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Aberturaontem
C V

COiILRS 0,9300 RS 0,9410
Tur.RS 0,90 R$0,95

Cadernetas depou
pança com aniversá
rio ontem, dia 28,

. terão um rendimento
. .

de9,8758%.

CR$ 2. 750,00 =RS1 -

Descontado só o INPS,
quem ganha salário
núnimo levapara casa

Novembro-
.. 0015.021,00

Dezembro- CRS 18.159,00
Janeiro - CR$ 32.882,00

CRS 42.829,00-Regional ontem naprôxima semana,

Pari 085 RS 0,95 RS 59,61.
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NATAL

CDL reuniu-se ontemptii'a definir a campan/ra deNatal

Comércio acredita que vendas crescerão
o Clube de Diretores

. Lojistas de Jaraguá do Sul,
confiante num reaqueci
mento das vendas, já ini
ciou umtrabalho queresul
tará numa campanha
promocional deNatal. Para

isso já está constituída uma nhas idênticas promovidas
comissão que tratará espe- pelo CDL. Serão 20 televi
cificamente do assunto. A sores em cores, com sortei

programação inclui um sis- os aos sábadosjá a partir de
tema de premiação consi-· l°de setembro e um carro

derado como um dosmaio- popular zero quilômetro,
resjá oferecidosem campa:' que será sorteado na véspe-

ra do Natal. As lojas que
-participarão da campanha _

serão identificadas com o

logotipodoCDL, em adesi
vos e cartazes, distribuindo
os respectivos cupons. Pa
gina 5

-Juventus vo

a campo hJ�
cóntraCriciú

:Xl

.
. r-

Com televisionamento a

todooEstado, JuventuseCnci'
o

jogam hoje a partir das f6 ho
\

no estádio João Marcatto, em
\

JatagutdoSul. NóJuventus; IsafaS
eBtranolugardeIndio(susj)enso).'

. O técnico A�l de Souza deverá
utilizar o esquema 4-3-3, deven
do também utilizar o lateral es

querdÕJúnior.Paracontínuarcom
chancesoJuventusprecisavencer
já que ocupá o último lugar no
pentagonalprincipal.Oouírojogo
reúneTubarão eFigueirense. Pá-
gina 12

'

,,-Veterinário" é

procuradopelos
policiais .de JS
Umfalsoveterinário, que esta

va agindo em toda a região de

Jaraguá do Sul, está sendo procu
radopelapolícia.Denunciadopelo
agricultor Ingobert Hilgeleey, o
homem que se identificou como

Ralf Hassermann teria cobrado
RS·IOpela aplicação deumavaci
na em urna de suas vacas. O vete:'
rinárío da Cidasc; Waldemar
Bubniack, a vacina aplicada não
era a corretajá queo animalapre
sentava sintomas-de raiva. Para a
polícia, Hassermann é totalmente
desconhecido. Página 11
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EDITORIAL Confira a História
A conta 40florista

f N a fiIOSÓfià'liber:� moderna, impo�tê é

'

gítimo da violência" através do Estado. Ora,
, . . "A História de nossa

gellte nãopodeficar s'
na saudade".

O Passado só e impor.
tante se o seu tempofi
bem empregado

a teorização correta do relacion3fl1ento entre o

econômico e o político. Sabemos que o "planeJa
mento socialista" só pode ser imposto pela força.
Usandoo poderde coerção doEstado, esseplane
jamento conduz eventualmente à, ditadura, ao

terror é à servidão política. O autoritarismo esta
tal no campo econômico é incompatível com uma

sociedade livre - salvo se excepcional e tempora
riamente utilizado, como ocorre agoranaRússia,
Peru, ChileeMéxico,porexemplo, para desman
telar o próprio poder interventor da burocracia

estatal e das corporações parasitárias. Recorde-
.

