fone 71-0066

·

Ê���cializada em pintura metâllee, com mais de'20 �nos de experiên-· ..

" cia'e� p�rros batidos e 'fef�;ma�' ,Qt:ç,,���t�, s�n1.�ompromisso.

Rua Leopoldo Mayer, 120
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�llhiliar :Mal!S II

Confira nossos CAMPEfi II

preços a vista
DOS

P�E�OSBAI OS
ou a prazo -.

Mobiliar Haus - Móveis com economia
SCHROEDER • Mal. Castelo Branco, 2630· Fone (0473) 74·1242

JARAGUÁ DO SUL·Domingos da Nova, 154, próximo ao semáforo
da Reinoldo • Fone (0473) 71-3314

BREVE NA -REINOLDO RAU·ANTIGA LOJA COLOMBO

ClínicaVeterinária
Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - Vacinas
Exames Laboratoriais - Tosa e Banho

ZQG
8Y0-�
VIDA

MédicosVeterinários: Rua Luiz Kienen, 127
Anelise B. Lehmann - eRMV - se 2-1125 .Iaraguá do Sul - SC
Bettina Gosch - eRMV - se 2-1398 Fone: (0473) 72-1430

II

AS MELHORES Uma feira que é uma
festa, com produtos de

----------------

qualidade, direto das

fábricas, informações
sobre a indústria da

região e muitas

opções de comidas e

diversão.
Não perca esta festa.

Você só tem a ganhar!

COMPRAS, A Quando
existe

PREÇOS �E
vontade

'

tudo é !!
II

FÁBRICA, PARACOM. DE PEÇAS PARA
BICICLETAS E MOT-OS LTDA.

II O melbor preço. éonflra! II
COMEMOR4NOO os

118 ANOS DE JARAGUÁ DO SUL,
GRANDE PROGRAMAÇÃO:
DOMINGO
24.JULHO

II

21:30 hsII

RENATO
BORGHETTI

SEGUNDA
25.JULHO
20:30 hs

SULA
MIRANDA

PARQUE AGROPECUÁRIO· INGRESSO GRATUITO

possível.
TODAASUA

Nossas

FAMíLIA. feirasRua José Emmendöerfer, 25 - centro

ir (0473) 71-4322
(hor. comercial)

Jaraguá do Sul- SC
sãoum

exemplo
disso.8 A 25 DE JULHO

I FEIRA INDUSTRIAL DA
PEQUENA EMPRESA

15 A 25 DE JULHe
PAVlHÃoMUNOPAL'DE EVENTOS

JARAGUA DO SUL - sc .

II

I:
-I' 44 PÃOIMAS

-I' HISTÖRIAS COLORIDAS

-I' HISTÖRIAS PARA COLORIR

-I' PASSATEMPOS

PATOTADO

JAlMINHO'

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações.
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica. -

COMÉRCIO E REPRESENT�ÇÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVILLE, 1 ..532 - FONEJFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

MAU CHEIRO•••

•••É COISA DO PASSADO

- .,••..
.

.

Prôteja seu patrimônio contra todo tipo -de Ferrugem
Portões - Grades em Geral - Cercas - .Janelas - Parafusos

I

·,':.'·l;P.ufl,.TT.lfl..F.l,··Ta·nuá�ia,A:"roso,- 2443-"" '.

F IN''E-
..

·'·72····33···"39
:",,_, ,f It t..!fíJi.. , ,,,., ."í�""'t� ,",4. .' { � , l� f" ,i �':'�. ,

.�'.,"._t:'..... t;" .... " .. t'., •. :v':1.1 "'1!."'"�.�.o},..�
... t.,.!.'.t.,l.t.�.Ú.�.\ ..

, ,"

-

....
--

-

• . 't�� 'It ..
'

ftll'·1 Y .,.. .{ (tl _ '
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... ,.._
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_' ..". '-
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Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaraguá do Sul -

Edital de ConcordataPreventiva de Clothier -

Magazine e Comércio Ltda - ME
ODoutor Carlos Alberto da Rocha. Juiz de Direito da l" Vara da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Catarina. na forma da Lei. etc ...
Faz Saber aos qUG o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa. que a requerimento da Empresa Clothier - Magazine e Comércio Ltda - ME.

pessoa jurídica de Direito Privado. estabelecida à rua Joinville, 110 .t.885. sala 03. Centenário. nesta cidade. inscritano CGCIMF n? 83.038.992/0001-73, através dc seu

procuradorDr. Assis Marciel Kretzer, foi dirigida a petição inicial com o seguinte teor: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Jaraguá
do Sul-Se. Clothier- Magazine e Comércio Limitada-ME, pessoajurídica de direito privado. estabelecida à Rua Joinville. n? .t.885. sala 03. Centenário, cidadee Comarca
de Jaraguá do Sul, CGC n? 83.038.922/0001-73. com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial deste Estado. por seu representante legal, Adernar dos
Santos, brasileiro. maior. casado. comerciante. residente e domiciliado à rua Antônio Schmit. n° 218< Ilha da Figueira, Jaraguá do Sul. CPF n" 3�0.367.389-53. vem,
respeitosamente, por seu procurador infra-firmado. advogado com escritório à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 97, sala 07. centro. em Jaraguá do Sul. ajuizar pedido de.
Concordata Preventiva. o que faz mediante os fatos e fundamentos seguintes: Dos fatos: I. A requerente é micro-empresa de exploração do ramo de comércio varejista
de artigos do vestuário em geral. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. possui doissócios: 2. Sua constituição verificou-se em 11 de abril de 1991. sendo que
desde então vem desenvolvendo atividades no sentido de evoluir, sempre dentro dos princípios da mais estrita legalidade comercial; 3. Contando atualmente com 7

funcionários, a requerente é responsável, assim como muitas outras. por considerável contribuição tributária, fator que engrandece o nome do município e do Estado

arrecadador; 4. Tendo sido sempre uma organização que primou pela dignidade nas relações comerciais. a micro-empresa postulante. pouco incentivada pela Legislação.
muito embora as constantes campanhas nesse.sentido, conquistou sua linha de crédito junto a bancos e fornecedores, inobstante a grande restrição neste setor: 5. Quando
tudo vinha transcorrendo normalmente eis que as transações constantemente exigidas pela economia brasileira são normais, a requerente foi definitivamente apanhada pelas
garras impiedosas de nossa recessão; 6. As altas taxas de juros, a perda do capital de giro e o baixo poder aquisitivo do brasileiro são fatores que desequilibraram a balançaI . ,

de pagamento da requerente: 7. E, com o passar do tempo, o passivo da requerente continuou aumentando de forma incontrolável, muito embora sempre houvesse ativo
em proporção, consistente em estoque e maquinário; 8. Por todo o exposto, a requerente está impedida de saldar tempestivamente suas obrigações, estando com isso também,
impedida de incrementar suas atividades e restabelecer o ritmo comum de suas negociações; 9. Agora, após os sóciós da requerente terem esgotado todos os recursos possíveis
para levantá-Ia da crise, atribuída não a eles mas sim à problemática de conjuntura nacional, socorre-se à lei, que prevê a Concordata Preventiva como remédio judicial
ao reajustamento econômico e esquiva à quebra. Do Direito: 10. A concordata preventiva está regulada nos arts. 156 eseguintes do Decreto-Lei n? 7.661 de 21 dejunho
de 1945, sendo necessário para seu processamento o preenchimento de certos requisitos legais; 11. Para tanto, a requerente apresenta a anexa documentação; 11. 1. O contrato

social em vigor; 11.2. Ficha de alteração cadastral, demonstrativo de que a requerente exerce o comércio regularmente há mais de dois anos; 11.3. Certidão da distribuição
do foro desta Comarca, indicativo de que a requerente não impetrou concordata nos últimos 5 anos; lIA. Folha corrida dos sócios; 11.5. Certidões negativas de tributos,
municipal, estadual efederal; 11.6. Balancete a que se refere o art. 159, inc. IV, da Lei Falencial; 11.7. Relação de despesas gerais da empresa; 11.8. Listá dos credores

sujeitos aos efeitos da concordata, c.om especificação de valores, endereços, etc.; 11.9. Livros obrigatórios: 11.10. Certidão de impostos municipais pagos; OBS: Caso haja
omissãoem relação a algum documento, pede-se seja concedido prazo razoável para sua apresentação, o que, deforma alguma, ofenda a lei (RT 373/107; 393/429, 405/
351,439/33/14'2,440/122,516/212); 12. O único requisito que, a principio, não restoudemonstrado, consiste na prova de não havertítulo protestado. De fato, existem dois
títulos em protesto. Porém, tal circunstância, sabidamente, de acordo com um entendimento liberal, bastante disseminado, não impede a concordata. E que os chamados

protestosvesperais não estão sendo considerados óbices ao pedido pelos nossos tribunais (veja-se RT 606/60 eRITJESP 102/225). Ademais, ressalta-se o que expôs oMinistro
AliomarBaleeiro.juato ao STF, quando retratouque "não há nenhum interesse social emmultiplicar as falências, provocando depressõeseconômicas, recessões e desemprego,
numa época em que todas as nações do mundo visam evitar o colapso das empresas, que tem como consequência prática'o desemprego em massa nas populações (RTJ 410/
193, volume 40, pág. 704). Portanto, inobstante os protestos contra a requerente sejam recentes e empequeno número, não há porquê negar-se o beneficio, eis que concordatas
-emais concordatasvêm sendoconcedidasaimpetrantescomváriosouaté muitostítulos protestados (JC 38, pág. 351/352; RT 414/184; 425/106 e 536/111). Aliásaté mesmo

,

este respeitável Juízo já decidiu pelo processamento de concordata preventiva nas circunstâncias em epígrafe (ver o edital anexo); 13. A decretação da falência da requerente
importaria em sérios prejuízos/os seus funcionários e àmunicipalidade, pois traria desemprego e impe[iria o reerguimento da empresa contribuinte. Trata-se, daí, de uma
questão de ordem pública; 14. A concessão do favor legal à pretendente do mesmo não trará prejuízo algum aos credores, uma vez que eles receberão seus créditos na

integralidade, porém com prazo mais alongado; 15. Propõe-se a requerente a pagar seus débitos, a seus credores quirografários, na forma a seguir: em duas parcelas anuais,
sendo 2/5 no primeiro ano, e, o saído no ano seguinte, conforme o disposto no ar. 156, parágrafo 10, inc. lI, do Decreto n" 7.661, de 21 dejunho de 1945; 16. Ante o exposto,
pleiteia-se seja determinado o processamento da concordata, pelo que devem ser realizados os atos abaixo, nos termos do art. 161, parágrafo 10, da Lei Falencial: 16.1.
Expedição do competente edital, do qual conste o presente pedido e a íntegra do despacho judicial, o qual deverá ser publicado no Diário da Justiça do Estado e em jornal
de circulação local; 16.2. Suspensão das ações e execuções contra a requerente, referentes aos créditos sujeitos à concordata preventiva; 16.3. Nomeação de Comissário, que
deverá prestar o compromisso legal; 16.4.Designação de prazo para habilitação dos credores eventualmente omitidos na relação inicial; 16.5. Expedição de oficio aoCartório
deProtesto desta Comarca, no sentido de que não proteste títulos emitidos pela requerente. Dá-se à causa o valor de CR$ 8.220.054,36 (oito milhões, duzentos e vinte mil,
cinqüenta e quatro cruzeiros reais, trinta e seis centavos). Pede Deferimento. Jaraguádo Sul, 27 de janeiro de 1994. PP. Assis Marciel Kretzer - OAB-SC n? 8643 -.Relação
de credores quirografários: 1 - Conf. Bambini e Sollo Fine Ltda. - CR$ 165.000,00; 2- Confecções Dalvan Ltda - CR$ 17.700,00; 3 - Brujeans Ind. e Com. do Vestuáslo
-CR$ 39.400,00; 4-Loja Tarciana Conf. Textil Ltda- CR$ 302.920,00;5 -SRCQmérciodeConfecçõesLtda. CR$165.500,ÖO;6 -NewSul MalhasLtda-CR$ 50.000,00
- 7 - Gota N'Água Com. de Conf. Ltda, - CR$ 260.000,00; 8 - Sultextil SA Ind. de Tecidos - CR$ 579.364,84; 9 - Malharia Manz Ltda - CR$ 644.428,22; 10 - JLM
Tecidos Ltda, -CR$ 308.141,00; l LvPetenati S. A.-Ind. Têxtil- CR$ 1.090.174,14; 12 - Lojas Renaux Ltda- CR$ 866.783,00; 13 - RD Com. de Tecidos Ltda- CR$
1.004.300,00; 14 - Malharia LC Ltda. - CR$ 410.000,00; 15 - Unibanco-União dos Bancos Bras. - CR$ 1.418.000,00; 16 - Caixa Economica Federal- CR$ 7.543,16;
17 - Banco Bamerindus doBrasil SA - CR$ 890.800,00. Despacho de FLS. 46/47/48. Proc, n" 14.841. Vistos, etc. ClothierMagazine e Comércio LtdaME, pessoajurídica
de direito privado, com sede nesta cidade e Comarca, à Rua Joinville, ria 4.885-sl. 03, inscrita no CGCMF sob n" 83.038.992/0001-73, através de Procuradores e com

fundamento no Decreto Lei n" 7661/45, com às alterações previstas nas Leis n" 4983/66, 7274/84 e 8131/90; requerer os beneficios da Concordata Preventiva. Fundamenta
o pedido com detalhado histórico da empresa, a qual iniciou em 11/04/91, sendo sua atividade principal exploração do ramo do comércio varejista de artigos do vestuário
em geral.'
Informa que sempre teve bom equilíbrio financeiro e situação estável. Ocorre que, em face da recessão atual em nosso país, suas vendas baixaram drasticamente, levando
a requerente a contrair vários empréstimos bancários, a juros elevados, os quais precisou renovar para vencer suas obrigações. Entretanto, não houve a contrapartida da
melhoria do quadro econômico, temendo a requerente não poder mais honrar seus compromissos com a costumeira pontualidade. Sustenta a autora, dispor de patrimônio
fartamente suficiente para cobrir seus débitos quirografários e afirma o, propósito de valer-se do beneficio legal requerido para evitar a quebrada empresa, pagar a todos os
credores e impedir, assim, a paralisação das suas atividades. Propõesa requerente pagar aos credores quirografários a totalidade de seus débitos na forma do art. 156, par.
1 o, inc. II, da lei especial e demaisdisposições gerais e legais cabíveis à espécie, em duas parcelasanuais, sendo 2/5 noprimeiro ano e o saldo lila ano seguinte. Juntou documentos
de fls. 03/40, acompanhados os livros obrigatórios, quaritoaos quais foi cumprido pelo Sr. Escrivão e pela Requerente o disposto no art. 160, par. 10 e 20 ao Decreto Lei
7.661/45. É o relatório. Decido. Verifica-se que foram acostados os documentos a que se refere o parágrafo único do art. 159 da Lei deQuebras. A proposta de pagamento
satisfaz o exigido no art. 156, par. 10, inc. lI, da mencionadalei, De outra parte, pelo exame dos documentos oferecidos, a requerentepreenche as condições previstas no
art. 158 e nãe lhe tolhe o intenso nenhum dös impedimentos arrolados no art. 140 do mesmoDiploma. Isto posto, ordeno oprocessamento da concordata, com as seguintes
providências: a) Expeça-se edital, na forma do ar. 161, par. 10, inic. i, da Lei Falimentar, para sei publicado duasvezes no órgão oficial do Estado e emjomal de grande
circulação, uma vez; b) ordeno a suspensão de ações eexecuções feitos contra a Requerente devedora, por-créditos sujeitos aos efeitos da concordata; c) fixo o prazo de 20
(vinte) dias para a habilitação dos credores, na forma do art. 82 da Lei deFalência; d) nomeioComissário da concordata, oDr. Roque Poffo Júnior, o <1úa1, deverá ser intimado
para prestar compromisso nos termos da lei. e) Dê-se ciência ao Dr. Promotor de Justiça. Jaraguá do Sul, 07 de junho de 1994. Ass. Carlos Alberto da Rocha - Juiz de Direito
da l+Vara. Encerramento: - E, para que chegue ao conhecimento de todos e em especial aos credores foi expedido o presente edital, anunciando que terão o prazo de viãte

(20) dias, paraapresentarem as suasdeclarações e documentos justificativos de seus créditos, sendo que este edital serápublicado na forma daLei e afixado no átrio do Forum.
Dado e passadonesta cidade de Járaguá do Sul: aos vinte e sete dias do mês de junho de 1994. Eu (Bruno Winter), Escrivão'designado, o subscrevi,

,

. CarlosAltJiltto da Roch� . t. • .'.. ..' ', •

Juiz de Direito
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Proclamas de Casamento
2-5

Od.li1éia e MlU'CoeMarchetU, 01iDcla e .",udKalutta, WUmar e Norma

BubiDi, Cecilia e .A4emarMene.otu, banira e HumbertoPradt e respec

tivas famílias, agradecem, sensibilizadas, asmanifestações de solidariedade

'recebidas pol' ocasiâo do f8llecimento de seu pai, sogro, avô e bisavô
.

,

CONS'J'.Alf'1'I1IlO BOCCO BUBDlI, ocorrido em data de 18 de julhq PP.

convidando pana a Missa de 7° Dia que será. celebrada no dia '23, à.s

19h30min, na 19i1�a Nossa Senhora das Graças, na Barra do Rio Cerro.

As fs.rru1ías enluteäes

Ainda profundamente consternada pelo seu

falecimento em 14/07/94, aos 80 anos de idade,
agradece sinceramente a todas as manífestações
de pesar recebidas e convida para a Missa de 72

dia, que serácelebrada neste sábado, 23/07, às
19 horas na Igreja Matriz; de Corupá.