mos, nesse ponto, que apartir da década de 30 se

havia tomado lugar comum que o combate à

"esquerda" devia serempreendidoporuma "direi
ta" nacionalista, igualmente disposta ao "uso le-

como acentuam os pensadores liberais, uma
sociedade aberta e livre requer não epenas unta
economia demercado,mas um "livre mercado de
idéias". "O caminho da servidão", como sustenta
Friedrich Hayek, "conduzaodesaparecimentoda
discussão livre e racional; ou, se quiserem, ao
desaparecimento do mercado de idéias'. Isso tem

um efeito devastador sobre todo omundo, inclu
sive sobre os líderes. A verborragia dirige as

coisas, consistindo, em grande parte, dementiras
dispensadas sem qualquer outro propósito senão
ode suaprópriaglorificaçãoeprestigio. Mas isso
marca o fim de sua capacidade' de pensar. Tor

nam-se, eles próprios, escravos de suasmentiras,
como qualquer outro. É também o fim de sua

capacidade de governo. . r

Barão de Itapocu

Há 72anos
- Ein 1922, a Barra do Rio Cerro que
erafortemente colonizadopor imigran
tes italianos, desde o século passado,
também tinha forte assentamento por

imigrantes e migrantes alemães, que
professavama religiãoevangélica, cha
mados por alguns de "protestantes".
Embora esses evangélicos recebessem
regularmente avisitadoPastor para os
seus cultos que não eram tão freqOen- .

tes como os dos católicos, um movi
mertto se punha em marcha para a

construção de uma casa paroquial.
Quem liderava esse movimento era o

forte comerciante alí estabeleci
Wilhelm Weege, pai de Wolfgana
avô de Wander, que tomava a si

encargo de publicar no CORREI
00 POVO (ed. 47, p.S), um anú

'

em língua alemã: "Koilkurre

AUSS(:hreibung bau des pfarrha.
am Jaraguá - Rio Serro - dieVorlan
können angesehen werden bei H
Wilhelm Weege, woselbst auch
Ofertenbiszum 26.MArz einzureie
sind. Die Baukomission - W. W
Fr. Dumke, A. Krehnke, ,E•. Ma
u. P. Mattias".Radicais livres e envelhecimento celular

Há 70anos
e Jaraguá (como 2° distrito
"Manchester Catarinense").
- O Agente postal de Jaraguá era

mentado para Rs 1 :440$000 anuais,
oadministradordos "Correios"em
Catarina era o sr. Café Filho. Oa

,-Em 192:4, aColetoria r;ederal anunci
ava sua arrecadação em Jaraguá: Rs.
174:618$000, em 1923. No mesmo

período, S. Catarina arrecadava Rs..
670:753$OOOouroeRs6.557:135$OOO
empapel. FlorianópolisarrecadaváRs.
587:618$000. O aumento da renda, to acima vinha depois de uma I
em confronto com 1922, figuravam negociação.
Blumenau, Indaial, Brusque, Joinville

Há 57anos

*Walter Fálconi

. Praticamente.em todos os pro
cessos fisiopalÓlógicos humanos
estão presentes quantidades exces
sivas de radicais livres (sobretudo
osderívadosdooxigênio). Entre os
mais estudados, estão os processos
degenerativos do tipo senil (atero-

equilibrio entre aprodução e a eli
minação de radicais livres, ou seja,
sua modulação, é sempre levada
em consideração a nível molecular
e-celular, em todos os estados

fisiopatológicos humanos.
Os antioxidantes são os novos'

defensores do enve1hecimentopre
coce das células e conse

. quentemente do nessa corpo de
uma maneira geral. Estes

'. antioxidantes são substâncias que
neutralizam .

a ação dos radicais
livres. Osprincipais antioxidantes
são' as vitaminas C ,e E, o

Betacaroteno (provitaminaA) e os
minerais selênio e zinco, O com

plexo B auxilia a ação des
antioxidantes. Estessãoosalimen
tos mais ricos nestas preciosas
substâncias:

Vitamina C: - Acerola, caju,
goiaba, laranja, morango, melão,
pimentão e brócolis.