A família enlutada de:

WILLY
MAFFEZZOLLI

KAKO'S SUfvlMER SHOPPING KAI<O'S RESIDENCE
"0 UNICOCOMESCADAROlANFE EMPlCARRAS"

. �

•

Margot Adelia Grubba I .ehmann, Oficiai do Registro Ci"B do I o Distrito da Comarca de Jarnguá do SuU,:stado dc Santa Catarina. II.
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lci, afim de se habilitarem para se casar os seguintes:

,

Edital N° 19.452 de 13/07/1994
EMERSON EGON �IOHR E SI:-'IONE WEHR:-'IEISTER

Ele, brasileiro, solteiro, inspetor de qualidade.natural de Jaraguá do Sul, domiciliado c residente na rua Marechal Castelo Branco.
2.91'4, em Schroeder, neste Estado, filho dc Egon Mohr e Ervelina Machado Mohr.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar àdministrativa, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente cm Santa Luzia. nesta "idade.
filha de Sabino Wehrmeister e Anélia Wehrmeister.

Edital N° 19.453 de H/07/1994
Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
CL.�UDINEI VALCA.."iA1A E ROSECLERE KROICH

Ele, brasileiro, solteiro, garçon, natural dc Taió, neste Estado. domiciliado e residente na ma Expedicionário Olimpie José Borges.
52, Bairro Avai, Guaramirim, neste Estado, filho de Leontina Valcanaia.
Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Luis Alves, neste Estado, domiciliada e residente na ma Carlos Egger, 390. bairro
Vila Lalau, nesta cidade, filha de Francisco Kroich e Adelina Ziener Kroich.

Edital N° 19.454 de 14/07/1994
DENILSON OTAVIO KONELL E VALEIUA HORONGOSO

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ma Frida Piske Krüger. 204, Barra do
Rio Cêrro, nesta cidade, filho de OtavioKonell e lisa Mueller Konell,

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na ma Bertha Weege, 2.381, Barra do Rio

Cêrro, nesta cidade, filha de Valdir Horongoso e liga Eli Horongoso,
Edital N° 19.455 de 15/07/1994

EUCLIDES PACHECO E M.ARLI MARTA DE OLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Garopaba, neste Estado, domiciliado e residente em Ribeirão Grande da Luz, nesta
cidade, filho de Nilton Manoel Pacheco e Maria Lauriano Pacheco.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deMirim, neste Estado, domiciliada e residente em Ribeirão Grande da Luz. nesta cidade,
filha de Manoel Hipólito da Rosa e Marta Cristina de Oliveira.

.

Edital N° 19.456 de 19/07/1994
MARCOS AURÉLIO DE MARCHI E MALISE FISCHER

Ele, brasileiro, solteiro, supervisor de vendas, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Angelo Schioohet, 77, nesta
cidade, filho de Faustino De Marchi elidia Strunkis De Marohi.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na ma Walter Marquardt, 1.074, nesta
cidade, filha de Herberio Fischer e Olinda Meyer Fischer.

.

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

J<AJ<O'S
SUMMER
SHOPPING

LOJAS
.

COMERCIAIS
• Seja Proprietário

• 81 Lojas
• Salão de
Convenções

• Entrega DEZl95
• Financiamento

Direto em 50 meses

.• Praca de
Alimentação

•

J<AJ<O'S
RESIDENCE
APARTAMENTOS

• Aptos cl 2 suites
• Salão de Festas

• Guarita de
Segurança 24 h
• Ant. Parabólica
• Port. Eletrônico

• Elevadores

Exclusivos
• Alumínio-bronze

cl vidro [umê
I. Garagem Privativa
• Entrega DEZl96

vendas em Jaragud do Sul: ENGETEC
CRECI ':'934.-J
RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA

"FONES; 72-2679 -
. 72- 3139

" ,
. JARAGUA' 00 SÚL- 'sé'
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LASSIFICADOS Jaraguá do Sul. 23 de julho de 1994

EscortHobby (G) -azul met. OK

VeronaGLX (G) - completo, cinza met., 91

Monza SLE (A) - azul met.
:

88

Monza SLE (A) - bordômet. : 90

GolCL87 (A)-cinzamet., : 87

GolLS (A) - bege 86

Chevette.SL (A) - begemet.. ,
83

Pick-Up Willys (G) - bege 75

RuaAngelo Rubini,460 - BarradoRioCerro
89260-400 -Jaraguá doSul-SantaCatarina

Fone (0473)

76-70"14

11====11°

PM-B2 PSG
Balcão c/2 parlas de correr

c/S praleleiras s/chóve
1.40x40x72 .

.

o

o

PM.M3G-l.SO
Mesa p/Escritório
c/3 gavelos c/chove
1.50x70x74

"-,, HABITAT
COMPRA • VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

Rua Leopoldo Janssen, 62· Fone (0473) 71·8009
89252·130· JARAGUÁ DO SUL· Santa Catarina

-------------

MOB IARA
CIltC"/60

Casas
Casa de alvenaria 180m2, terreno 673m2 - Centro.

Casa de alvenaria 135m2, próx, Escola Alberto Bauer.

Casa de alvenaria 247m2, terreno 2.7oom2. Rua João

Planinschek.
..

Casa de alvenaria 138m2 lateral Jorge Czerniewicz
Casa de alvenaria 100m2, entrada pl Rio Molha.

. Casa de alvenaria 100m2 lateral Reinoldo Rau.

Apartamentos
Apto 3 quartos Edi{ício D. Lili cl 118m2, Piçarras.

o

-c
Estantes de aço

Apto 4 quartos, rua Reinoldo Rau.

Apto 2 quartos. Edifício Jaraguá.
Apto 3 quartos a entregar em 18 meses.

Terrenos residenciais
510m2 rua Lourenço Kanzler

565m2 rua José Ernmcndocrfcr
450m2 Loteam. Versailles
640m2 rua Emma Ziemann

420m2 Ilha da Figueira'
Lotes financiados pröx. faculdade c/532m2cada.

Terrenos comerciais
I .Ooom2 esquina ruas Max Wilheim cl Augusta
Mielke.
650m2 prox. Zcnhder(continuaçãoGumercindo.
daSilva).
770m2 rua Cabo Harry Hadlich (Iat. Reinoldo
Rau)

Deodoro (pr6x. Panif.

Fax

Máquinas de escrever

PM-M3 G-l.2S
Mesa p/Escrilório
c/3 gavelas c/chave
1.2Sx70x7.f

I·
10

• • •

e

--
-

ROPE.IROS INDUSTRIAIS

u

-
\1\\\\\

Calculadoras
·i Jr 401

Cadeiras fixas e giratórias

o

Mesa de

máquina
e telefone

PM-B2P
Balcõo c/2 portas de correr

s/chove
1.00x40x72

Mesa lmpressora e de Micro

011====:;;:====11

O· o

PM-AE 3P
Armário Estante

404 R c/3 parlas
1.40x40x1.60

Vendas

Apartamento - cl 110m2 - Edif. Sta Terezinha - Centro

Apartamento - cl 110m2 - Edif. Centenário - Centro

Apartamento - cl 79m2 - Edif. Maguilú - Centro

Apartarnento > cl 3 quartos - Edif. Caetano Chiodini - Centro
Casa de madeira cl 70m2 - Rua João Doubrawa . Centro
Casa de madeira cl 80m2 - Rua João Doubrawa - Pr6x. Hospital
Jaraguá
Casa de Alvenaria cl 130m2 - Rua Bertha Weege - Pröx.
Malwee
Casa de madeira cl 80m2 - Rua Walter Marquardt
Casa de alvenaria cl sala comercial - Rua Francisco Hruska
Casa de madeira cl 72m2 - Rua João Sarni Tavares
Casa de alvenaria cl 240m2 - Vila Baependi
Casademadeiracl 60m2 - RuaLu.izBortolini·· JaraguáEsquerdo
Casa de alvenaria..cI 326m2 - Santa Luzia
Casa de alvenaria semi-acabada- Pr6x. Supermercado'Brézão

� .Casade.aJ�en1llia..seIlli--acab!ldH/.lllOIP2. 7. Vila Nova .

CRECI6392
Rua 15 de .Iulho. J 17

Vila Nova - .Iaralu� do Sul - SC
, ., F. - .

t e • , ( � of 1 (f ( . t.,....,..� ..�,..,. � "

, "'"

";';.'
,

'.'.' �.!�'l,f! .�'"l-I.l.f.ty,,!, ...,. t" 1.'''' __Il �d,3,:.lI J+' ' t,,-J.�� ,1.." \ ; �.

Terreno cl 500m2 - Rua Jorge Czemiewicz
Terreno cl l47.000m2 - Rua Três Rios do Norte
Terreno cl 450m2 - Loteamento Papp
Terreno cl 398m2 - Próx. Supermercado Fronza - Jaraguá
Esquerdo
Terreno cl 48.oom2 • Rua Walter Marquardt - Próx. Confec.
Loni-Mar

.