Vitamina E - Germe de trigo,
óleos em geral, azeite de oliva,

semente de girassol, amendoim,
couve e espinafre.

Betacaroteno - Cenoura, abó
bora, folhasverdes,mängaemara
cujá

Selênio - CastanhadoPará, pei
xes em geral, farinha de centeio,
macarrãointegíal,meladode cana..

Zinco-Ostras, carnes emgeral,
genne de trigo, farinha de trigo,
sarraceno.

Complexo B - Arroz integral,
milho, germede trigo, aveia, farelo
de aveia, levedo de cerveja, carne
de aves, boi e peixes.
Fibras - Arroz integral,

triquilino, farinha de trigo
sarraceno, farinhade centeio, fari
nha de trigo integral, feijão, lenti
lha,ervilha, laranja,manga,bróco
lis, espinafre e repolho.

Como se vê, manter-sejovem e

saudável toma-sefácildesdeque se

faça uma alimentação saudável e
balanceada.

brasileiro do sexo masculino entre

idade de 19'-Ó0 anos precisavam
suir o seu título de eleitor, cujo p
expirava em setembro. Menciona

igualmente, as penas a que esta

sujeitos os infratores da lei: quem
comparecesse para votar poderia
penalizado de 10$000 a 1.000$
istoé.dedegmilréisaúmcontode

'

o que era dinheiro pra metro e meio
comprido. E o Exército não entre

certificados de reservistas porque
interessados, alguns, não liam nem

creviam o português!

-Em 1937, naed. 890, do"CP",ojornal
mudavade tablóide para "Standard". E
mais: intitulava-se Jornal Independen
te e Noticioso. Também o expediente
mencionavaoRedactor-Secretario:Dri

DiogoO. F. deVasconeelos.Redacçêo
eOfficinas - Rua Preso Epitacio Pessoa
(defronte à Casa ,G. Ehmke FO).
Assignaturas:Annual, 10$000Semes
tre,5$000.
- Na edição nO 89,. de 10 dejulho, o
cabeçalho do jornal revelava o novo
Redactor: CéHo Vieira.
- Usava-se muito a Iingua alemã pára
esclarecimentos. Dizia-se que todo o

Há 10anos

matose,
vascu

lopatias,
trombo

ses, etc),
'proeessos
inflama

tórios,in
fecciosos
e neoplásicos (Cânceres). Em todas .

essaspatologias,ousoadequadode
varredorese desatiVàdores de radi
caislivrespromovebeneficioscon
sideráveis e até insubstituíveis (por
exemplo, na diminuição da sobre

carga do trabalho mitocondrial:
local do processo respiratório celu
lar).

Atualmente, a importância de

(OßlD
SDÚ.

ipretlSO
tuldados

dava ordens para conclusão do as
em Jaraguá do Sul, no bairro de J
Pessoa até a divisa do município
Schroedér, numa extensão de 3.800
metros,
- Pela passagem dos 50 anos de eß18ll'

cipação, eraentrevistadopelo sem"
rio o sr, Joaquim Pilizera, prefeito di

Jaraguá, no períodode 14/04/47 a IV
1'2.1947, o que foi muito comentado.
porque poucos o sabiam.

- Em 1984, era criadaaEstaçãoEcoló
gica do Bracinho, abrangendo uma

áreade46milhõçs;66mil e744metros
quadrados, atingindoosmunicípiosde
JaraguádoSul, Guaramirim,Bchroeder
e Joinville.
- O governador Esperidião Amin, ao
ensejddoaniversáriodeCorupá, anun
ciava o lançamento do Edital de Con
correncia,�ape.vimentaçAoQStãltica .