Terreno cl 684m2 - Ruá Walter Marquardt - Lateral
Terreno cl 600m2 - Loteamento Papp
Terreno cl 300m2 - Rua Bertha Weege
Terreno cl 400m2 - Rua João Januário Ayroso
Terreno cl 2.5OOm2 - Rua Barril do Rio Cerro
Chácara cl 48.000m2 - Rua Rio Molha

Chácara cl casa de 300m2 - Próx. Choco Leite

Locação
Sala comercial - Rua José T.eodoro Ribeir.o...
Sala comercial - Rua 2S de Julho, 5'7,"] '. ...• 4

1" ... "
•• �!, • f • ! .... ,_ 1'. � 't·, J'

.� ..... 1, .. I 1 't i ! I f 't � , r
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Pesquisa comprova 1° lugar noRamo de Imóveis

Jaraguá do Sul. 23 de julho de 1994 l\1óVEIS .2-7-

Loteamento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

/""

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500 .

RUA REINOLDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

N-D. E
,r ;

,
,

............... ,
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Vendas Casa de alvenaria na rua Fco de Paula. com 120m'. com terreno 1.000m' próx, ao Posto Mareolle.
Casa de alvenaria BR 280. Próx. Posto Mareolle. com 145m'. terreno todo murado.

Locação
2 aptos na rua Fritz Hasse 96 centro. com 3 dormitórios c demais dependências
Apto. na rua Roberto Seidel em Corupá, com 1 dormitórios c demais dependências.
Apto na rua Egydio Vicente de Souza. (lat. José Emmcndoerfcr). Com 2 dormit. c dcmais

dependências.
Casa de alvenaria na rua Germano Wagner Il'" 927. Com 2 dormitórios c dcmais dependências.

Salas comerciais

.....\' IMÓVEIS , "'

Apartamentos no Edificio Jaraguá.
Terreno na rua Max Nicolau Sehmidt c' 500,00m'.
Apto. cl 160,OOm' no Edifício Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, COm 42 morgos, terreno todo plaino, com água c luz.
Casa mista cl 90,00m' na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria cl 100,00m' na rua Santa Catarina.
Casa de alvenaria, na rua 25 de Julho, com 200,00m'. (Vila Nova).
Terreno com 4.700,00m' e casa de-alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,00m'. No loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria c/300,00m', na rua Richard! Piske, com 3 ar condicionados, hidro massagem,
aquecimen.to solar, e sistema de alarme.

-o- INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

A casa dos seus
sonhos está aqui
* Casade alvenariacom

210m2 e terreno com

situada no

Loteamento Papp (Bar
ra do Rio Cerro).

518m2 ,

* Casa de alvenaria (em
construção) com 142m2

e terreno com 450m2,
próximo a Igreja Nossa
Senhora Aparecida na

Ilha da Figueira.
* Casa de alvenaria com
110m2 e terreno com

900m2, situada na rua

Antonio Bernardo
Schmidt na Ilha da Fi-

.

guelra.
Ótimos preços e em con

dições para você

Na Av. Getúlio Vargas I{' 49
Rua Leopoldo Mauke (Lateral da rua Rio Branco).
Rua João Januário Ayroso (Jaraguá Esquerdo).

p_••_•••••_-_._-.
I
I
•
•
•
•
•
I
•

•
•

Terreno c/10.450m' c/ casa de madeira de SOm' e de um •galpão c/90m2, tem água p/lagoas, no Rio Cerro li, próx.
IRecreativa Choco Leite. Preço R$ 18.500,00

Terrenos •.
Terreno c/376m', (14 x 27) na Barra, rua Frida Piske Kruger. •Preço R$ 6.000,00
Terreno c/396m', (16' x 25) lateral rua Walter Marquardt. •
Preço R$ 7.000,00 •
Terreno cl. 36.000m2 (81 x44), rua Horácio Rubini, na Barrá •Preço R$ 106.000,00, sendo R$ 40.000,00 entrada saldo em

•10 meses.
Terreno c/840m2 (21 x 40), na Barra. Preço R$ 4.300,00 em •
duasvezes. •Terreno e/11.427m', cf casa de madeira e galpão, na Barra.

•Preço R$ 45.000,00 em duas vezes

Terreno cf 391m2 (14,50 x 27), Loteamento Água Verde.•.
Preço R$ 8.000,00 em duas vezes .•Terreno cf 720m2 (15 x 48), na Barra. Preço R$13.ooo,OO -

•Aceita-se carro.

Terreno cf 434m' (14 x 31) rua João Planinehek. Preço R$ •
11.000,00 •Terreno cf 69.000m' (105 x 6SO), Rio Cerro II, cf águá pf

•lagoas, sitio -. Preço R$17.ooo,OO
Terreno cf 1.060m', edificado cf um galpão de 95m2, Jaraguá •
Esquerdo. Preço R$ 20.000,00 •Terrene cf 1.647m2, na Barra, rua Pastor Schneider. Preço R$

•2.500,00
.

•
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•
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•
•
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Tratar na R. Ä'JIeIO Rublni, 1223 - Sala 9 - �a?,a do Rio cerro

I
. Fone (0473) 72-2734 CRECI1589 - J

Ba....·a Sul
IlIDõveis
Fone: (0473) 72-2734

VENDE
Chácaras

Casas
Casa de madeira, 2 qtos, demais dependências, terreno

1.485m2, na Barra. Preço R$ 18.000,00
Casa de alvenaria, cf 80m', 3 qtos, terreno cf 2.750m', na
Barra. Preço R$ 16.590,00
Casa de àlvenaria cf 125m', 3 qtos, terreno cf 44Om' - Vila
Rau. Aceita-se carro. Preço R$ 15.500,00·
Sobrado todo em alvenaria cf 196m', na Barra, cf três aparta
mentos. Preço R$ 35.000,00
Casa de alvenaria, 70rn', 2qtos, na Barra. PreçoR$13.32O,OO.
Aceita-se carro.

Casa em alvenaria, 2 otos, demais dependências, Jaraguá
Esquerdo. Preço R$14.700,OO
Casa de alvenaria cf 70m' e mais um galpão em madeira,
terreno com 2.550,OOm2, Jaraguá Esquerdo. Preço R$
13.000,00
Casa. de madeira, 3 qtos, demais dependências, na Barra.

Pr!i!ço R$ 25.000,00
Apartamento cf 107m2, 3 qtos, demais dependências, na
Barra. Aceita-se carro. Preço R$ 35.000,00 - negociável
Loteamento no bairro São Luis - Jaraguá Esquerdo
Ent�da a partir de R$ 500,00 e saldo até 24 meses

Jar.a�uá do Sul. 23 de julho de 1994

VENDAS

LOCAÇOES

IOTEAMlNTOS

I.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio cl4 .185m2 (Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas c/ 1.720m2, próx. Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/ 2.500m2.
Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno c/420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau c/ casa de alvena
ria
Terreno rua Reinoldo Rau 17x34 (578,00m').

CASAS
Casa de alvenaria c/60m2 - Loteamento Liodoro

Rodrigues
Casa de alvenaria c/50m' - Loteamento Ana Paula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n? 1.122.

Casa de alvenaria em construção c/144m2 (aceita carro)
Rua 312 - Angelo Menel
Casa mista Loteam. Ana Paula II Rua Victor Vitkoski

APARTAMENTOS

Apto. Edifício Jaraguá cf70m2 c/2 qtos., (10andar), apto
3.

Apto. c/250m2, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.

Apto. em Piçarras Edif. Marisa - Apto 93 com 88,59m2
Apto. em Piçarras Edif. Onelia Francisco c/137m2

Apto. c/156m2 - Edifício Schiochet, 6° andar (parte
fmanciado)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Ana Paula IV.
Loteamento São Cristóvão II.
CONDOMÍNIOAZALÉIAS (empreendimento Classe

A)
Loteamento Acapulco na Praia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado, c/ áreade 14.700m2, a 5 km do centro e/boa

água uma casa em excelente estado e casa de caseiro
TERRENO COMERCIAL

Av.Mal. Deodoro'da Fon�ecac/2.500m2 c/25m p/Mal,
(Instalações Brasilauto)
Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/I :382 m2
Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/9501l).2.

�

/
..
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INTEGRAÇÃO AUTONOMIA

Colônia começa a construir Interventordáaemancipaçãoem1934 /

a ligação com São' Francisco
Ligar o núcleo de colonização

a centrosmaiores para poder ven
der os produtos locais e abastecer
se de produtos manufaturados era
umacondição imprescindível para
o desenvolvimento de Jaraguá.
EmílioCarlos Jourdan sabia disso,
tanto é que desde o início de seu

empreendimento procurou abrir
vias de comunicação com centros

.maiores. A primeira atitude foi

ligar Jaraguá a São Francisco do
Sul, porcausado porto, considera
do como uma porta para omundo.

Para alcançar SãoFrancisco do
Sul, C0m facilidade, eram necessä
rios duas obras: aprimeira, a cons-

.

trução de um canal paradesviar do
SaltoGuamirangae retificaralguns
trechos do rio Itapocu; a segunda,

.

construir um canal que ligasse o

Itapocu à baía daBabitonga, usan
do-se o rio Perequê. Isso possibi
litaria a passagem de barcos a va

por. Porém, Jourdan, ao retificar
curvas do Itapocu pelo lado es

querdo, acabou invadindo terras

do Príncipe de Joinville, sem

autorização e a obra, vital àépoca;

acabou não sendo concluída.

Importância
As picadas era o que restava,

normalmente estreitas e lamacen
tas e sem pontes sobre os cursos

d'água, impedindo a passagem de

,
carroças, obrigando a que todo

transporte fosse feito sobre o lom
bo de burros. Aos poucos, e com
muito sacrifício, as estradas come
çaram a sermelhoradas e algumas
pontes, sobre os rios menores fo
ram construídas. Sobre o Itapocu,
a primeira ponte foi construída em
1909, demadeira, que acabou sen-

(

do arrastada pelas águas durante
uma enchente de 1911. Dois anos

depois uma nova ponte, metálica,
foi inaugurada.

Pontes
Também o rio Jaraguá era um

grande obstáculo a ser transposto
no caminho páraBlumenau o qual
subia costeando o rio da Luz. Ali,
a primeira ponte de madeira ruíu
com o peso das carroças e a segun
da, metálicadesabou com a passa
gem de dois grandes jipes que iam
paraBlumenau.

-

Vinte anos se passaram, desde
o início da colonização, até as pri
meiras providências administrati
vas serem tomadas em relação a

Jaraguá, provendo-o de algum ór

gão e autoridade administrativa.
A criação do Distrito de Polícia
foi a primeira providência tornada
no sentido de oferecer ao povoado
algum serviço público local. Ad

ministrativamente, talvez não te

nha sido de muita importância.
Maior importância teve, porém,
quando estabeleceu os limites
deste distrito, pois, historicamen
te, delineou os limites do futuro

município. A criação se deu pelo
governo do Estado, através da

PÁRA
BRISAS
Pára

brisas e

vidros,
novos e

usados

para
automó
_- veis.
�m Nereu
Ramos ao
lado do

campo
Estrella.
72-2218

Parabéns
Jaraguá do Sul,
pelos 118 anos
de Prosperidade.

UDOWAGNER
�putado Estadual

Em cada�� teMa (J,e�
. coloca UIn� de�� (),

amanItã de'lá m.elhrn. !Jm cada caaoa na.

edwda, (J,A10irnuta� cos«

�,� a t.W1a /Jze deja maU

judia. Pm� eniãß, ndo.��
lUMdam,eMna�?
p�-e�eA1�.

JVÓ-.i�� o iRa rlia.

JVM���(J,�ck
j� dá $ul, peirú / /8�

ck�.

Prefeitura Municipal de Guaramírím
Adm inistração ,1993/96

,-

JJA12AßENc8

Jaraguá do c8uL polo« 118

anos de JJroe5perjdade
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 453
centro v Jaraquá do Suk.: �9

Resolução 1311,de20desetembro
de 1894.

Emancipação
Jataguá, que já pertencera a

São Francisco do Sul, Joinville e

Paraty começa a désenvolver as

primeiras idéias emancipacionistas
'por ocasião da disputa de Joinville
parareaveracolônia. Alémda idéia
de formar, com Barra Velha, um
novo município denominado de

Glória, surgiu outra. Quando da

consulta aosmoradores de Jaraguá
sobre quem deveria exercer a

hegemonia política, Georg
CzerniewiczeRobertoBuhler lide
raram um grupo que defendia a

idéia de um município autônomo.

Hott
Com. Distribuição Ltda.

Prematura, a. idéia ficou sem aco

lhida porém a semente de um mu

nicípio estava lançada.
Crescimento

De um simples povoado com

meiadúzia de casas, Jaraguá trans
formou-se numa progressista vila
e o desejo de determinar seus pró
prios rumos crescia a cada dia. O
movimento de emancipação, por
volta de 1930,já era bem forte, não
só em Jataguá como em Hansa

(Corupá). Até que por decreto do
interventor do Estado, coronel
Aristiliano Ramos, baixado em 26
demarço de 1934, a vila virou mu

nicípio, com o desmem-bramento
deJoinville.

'\

• '- 9
.. 1 • • , � •
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pelo ramal ferroviário. Em

Jaraguádo Sul, a linha passaria
no centro do povoado, o que
ocorre até hoje. Os trabalhos

corneçaramernjaneirode 1905,
no sentido São Francisco doSul
- Rio Negro, chegando a

Jaraguá do Sul dois anos de

pois.Mas o trecho Hansa (hoje
Corupá) - São Francisco só
entrou no ano de 1910,
totalizando 97 quilômetros de
trilhos. RioNegro só foi atingi
doem 1913.

Dificuldades
Séhoje, economicamente, a

ferrovia pouco representa para
Jaraguá do Sul, é bom lembrar

que nem sempre foi assim. Ao

contrário, a ferrovia teve uma

contribuição decisivano desen
volvimento domunicípio pois,
desde sua conclusão, oferecia
locomoção e transporte segu
ros, ligando Jaraguá aos gran-

I
I

!
I
I

...... '.Um ItOVO ·horizoltlc··se·· ..

[lllf,!i�lI, ��� €-�f.��� !
! tI/l!!l6�€li� ![iI��#: li�I�I�ll:

••,.

·Omomento
é de festa! ·

Divulgacão/Arauivo Hislórico

des centros. Toda a produção
agro-pastoril e, depois, tam
bém a industrial da região, até a
década de sessenta, era esco

ada pela ferrovia. O trem de

passageiros expresso possibili
tava a viagem entre Jaraguá e

centros como Curitiba, São
Paulo ouRio de Janeiro. Inclu

sive,quem sedirigiaa Blumenau
e ao sul do Estado tinha seu

ponto de embarque em Jaraguá,
o que fomentou, na época, o
desenvolvimento da rede hote
leira.

FERROVIA

Trem foifundamentalpara toda a região

,

S.'.PERMERCADOS "ITORIA AV. �AR�CHAL DEODORO DA FONSECA, 657 - CENTRO
U V�f "'tA,JARAGUA DO SUL - sc - FONE;: 72-1965

/'

.

- f��� �7!"!',:.;-1$.;g_�i«�:'t.'{"' ••�..

- ,'" -

if:,."� ���,.nftl'�b_;_1 _
_...�

_

Outro plano de Jourdan para
ligar Jaraguá aos grandes cen
tros era a construção de uma

ferrovia que, na sua opinião,
deveria ir de São Francisco do
Sul aoParaguai. Em 1880 con

seguiu a concessão para cons

truir a sonhada ferrovia que,
devido a pressões políticas e à
sua precária situação financei
ra, acabou não saindo.'Passa
ram-se mais de vinte anos para
que isso acontecesse. A Com

panhiadeFerro SãoPaulo - Rio

Grande, que foi constituída em
1889, conseguiu a concessão,
em 1901 t para a construção do
ramal São Francisco do Sul -

Rio Negro (PR).
Mudanças

No traçado original as cida-
des de Joinville e São Bento do
Sul não estavam incluídas mas,
através de modificações, tam- .

bém passaram a ser servidas

,li

f

Inauguração da estação ferroviária na década de 40

,

NOS COMEMORAMOS
TODOS OS DIAS O
NOSSO AMOR POR

DO SUL.

Fa;a

SUl

assinaIura

po�

cisque

72-3363

0ClI'N'I!ISe

cOl'mmde

l'1OSSIC5
II

pdssiD- I.

I!
naiseo .

restoépàr

nossaoonta.

voéêvai

receberos

jomaisem

suacasa

ruripisc:ar

çleolhos.

Palavrade

lJ811

eráIICIeI

Duas Rodas
Industrial
ALTA TECNOLOGIA
EMMATÉRIAS-PRIMAS

. PARA ALIMENTOS

A todos gue inspipados no lema "Gpandeza pelo TpabJholl c6ntpibuipam papa
o. desenvolvimerito da comunidõde 'japaguaense ventendo lutas e desafibs nessa

bpilhante tpajetópia de 118 anos, exppessamos nossa profunda admiração e presta-
mos nossa homenagem.

>
•

PARABÉNS JARAGUÁ DO SUL!
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HOje não tem vendas,dados, gráficos ou autorizações.
Hoje nós paramos e

estamos aqui apenas para
mandar um, grande abraco.

DIA 25 DE JULHO
118 anos

de Jaraguá do Sul.
........

.___--------------------....._----- - --
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�i 500 Anos de Descobrimentos Portugueses
II

POT Egon Jagnow

I ntegrando os festejos do� II;, seiras e abrir um horizonte maior"
anos, de Jaraguá do Sul, proferiu no dizer do professor Nilson, "A

terça-feira à noite, 19, interessante HistóriadoBrasil, tal qual a conhe
conferência, no Cine Jaraguá, o cernas, foi escrita sob forte

professor e historiador Nilson -,influêricia positivista e, como tal,
Thomé, da Universidade do Con- só aceita fatos documentalrnente

testado, Caçador- Prestigiaram o comprovados, rejeitando tudo
evento rnais de 400 pessoas, den- aquilo que fica apenas nos indíci-
tre alunos, professores e público os", continua ele.
em geral. O tema versou sobre o "A história que foi Pedro Alva
"Descobrimento do Brasil -' resCabralquemdescobriuoBrasil
intencionalidade ou acaso", alu- foi necessária aos portugueses
dindo aos "500 Anos de Descobri- para obeterem o direito sobre as

mentos Portugueses". terras por eles já conhecidas, bem
Sob este título também foi aber- antes de 1.500. E, apesar dos

tadia 15 p.p. umaexcelente exposi- diversos indícios fortes, que o des
ção no antigo Bar Catarinense, na cobrimento do Brasil foi apenas o
esquinadasruasEmílioC.Jourdan achamento da terra, de cuja exis
eGetúlio Vargas. É uma exposição tência os portuguesesjá sabiam, a
itinerante com gravuras e textos nossa História (oficial) positivista
preparadoscommuitoesmeropelo continua ensinando que o Brasil
Consulado Português de Curitiba. foi descoberto por Pedro Alvares
A exposição permanecerá aberta Cabral" conclui Thomé.
ao público, diariamente, das 8:30h "Discutir sobre a história do
às 12:00h e das 13:30h às 20:00h descobrimento do Brasil em nosso

I

II

(sábadosedomingosatéàs 18:00h)
até o dia 5 de agosto e o acesso do
público é livre.