, de acesso aoSeminário Sagrad;;Cora
çio de Jesus, ao mesmó 'tempo que

*Mêdico

EugênioV'ICtorSchmöckei
Diretol'Géral

FranciscoAlvesCORREIO DO POVO
biiêtõiAêiriiriiStiitiVoFund,.do eJU.l0 de Inalo de 1919

Editor Chefe: Celso Machado MTB-DRT(SC) 153 Departamento Comerciai: Maria A. Alves r.-

Re........, """""'" lzldoro, Udo ,.. I • Impre.....' Jornal de ...... CaIa"na A comunidade cresce

�Wonne A. S. <3onçaIves MTB-DRT(SC) 219 ASSOCiado a AdJor! e AbraJon . Duas RodaS
Diagramação: Jaime de BorbaMTB-DRT($C) 32 Os arti!!os assIf!8dos n�o retletem. � opinito do pmal. e se transforma pelo Industrial
Composição: Adriano Trentini e De_nilson Leite Redaçao, Admlnlstraçao e

PUbhcldad�e: t halb D d ALTATECNOLOGIA

Arte. final: Arialves Laus Av. Mal. Deodoro, 122,10 andar- CEP
,

ra o. e ca a um �::R"f"AJ/]�'tMI!fMAS
Fotolitos: Cesar I.hllnkes. . 8925j-7QO/Çap(fip,Qi�J19,QJ;:1i'1J�91� ••• , ." ,>rn. ..;, • , .• , , ,

'

d +1t.�""
;. 't-, , J '" ",'" •.1' tI' ;, .,

CiiC.�lação: ;t�6;'t;�11Q,;',,'9Uorba 97.0,,,, JaraglJál-alo Slfl FtJne.(Ii�7i)•• 'f' :" :!m!! ""'" :.:'� ••. " ••• �. e w Dß,i,.:..,.. ,;,·:;,:".,' < ,', 'SoIile,(IiJ47rJj:lH1277
,,_ ,f' :';.,!/f : _,_ � '12.3363,' FohMai< '(Cl'4'l3, "7'1 !t;I!;)'9'1"'" ..... _ .....r,:.':.�'1:....,.... "

>
-

... � ',Jar.agaá�&i"" se ,

\�-==:::'::'_,_�....:...:-,-.,-,-�-,-,�-,-, __ .-"-,,,-,--,,-"c.:=_.:._-,-�..;-,, ":__ . ..:c.:..:::..: _:_c:."-_..:.""_;_.",,.:_.c.:..o":"':-''':_'-''-':..-_�--=---::::;_Y_:::-'::'-_;::::-:;;--':-::-_:_,"::",::-,,:::--===-..:''_-=-_'';__;�:::_:::_:;..::=:;:.:-���;j�A�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.. , .1 • 1 �:. '" • r �

JaraguádoSuI,30dejulho de 1994

.� ...

- ft ',fr "

• h' ,

.!!II"OlíTICA CORREIODOPOvo-3

Retranca
(CM)

Indo e vindo
No governo do Estado, o secretário da Fazenda, Luiz

Fernando Verdim, recém-empossado, deve formalizar sua saída.
Vai trabalhar na coordenação do candidato Jorge Konder

Bornhausen. Por certo, não só pela antiga amizade que os une.

Mas as consequências são desastrosas. Como na área federal
cada mudança destas provoca, de imediato, a paralisação das

serviços. O novo secretário, até que tome pé da situaçõo e nomeie

seus homens de "confiança", deixa de dar seguimento ao que
vinha sendo feito. E isso pode durar meses. Está mesmo na hora
de moralizar, até porque se Bornhausen vencer Verdint volta.

Compromisso
Conselho Municipal de

Urlxmismo, deJaraguádoSul, quer
ter dos candidatos à Assembléia

LegislatiVaqueseelegerem, empenho
na busca de recursos estaduais e

federais, principalmente para

projetoscomoanelperimetrolnorte
sul,

'

o sistema de tratamento de

esgotos e habitações Populares.
PosiçlIonestesentidoJäfoicobrada
do deputado Udo Wagner.

Remando
PPRpromovenapróxima terça

feira, 2, apartirdas 19h30, nosalão
Vieirense,oEncontrodeLideranças.
A reunião serviráparapromovero

lançamento da campanha eleitoral
deste ano dos candidatos lançados
pelopartido. Queaproveitaamaré
boa emfavor deÂngelaAmin, que
disputa ogoverno doEstado, para
consolidarnomes.

Quem mente?
Ninguémprometeu irif1açãozero.

AfmseédeEuclidesScalco, umdos
coordenadores da campanha de

Fernando Henrique Cardoso. O

assessor,por isso, chamaBrizolade
mentiroso. Eu, que tenho umpouco
dememôria enãoestou nem aipara
o Brizola, digo: mentiroso é o

assessordeme. Inflaçãozero é o
que mais se ouve nas hostes do

governo, de onde saiu o candidato
tucano.

Trabalho
TRE já recebeu onze

representações contra partidos e

candidatos. As ascusações são

múltiplas e os juizes reclamam.

Porqueacadaeleiçãosãoobrigados
a interpretarumanova legislação,
nuncadefinitiva e quedámargem
amuitas interpretações.

Andando
Nofinoldomêsacoligação V'rva

Santa Catarina, integrada pelo
PMDB, PMN, PRP, PSD, PTRB e

PV encerram o que chamam de

primeirafasedacampanhaeleitoral,
com destaqueparaa instalaçãode
22comitêseleitorais.Apartirde ZO
de agosto começa a etapa
denominadaMutirão Viva Santa

Catarina, com visitas a 'todos os

municlpiosdoEstado.

Prefeitos
Cerca de dois mil prefeitos

vão estar em Itajal, de 9 a 12 de

agosto, participando do 6° ,

CongressoBrasileirodeIntegração
Municipal. Entre os temas mais

importantes estão o Estatuto da

Criança e do Adolescente, a

assistência social como conquista
da oidanta, a saúde dafamllia e a

educação para a vida. Espera-se
que não seja apenas mais uma

grandechurrascada.

SUGESrOES

coordenador do programa de

governo do PFL catarinense,
Antonio Carlos Kieling, os

apresente ao comitê nacional
de Fernando Henrique.

Dentre algumas realizações
queBomhausen computa como
de consequências positivas
estão todos os programas do

tipo "troca-troca"- máquinas,
s'ementes, bovinos e calcário
-, o fundo de terras e o sistema

integrado que caracteriza as

relações entre a agroindústria
catarinense (frigoríficos) com os

criadores de suínos e aves.

Segundo Bornhausen, Fernando
Henrique Cardoso tem muito
interesse no modelo empresarial
catarinense, sua diversidade,
tamariho, distríbuição geográfica
e perfil, caracterizado pela intensa

Federal - partidos e coligações.
NelsonWedekim, que dispu

ta pela Frente Popular, ficou
com 5 minutos e 47 segundos, o
maior tempo de todos. Na

sequência aparece o candidato
dacoligaçãoVivaSantaCatarina,
Paulo Afonso Vieira, com 5 mi
nutos e 29 segundos; Jorge
Konder Bornhausen, pelo PFL,
com 4 minutos e 32 segundos e,
por último, Ângela Amin, do
PPR, com 4 minutos e 10 segun
dos. Os candidatos que dispu
tam uma vaga ao Senado terão

tempos iguais de 1 minuto e 40

Programa de Cardoso inclui

proposta de SantaCatarina

DEFINIDO

Programas na TVcom tempos tnllrcados.

presença da pequena e média

·empresa,
"O que n6s queremos

estabelecer são linhas comuns

de ação entre a futura
administraç ão federal e a

estadual, estabelecendo inclu
sive as mesmas prioridades,
centradas na geração de

empregos via novos investi
mentos e profissionalização,
educação, saúde e segurança,
dentre outras", diz Bornhausen.
Para o candidato do PFL, muitas
dasexperiênciasdesenvolvidasem
Santa Catarina, por govemos de

diferentespartidos,podemedevem
servir de exemplo para o resto do .