Ambos os eventos, segundo
-os organizadores, têm como obje
tivo ajudar a desmistificar um pou
co a História: (oficial); "tirar as vi-

meio, ao se festejar os 118 anos de

fundação, tem por objetivo' des
pertar para a necessidade da dis
cussão da própria história de
Jaraguá do Sul, a forma está sendo
contada e preservada", afirma
Alcioni Canuto, Chefe do Museu

Municipal Emílio da Silva e

. organizadora do evento.

Teve pleno êxito o evento por
que "a comunidade jaraguaense,
principalmente a juventude, está
amadurecida e quer uma proposta
cultural' mais crítica, tão necessária
ao desenvolvimento humano ema

terial" comenta o professor Egon
Jagnow do Arquivo Histórico de

Jaraguá do SuL
A exposição "Descobrimentos

Portugueses - 500 anos" não se

atém apenas à viagem de Cabral ao
Brasil, mas mostra as principais e

'

significativas viagens dos portu
gueses e o resultado que trouxe

ram à humanidade: "Alteraram a

imagem que o homem tinha do
,

planeta. Rasgaram vastos' e pode
rosos horizontes que abriram as

portas aumaépoca nova e imprimi
ram um novo sentido à História.

Deram à Humanidade uma di
mensão de significado universal".
E "todas essas viagens, ou foram

,

obra dos Portugueses', ou, foram
fruto do saber e da experiência
náutica acumulados e transmiti
dos pelos portugueses". É uma

exposição interessante e que vale
a pena ser visitada.

'':Ä[9 aniuersário deJaraguá doSu� nosso

reconhecimento e tUJS$O apreço aos que, .

com seu trabalho e talento, constroem a

grandeza eproporcionamoportunidades
de viver com aleqria e prosperidade.
Para6éns aJaraguá e ao seupovo.

"

.� ..
��

.. �ISMO
I
I

I

I
Av.' Getúlio Vargas, 99

Fone/Fax 71-9943

Uma cidade re faz de homens, idéias
'e cOr8ßem: Jar88uá do 8u1 fez ... �

faz numa dinâmica, que envolve a

I
tudo e a tcdcs Na! O!(\u1hamC»1 de

I ror parte dessa efl8RA1B8em
i

L I .ti
@Um·Fr

A v. Marechal Deodoro
da Fonseca, 154-
Fone 71-1244 - Centro
Jaraguá do Sul - SC

II
I

11
lJ

I

II

/lFt�,��, J�RAGUÁ!
tUpt���. /1Ft VIDEO CL�BE

,

' " Fone: 72 ..2059
'���.� RuaExpedicionário

,

'Gumercindo da, Silva, :

,, 1.6� M Sed e � L;;•.d ' 144 - Centro
� � Jaraguá do Sul-

(� ,�, .ll' eu«Jtt. . _ .

, ' �'�:���:i:�CF��:rat., �

I
I

I-
'

------------------- ��'---- o

Eugênio Raulino
Koerich S.A. Com. e Ind.
Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 28

Fone: 71-0866

II

TRABALHO E PROGRESSO
II
I'

NÓS ACREdiTAMOS QUE ESTA É A ÚNicA
MANEiRA MAis NobRE dr GERAR RiQUEZAS.

HOjE SAudAMOS A Todos os fil�os
dESTA TERRA, pelos 11 8 ANOS dr

fUNdAçÃO ds JARAGUÁ do Sul.

PARABÉNS!

II
II

Queremos neste dia saudar, todas as

forças vivas desta grände ci-dade, que fa
zem de Jaraguá do Sul, um. dos melhores

lugares para se viver.
,A Unimed se parabeniza com toda a

comu�idade que unida sabe vencer os

desafios de u·m progresso ,constante.
Parabéns Jarêguá do Sul.

II

II

II

'. I'

II
II ·ft.nimed

Planos de Saúde

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 290
Fone 72-2536 - Centro - Jaraguá do Sul'
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Gente& Informações

A bela
morenaAdriana

conquistou o

título de Garota
Estudantil e

representarátodas
as escolas até
o ano que vem

Sucesso
Maravilhoso o baile da escolha da Garota EstudantiV94. O Clube
Atlético Baependi estava praticamente lotado de gente bonita. Foram
quinze candidatas desfilando para uma platéia muito especial, o

público. Eleita como segunda princesa, Alexandra Velozo, da Escola
Básica Elza Granzotto Ferraz. Primeira princesa, Luciana Menel do
São Luis e a grande vencedora foi Adriana Maria Campregher, do
Duarte Magalhães!

PROMCÇÁü

À vista 15% desc.
_

1 + 1: 10% desc.

1 +1: 59'0 desc.

1 +3: sem juros

VESTINDOVOCÊDE CORPoINI[IRO
GEfl·.LlO VARGAS, 55

.....

................. Hum ...cQue friozinho!
Nestes dias nada melhor do que'ir"'ao Sorvetão saborear

aquele café, um delicioso chocolate, que�te, uma ,torta alemã,

aqueles salgados maravilhosos ... lambem por encomenda.

Ah, assim o frio é uma delíCia! Uma gostosura!

Av.Marechal Deodoro da"Fonsl'Ca,819 :Ccntro
Fone: 11-872'" - J��g�-� "0 Sul- se

� ,

o casalAdalberto Krause e Hildrut VoigtDosier (Cissi), vivem
hoje um dia muito especial. Comemoram suas Bodas de Prata no

restauranieBompani, com umjantar oferecidopelosfilhos - são,
no total, 18filhos quejá ffies deram 37 netos. Ao casal as home-

nagens também do CORREIODO POVO.

Completando quinze anos nesta segunda-feira, Germano Koroll
Camacho,filha do amigo Esmeraldo Camacho e Ursula Koroll. A

equipe do CP à cumprimentapela data.

r..;
idade ontem,
o garoto Jean
Sterplm, que
completou 9

anos. Os pais,
Nelson

(Marinatva)
Sterpim,

festejamo
data com uma

festinha

Feira da Malha:

hoje - 20 horas
baile com Banda
Bavária de Jaraguá
do Sul e Sangue
Latino do Rio

Grande do Sul
amanhã - 21 horas

grande show com

Renato Borghetti e
às 23 horas baile
com Os Fazendeiros
de Curitibanos

segunda - (encerra
mento) show com

Sula Miranda às

20:30 horas e às 22
horas show

pirotécnico
Será realizado

hoje, fazendo parte
das festividades
de Iaraguâ do

Sul, na Scar, "0
Concerto de Inverno
da Camerata da
Scar". O início está
previsto para às20
horas.

Quem quiser ter
seu "book" renova

do, é só aguardar
que o mestre das

fotografias, Manoel

Guimarães, estará
de volta na cidade.
Maiores detalhes

pelo telefone 72-

2993, com Sibeli.

Hoje lern U2 cover
na boate
Marrakech. Ótima
pedida!

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
��, �/SEGU'ROS GARCIA

1,,/,''-' ��� .

.