Brasil.
"Não tenho vergonha de copiar

aquilo quedeu certo" , revela Jorge
Bornhausen.

segundos, porém os candidatos
às eleições proporcionais terão

tempos diferentes.
AUnião por Santa Catarina

tem o maior tempo, de 21
minutos e 51 segundos, ca
bendo ao Prona e PSTU ape
nas 1 minuto e 2 segundos
cada. Três juízes eleitorais
ficarão encarregados pela fis
calização dos programas e

receberão reclamações e re

presentações dos partidos e

da sociedade civil apenas por
escrito, para que sejam evita
das fraudes.

ao seu alcance na

�.
,�JlJlEHDóllFER

. F IorianópoUs - Programas
que .

deram certo em Santa

Catarina,
tanto na

atual como
.

em adminis-

trações an-

teriores,
t•••

serão inclui- ,,.,•.,••dos no pla-
no de governo do candidato da

aliança PSDBIPFL à presidência
da República, Fernando

Henrique Cardoso. A garantia
é do candidato ao governo do
Estado pelo PFL, Jorge Konder
Bornhausen, que já determinou
à sua assessoria um completo
levantamento dos programas
implantados durante seu

governo e os seus resultados

práticos, para que o

t••IlIt1.
'6t.sl.

Florianópolis - O Tribunal
Eleitoral de Santa Catarina já
defmiu o tempo que os partidos
políticos ocuparão no horário
gratuito da televisãoea sequência
diária que cada um terá direito,
em sistema de rodízio. Os'pro
gramas começamterça-feirapró
xima, dia 2 de agosto e terão

duração de duas horas. O tempo .

para as campanhas dos candida
tos ao governo, Senado, Câmara
eAssembléiaLegislativa foi divi
dido proporcionalmente confor
me as representações partidárias
que cada um tem na Câmara

VECTRA
Eleito - ·CAAAO DO ANO·

por Auto Esporte - Versão .1994
.

CD -Man. I CD - Aut.1 ou GSI

Emmendörfer Com.
de Veículos Ltda.

Concessionária
Chevrolet

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca,557

Fone(0473)PABX 71-3655
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Vila Lenti reivindica atendimento pelo Besc
SERViÇO'

J ar�guádoSul-Obairrode
Vila Lenzi poderá ter os serviços
de um posto .

de atendi- 601rr.
mento do
Banco do
Estado de

Santa Ca
tarina.

Solicitação
neste sentido foi dirigida ao

presidentedoBesc.Mércio Felski,
pelovereadorPauloFloriani (PPR),
também apoiadoporcomerciantes,
empresários, e pela população
usuária do banco. Segundo o

vereador, a instalação de uma

agência do Besc naquele bairro

lIi.'II.

SII"/(.
bOllttin.

reveste-se de caráter de urgência. .

Na região habitam cerca de
20% da população de Jaraguá do
Sul, aproximadamente 20 mil

pessoas. Além disso, o bairro
tem características privi
legiadas em termos de estrutura

empresarial, podendo com

portar com facilidade

empreendimentos desta
natureza. Segundo o vereador
Paulo Floriani, a gerência do
Besc em Jaraguá do Sul,
consultada a respeito, informou
que, até agora, a instalação do posto
só não aconteceu em função da falta
de pessoal, fato já conhecido da
diretoria. geral do banco em

Tome'Nota
Tomás deAquino

Depois demuito tempo de meditação, chega-se à
nítida impressão de que vale a pena ocupar-se da

religiosidade, seja ela qual for, adore a que Deus

seja - Oxalá, Alá, Cristo, Buda, Jeová e tantos outros
de cada nação,de cadapovo, âe cadapessoa -, afim
de chegar aos objetivos da vivência plena, com

felicidade e capacidade de ajudar os semelhantes.
'Não cabe a ninguém julgar a crença dos outros.

Religião não se discute, se respeita. Os índios, por
exemplo, com suaspajelanças, ou os indianos, com
sua adoração à vaca, merecem respeito. Afinal, são
séculos inteiros dedicados à crença. Se eles vivem
bem assim, que assim seja. O que não viabiliza é

dizer-se religioso, temente a Deus - ao seu Deus, e

sairpor aí caluniando, vilipendiando, difamando;
estuprando, seduzindomenores, assassinando, rou- .

bando, corrompendo, com a idéia de, na horapreci
sa de viajarpara a vida eterna, confessar-se, arre
pender-se e achar que isto o salva e dá ingresso no _

Reino dos Céus. A salvação não está só na alma

sacrossanta, mas também no corpo ilibado. Corpo
são, alma sã.

Julgar mal, levantar falso testemunho, e, pior
ainda, fazer o fI1al sabendo e tendo consciência de
estarfazendo omal, é duplamente condenável, coisa
que uma pessoa dona de sentimentos religiosos,
sejam eles quais forem, não faz e não permite que

faça.
Pena quemuitagente,porganância,poródio,por

ranço_, por paranóia, por vingança ou apenas por

ignorância, acha que tudo isso é bobagem." ,. '.-

... I � � � t, ... �'1-" t ,',,',. � I � j,' ,1" �, J,' I � i. J.t,

Florianópolis.
.

Daí a razão, segundo o

vereador, de opedido tersido agora
encaminhado diretamente ao

presidente do Besc, O pedido do
vereador teve, também, o respaldo
do'vice-prefeito Alfredo Guenther

que, em correspondência dirigida
ao presidente do banco, Mércio
Felski, salienta que, além de ser um
dos bairros mais populosos da

cidade, Vila Lenzi possui
significativo número de fábricas e

casas comerciais, o que por si só

justifica a instalação do posto.
Nos próximos dias a direção do
Besc deverá dar resposta à

reivindicação. PauloFloriani: Vila Lenzi comportaposto do Besc

TELEFONE CEL·ULAR
ESSENCIAL PARA QUEM

NÃO TEM TEMPO A PERDER

cetutar
�gradiente

• "1fA1_Ia

,In��

MARECHAL,286/30
.... -- ... 't ... '! ,- .- '" 'r. � " G' • �

.. , '. • • " .!;.
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VENDAS

CDLjáorganiza campanhaptomocionalpara oNatal
o CDL de Jaraguá do

Sul está confiante no aqueci
mento das vendas de final de

/' ano em função do Plano Real
e antecipa a organização de
uma campanha promocional
das vendas deNatal. A direto-
ria, se

gundo
salienta
o presi
dente
Ar,n o

Beber,
jáconstituiuumacomissão es
pecífica para tal campanha e

toda a programação e regula
mentos deverão estar conclu
ídas ainda nesta semana

Embora alguns detalhes da
campanha ainda .devam ser

discutidos na comissão,já se

definiu que a premiação será
umadasmaiores já oferecidas
em campanhas do CDL: serão
20 televisores em cores e um

carro popular zero quilôme
tro. As televisões deverão ser

sorteadas aos sábados, já a

partir de lOde setembro.

- 9 sorteio dos prêmios se

estenderá até dezembro, cul
minando como sorteio do car
ro na véspera de Natal.

As lojas da cidade que par
ticiparão dacampanhadeven
das deste ano serão
identificadas com o logotipo
do CDL em adesivos e carta

zes. Os consumidores que fi
zerem suas compras nestas lo
jas receberão cupons paracon
correr à premiação. Os valo
res das compras que darão
direitos a cupons devem ser

- divulgados esta semana, mas
os valores mínimos devem fí-

Um (01l'tJ

pDpIIloISSI6
prsmitltlD 110

(OmptlllM

lido PereiralCP
,

Membros dO CDL ie"n;,am-se ontempela IIUIIIhll

ALIMENTAÇÃO

Americana Granitos já tem

restaurante de funcionários
�

Benedito Novo - A Ameri
canaGranitosdoBrasil, indústria
de beneficiamento de granitos
instaladanomunicípiodeBene
dito Novo, proximidades de

Blumeiaa.inauguranopróximo
dia lOde agosto um moderno

restauranteparaseus300 funci
onários.Aempresaadquiriuequi
pamentosdeúltimagerãçãopara
aáreade processamento. A co

zinha e o restaurante são total
menterevestidosemgranito,sen
do terceirizadaa administração
queficousobaresponsabilidade
da Ataliba Refeições, lider no
ramo de refeições coletivas em
Santa Catarina, servindo hoje
maisde45mil refeições/diapara
56unidadesde29 indústrias.