?;��t rRua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,

�� d ./1. '1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
.'?.r.. Jaraguá do Sul - SC "':"_' ,� -;. '." , ; ... ,� I'�.Hl, I'
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VA�IE6'ADES

TV

Obras-primas
do conto dc humor

VIas Doroch�kh • Mildtado ��
;Jerome K. jereme .. Antun�edJY
ArturAZcvtdo • ,NicolarGogol

Uma Baneto- .. A'rIcadi Avercbenko

J.SI_ Lopes Nero • Franz lCà1b
O. Hmry • An1.6nio'deAldntara Macbado

SELEÇAO DE

Flávio Moreira da Costa

Com seleção dojornalistae
escritor Flávio Monteiro da
Costa, chega as livrarias esta

semana a mais bem-humorada

antologia de contospublicados
até agora na literatura: Viver
de Rir:
Este livro é uma coletânea
indicada para quem pretende
associar o prazer -literário às

variações possíveis do humor.
Além de selecionar os textos

aqui reunidos, Flávio Moreira
da Costa escreveu uma coletâ
nea intitulada "O Riso da Fie

.ção e aFicção doRiso;'e notas
biográficas sobre os autores

selecionados (VIas
Dorochevitch,Machado deAs-

_ sis, Jerome K Jerome, Antom
Tchecov.Artur.Azevedo,Nicolai
Gogol, Lima Barreto, Arkadi
Averchenko, J. Simões Lopes
Neto, Franz Kafka, O. Henry e

Antônio de Alcântara Macha
do). Ele tem 15 livros publica
dos. A obra também é indicada

para osprofessores de literatu
ra deprimeiro e segundogrous,
com intuito defazerseus a/unos
aprenderemsedivertindo. (Uma
sugestão: Livraria e Papela
riaGrafipel-Fones: 71-0137e
'71-0(72)

SUCESSO

Pavilhãoficoulotadopara ver o Ultraje
AproXimadamente� mil

pessoas (dados da secretaria
de Cultura) prestigiaram-o pri
meiro show de rock deste ano

na sexta-feira passada, quan-

do o quarteto, Ultraje a Rigor
detonou músicas dos velhos

tempos: "Sexo", "Filhada ... ",
"À se eu fosse homem", entre
outras, contagiaram o públi-

co, que não parou de dançar o
tempo inteiro. O show foi uma
das atrações na comemoração
dos 118 anos de Jaraguá do
Sul.

Peterson IzidorolCP
-"""'W
" ''I,

i)

llfnflagra do grupo na Petiscaria Trilhão na sexta-feira à tarde

COPA DO MUNDO

Globo eBandeirantes empatam na cobertura
Nem Bandeirantes nem Globo

levaram o titulo de melhor emis
sora durante a Copa do Mundo.
Deu empate. A Globo atacou com
suas câmeras exclusivas, reporta
gens criativas e estatísticas, en
quanto a emissora paulista se de
fendeu com bons comentaristas e

omelhornarrador daCopa: Silvio
Luiz. O "velho" narrador deuum
banho de informação e humor nos

já manjados Gaivão Bueno e

Luciano do Valle. Luiz Alfredo
do SBT conseguiu o título' do
narrador mais chato do mundial.
Entreoscomentaristas, com gran
de vantagem sobre os demais,
Mário Sérgio e Rivelino. O co

mentarista do SBT, Telê Santana
não apresentou nem ametade com'
sua atuação como técnico. Pelé foi
um tremendo saco de pancadas da
Globo, ao ser alvo de reclamações
de Galvão. O repórter quemais se

destacou foi Fátima Bernardes,
quedemonstrouqualidade por trás
da tela.

O problema maior de todas as

emissoras, em especial a Bandei
rantes, foi"encher linguiça" , para
fazer o tempo passar entre um

jogo e outro. Um exemplo disso
foi quando Simone Mello afir-.

mou, "todos pensam que o Méxi
co fica na América do Sul, mas na
verdade fica na Central".

-

var seus próprios limites, espe
cialmente os físicos, você pode
rá aproveitar melhor este dia.

Faça um passeio ao ar livre! Se

você tem algo muito especial a

dizer à pessoa amada, não deixe

passer em branco esta noite!

ÁRlES -21/3a20/4 -Seobser- TOURO-21/4a20/5 -ALuaestá GÊMEOS - 21/5 a 20/6 - Você
estará mais comunicativa do que
nunca, o que de certa forma a

deixa sujeita à ansiedade. Bas
ta diminuir um pouco o seu ritmo.
Com a tranqüilidade das influên
cias astrais desta noite, você se

expressará com mais clareza.

em seu signo, deixando você

mais atenta aos seus sentimen

tos. Dentro da medida do possí
vel, procure realizar seus dese

jos. Se tem alguém especial em
vista, não perca tempo. Seu po
der de sedução está infalível.

Confie!

Vibrações lunares positivas au- problemas podem estar ocu-

mentam sua segurança emoci- pando demais seu tempo. Tente
onal, Tire este dia para ficar mais diminuir o ritmo e esperar pelo
próximo das pessoas que você desenrolar natural dos aconte-
mais admira! A receptividade às

cimentos. Um conselho vindode
suas opiniões será muito boa., .

-

..-

Expresse o que sente com todá � . uma pessoa amiga. vat lhe .dar
sincerldade.

- _. , uma nova· perspectiva de VIda:
Aproveite!

CÂNCER - 21/6 a 21/1 - O LEÃO - 22/7 a 22/8 - Se você
sentimento de união com as

pessoas é cada vez mais forte.
Procure se mostrar aberta às

importantes opiniões e conse

lhos de amigos. A proximidade
de certas pessoas é fundamen
tal para você. Fortaleça os laços
que tem com elas,

não abrir mão de certas idéias.
. po<.jerá perder uma ótima 0portu
nidade. Relaxe, não insista em

fazer tudo sempre ao seu modo.

Mercúrio aumenta as chancés de

entendimento com a �soa ama

da. É só você ceder um pouco.

REDEBANDEIRANTES
Hoje

Mistérios da Fé
National Geographie
Flash
Futebol Dente de Leite
Acontece

Esporte Total
Eventos Esportivos
Copa Bandeirantes
Corinthians x Novorizontino
Eventos Esportivos
Jomal Barriga Verde
Jornal Bandeirantes
Faixa Nobre do Esporte
Sem Fronteiras
Filme - "Stelinha"
Free Jazz in Concert
Valle Tudo

Amanhã
Igreja da Graça
Cada dia
Anunciamos Jesus
TV Mappin
Clube Irm30 Camioneiro
Show do Esporte
Jornal de Domingo
Hollywood Roc;k ln Concert
Domingo Dez
Jomal de Domingo
2' Ediç3ç

23:15- Filme - "A um Passo da
Liberdade"

"Alte,rações nilo comunicadas
silo de responsabilidade das
emissora.

07:30,
08:00-
12:05-
13:10-
13:30-
1500-
1�00-

1800-
1900-
20:00-
20:00·
20:40-
21:45.-
22:35-
00:45-

02:50-
04:30-

06:05-
06:30-
07:00·
07:30-
08:00-
08:35-

09:00-
1000-
10:55-
11:30-

11 :55-
12:35-
13:45-
1500-

16:55-
20:00-
22:00-

00:35-
0100-

07:30-
08:00-
09:00-
11:00-
,12:00-
12:30-
13:30-
16:3Q-

1800-
19:00-
19:30-
20:00-
21:30-
22:30-
00:30·
01:30-

06:15-
07:45-
08:00-
09:00-
10:00-
10:30-
20:45-
21:00-
22:00-
23:00-

REDEGLOBO
Hoje

Desenhos
Xuxa Park
Jornal do Almoço
Jornal Hoje
Esporte Espetacular
TV Zona_
Filme - "Brincando com

Fogo"
Tropicaliente
A Viagem
RBS Noticias
Jornal Nacional
Fera Ferida
Escoliriha do Professor
Raimundo
Filme - "Mulher até o Fim"
Filme - "Sete veZes Assassi
no"
Filme - "Encurralado"
Filme - "Raposas do Espaço"

Amanhã
Educaçao em Revista
Desenhos
Campo & Lavoura
Globo Ciência
Globo Ecologia
Pequenas Empresas
Grandes Negócios
Globo 'Rural
Concerto Três Tenores
RBS Comunidade
Modelo ,Empresarial
Catarinense

'

Conexão Santa Catarina
Barrados no Baile
Doming30 do Faustäo
Copa Libertadores'
Palmeiras x S30 Paulo
Doming30 do Faust30
Fantástico
Minissérie - "Nova Iorque
Contra o Crime"
Placar ElelrOnico

,

Filme - "Momentos de
Decido" -

VIRGEM - 23/8 a 22/9 - Tire este
d!a para relaxar e repor suas ener

gias. Resista à tentação de realizar

quaisquer tarefas, por menores

que elas sejam! Descanse! A troca

de idéias, com pessoas que te

nham a ver com você pode enri

quecer seus conhecimentos.

LIBRA - 23/9 a 22/10 - AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 -OsOs ESCORPIAO - 2311 O a 21111 - CAPRICÓRNIO - 22/1,2 a 20/1-
excessos. de uma maneira ge- Emocionalmente você vive uma

ral, podem lhe acarretar uma fase mais agitada, mas procure
certa indisposição. Tente resistir conquistar úma coisa de cada
às tentações, principalmente à vez. Não se atropele em meio a

mesa. Uma conversa franca tantos desejos. Você estará
�� geix,ar iis �oisa� moais �Ié!-. superinspirada para I 4111 p�ogr,a�
ras entre voçê e a pessoa ama- ma a dois. Crie algo especial para
-darrAbra-sel. o'. ' .. �.- - ' - - , , - ·fazer com seu par.-

SAGITARIO - 22/11 a 21/12-
Júpiter, o planeta que rege seu

signo, vibra tenso,
desaconselhando qualquer tipo
de Elxagero, seja com alimentos
ou mesmo com palavras. O bom

, hvmor.e, � �'retomam. Apro
veite para se divertir um pouco e

aliviar as tensões.

PEIXES - 20/2 a 20/3 - Procure

deixar as preocupações de lado,
Mesmo que precise tomar algu
ma decisão, de nada adiantará

pensar nisso agora. Relaxe! Suas
idéias estão mais claras e preci
sas. 'Se'tem algó a, 'dizer' ao seu

'parceiro, aproveite!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Padre" épreso quandopedia ajudapara igreja
ESTELIONATO

J araguá do Sul - A polícia
prendeu na tarde de quinta-feira.
o esteliona-

Católica Apostólica Heterodoxa.
localizada na rua Marechal Luz.
afirmando que veio para Jaraguá
do Sul atrás de recursos para sua

entidade. "Não roubei. Estava

pedindo uma ajuda para nossa

igreja". conta. O "padre" foi
preso em um posto na ruaWalter

Marquardt. quando tentava

angariar dinheiro com o

()smolj6é
tOlllletido

dopo/kio

tário Osmar
daSilva. 24.
residente no
bairro Fá
tima em

Joinville.
Osmar diz ser padre da Igreja

fP�
g� � Sai;
fP�

Votos do Vereador

PAULO A. FLORIANI
PPR

Líder Club

S�1)�
JARAGUÁ DO SUL
118 ANOS DE FUNDAÇÃO

É -a grande comunidade
jaraguaense, vivendo o presente

e preparando o futuro.
Parabéns Jaraguã, -

Parabéns Colono, ..

Parabéns Motorista.

Cumprimentos especials aos

nossos amigos e freqüentadores.
Venha festejar conosco o aniver

sário de Jaraguâ do Sul
LíDER CLUB E DANCETERIA

...� SUNSHINE· RUA JOINVILLI;;.20.7P

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

proprietário. Este. desconfiado.
acionou a PM. "É um absurdo.

Simplesmente apareceram e me

prenderam. Aquele safado

(referindo-se ao proprietário do

posto). 'não deu nem as caras

depois para explicar o que estava
acontecendo", afirmaOsmar. que
está indignado com as péssimas
condições da cadeiapública. Silva

confidenciou- que é presidente de
uma entidade chamada

Associação dos Direitos Hu
manos Latino-Americana:

Passagem
Segundo policiais da delegacia

de Jaraguá do Sul. Osmar já é
conhecidonestacomarca.Ele tem

passagem pela polícia também

por estelionato. Com ele foi

encontrado um cheque de uma

loja de Joinville. que já foi
devolvido.

sonho de conslruir
Iransforma·se
em 'rea idade

!i�:

PROMOZONTA
-'

-Para concorrer aos 18 PRÊMIOS
você deverá trocar suas NOTAS FISCAIS

por CUPONS PROMOZONTA

1 CUPOM = 50 URVs (em N.F.)

18 PRÊMIOS
2 Bicidetas
3 Fqrnos elétricos -

3 Kit_s p/banheiro
3 Caixas c/ 20 m7 de .

Piso Cerâmico
3 Caixas d'água ele SOO litros
3 Coniuntos sanitários
1 CASA

A TROCA poderá ser feita em gualquer
uma das 13 lojas do gupo lonta

-Quanto mais cupons Sorteios aos Sábadõs: -;
yocêJROCAR 10 - 18/06/94 > �
• -

I 2� -16/07/94 "

maiores serao suas 3º - 13/08/94 ,:chances de GANHAR (pelo loteria f;.)eralj
,

ZONTA
QUell! CD/IS/roi

CUltjia ;Veste jV"J1te ,

• '. Ol;., \ l:, I
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Iaragu« conquista título Presidente e vice são
inédito de campeão estaduafsuspensos pelo TJD

.
.

FEMININO

J araguádoSul- A equi
pe de atletismo feminino da

Fundação Municipal de Es

portes de Jaraguá do Sul con

sagrou-se campeã estadual no
final de semana, em tampos
Novos.
É o pri-
m e 1 r o TreinomentDs
título

(DmefompOfO
DsdisputtlS
dDSJOS(

Estadu
al con

quista
do pelo
atletis-

mo feminino jaraguaense em

todaahistória. No masculino,
Campos Novos venceu.

o técnico José Augusto"

.Caglione apresentou o troféu
na terça-feira passada durante
a coletiva do prefeito Durval

VaseJ, e enfatizou que "a es

trutura da Fundação de

Jaraguá do Sul não fica atrás
de grandes Fundações como

asdeJoinvilleeBJumenau".O

AraUl"oICP

Cag/ione espera bom desempellho

treinador ainda disse que a

meta a ser atingida agora, do

atletismo, é o título dos Jogos
Abertos de Santa Catarina.
"Vamos fazer de tudo para
chegar ao lugar mais alto do

pódio. Nos esforçaremos para
conquistar todos os pontos",
comentou Caglione, colocan
do sua equipe no mesmo nível
das mais importantes do Esta
do.

Atualmente o treinamento
feito pela equipe de atletismo
de Jaraguá está sendo realiza-

.
do-três vezes por semana em

Joinville, duas no Parque
Malwee e uma vez por sema
na em academias de

musculação da cidade. Segun
do o secretário deObras, Afon
so PiazeraNeto, dentro de dez
dias, as obras do Poliesportivo
estará finalizada e posterior
mente a equipe já poderá trei
nar. .

Na classificação final do
feminino no campeonato Es

tadual, Jaraguá ficou em 10
com 154 pontos, seguido por
Concórdia (120), Joinville
(111), Blurnenau (64),
Chapecó (26), e Balneário
Camboriú (16). No masculi

no, Campos Novos levou o

troféu com 123 pontos, segui
do porJoaçaba(1l6), Joinville
(84), Concórdia (82),
Chapecó (60) e Blumenau

(33).

�
_.

� f/orolluá: .

_lf}s Nestes J J8 anos. "estamos felizes
.

ppr fazermosparte do seu futuro".

����
. Vestindo Gerações

Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 1086
Jaraguá do Sul - SC

JUVENTUS

Florianúpolis - O presidente
do .111\ cntus Aristides Panstein loi

punido por l�() dias pelo Tribunal
dc Justiça Desportiva. terça-feira

.

It noite na sede da Federação
Catarincnse dc Futebol. Panstein.

que também é presidente da Asso

ciação dc Clubes Profissionais de

Santa Catariua não poderá assi

nar nem responder qualquer do
cumcuto

.

em nome do clube do

qual preside. Aristidcs foi
indiciado cm dois artigos do Có

digo Brasileiro Disciplinar de

Futebol- 232 - 233 -. em um deles

por se pronunciar centra os diri-

gcntcs da FCF, quando julgaram
alguns jogadores juvcntiuos que
r�ceheram suspensão, que pelo
ponto dc vista do presidente. foi
injusta. l.m nota dirigida It iny
prensa, Panstein "CIlSOU intcgff.'r- .

tcs do Tribunal dc vestirem cami
sas do clubes, principalmente da

capital, O presidente recorrerá ao

STJD. O vice, Alcir Pradi tam
bém está cumprindo punição dc

90 dias imposto pelo TJD. 30já sc

passaralll. quando Pradi acusou o

árbitro hos Martins dc estar a .

favor do Atlético. no jogo em

Ibirama dia 15 dc maio.

VÔOLlVRE

Mielckeesperaboacolocação

�Raul Rodrigues
Faleceu quarta-feira, 20. porproblemas cardíacos e insuficiên

cia respiratória, Raul Valdir Rodrigues, 53. Rodrigues estava

afastado das atividades profissionais como servidor público. Foi
treinador edepoisdiretordoGrêmioEsportivo Juventus, inclusive

Um dos responsáveis pelo retomo do clube aoprofissionalismo há
einco anos. Por serviços prestados ao esporte jaraguaense, foi
convidadoem 1979 para serdiretor daentãoDivisãoMunicipal de
Esportes, hojeFundaçãoMunicipalde Esportes, oportunidade em
que foram criados o campeonatovarzeano e o "peladão" de futsal,
que atéhoje permanecem como opções de equipes de nossoesporte
amador.

.

Pessoa afável, possuía um grande círculo de amizades, e era
conhecidocarinhosamente como "Raulzinho" . Aequipe do COR
REIODO POVO externa condolências à família enlutada .

gar nesta temporada ao título.
Mielcketreinou intensivamen- ,

te durante todaa semanavisan
do uma boa colocação nesta

etapa, que está dentro do pro
gramadecomemoraçãodos 118
anos do município. O clubede

VôoLivredeJaraguádoSulestá
com40pilotos em suaescola

... de Jonathan Pauli Bueno, residente na rua 456,
n!! 118, bairro Chico de Paula, Jaraguá do Sul.

Ele comprou no Breithaúpt e faturou os

prêmios do primeiro sorteio da promoção
"Ofertas e Prêmios para Encher um Caminhão"-.,'

Siga este exemplo, compre no Breithaupt!

JaFaguá doSul- Acontece
hoje e amanhã no morro da
AntenaemJaraguádoSul,mais
uma etapa do campeonato
catarinense de Vôo Livre. O

piloto jaraguaense Márcio

Mie1cke, que no ano passado
foi o terceiro do ranking de
Santa Catarina, pretende ehe-

o o

COMPROU
EXIJA OS
CUPONS

Início e Término
25/04 à 16/07/94

Certo Aut. n201/09/oo4l94-57
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