Compoucomaisdedoisanos
deatividades, aAmericanaGra
nitosdoBrasilbeneficiagranitos
dediversos tipos eparadiferen
tes utilidades, comerciaIizando
seusprodutosnosmercadosna
cional e internacional. O restau-

.

rante segue a linha de modemi

zaçã:>daempresa:wnfomocom
binado tipo "Convetherm", im
portado daAlemanha, permite,
sobprocessodevaporearquen
te, trabalhar com legumes, car
nes eoutros acompanhamentos
semperder as propriedadesnu
tritivas. Asmesasparaseispesso
as, piso, paredes e demais instala
'ções, inclusive os tampos da área

deprocessamenodacozioha.são
revestidoscomgranitonobre.

car entre 20 e 30 reais.

"Logo que implantou-se o

Plano Real o comércio sofreu
um desaquecimento nas ven

das, por causa da insegurança
do consumidor. Agora as coi
sas estão voltando ao ritmo
normal eas previsões paraeste
final de ano são as mais oti
mistas. Acreditamos que nes
te período o comércio terá o

. melhor resultado dos últimos
anos. A partir de agosto, as
vendas já devemmelhorar em
todos os setores", analisaAmo.
Segundo opresidentedoCDL,
com a campanha e sorteio dos
prêmios, as lojas associadas
ao CDUSPC deverão obter
resultados ainda mais signifi
cativos.

NOTA DE AGRADECIMENTO t:
CONVITE PARA CULTO

A Famllia enlutada do Sr. HeinzMarquardt
ainda Profundamente constemada com

seu falecimento, agradece o carinhoso
atendimento da diraçlo, mfJdicos e
enfermeiros dõ Hospital Sio JosiJ,
inclusive a equipe da UTI, as
homenagens prastadas pela Camerata da
Scar, Camerata Voca/e do C. E.

EvangiJlico, à comunidade Evangélica
Luterana desta cidade, Coral EvangiJlico
de Guaramirim, as palavras
cõnfortadoras do pastor Ingo Piske e

demais pessoas, a todos que enviaram
flores, coroas, cartões, telegramas,
manifestações de pesar e ainda

acompanharam-no até sua

última morada.
Convidam parentes e amigos para o culto

que será celebrado neste domingo
(31107) às 9h30min na Igreja Evangélica
- Centro de Jaraguá do Sul.

SERRALHERIA TREVO DA FIGUEIRA
) .

.

RUA MAJHIAS RUYSAN, SIN°
ILHA DA FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL - SC
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SUCESSO

Feiras superam expectativas
garantindobomfaturamento
J araguá do Sul - Orga

nizadores
_
e expositores viram

superadas
suas expec
tativas em

relação a I
Feira Indus
trial da Pe

quena Em-

segundo o presidente da Apevi,
AntonioNonnárioBona, para quem
"a semente está lançada".
A previsão inicial çrà de que a

Feira proporcionaria, em negócios
diretos e nos três meses

subsequentes, R$ 100.000,00,
número que, deacordo comcálculos
ainda não definitivos, deve ter sido

'

duplicado. O presidente da Apevi
destacou, também, a participação
do Sebrae que subsidiou 300/0 do
valor de todos os éstandes,
parcelando os restantes 70010 em

quatro parcelas, "O Sebrae tem

acreditado em nosso trabalho e na

forçadapequenaempresadeJaraguá
do Sul", diz Normário Bona.

Outro evento de grande
importância foi a 88FeiradaMalha

1It1,o,/os
tI,tí611,0
.,tll'tII'lI6I
',/'tIr/sitls '

presa rea

lizadaentreosdias 15e 25dejulho,
no Parque Municipal de Eventos.
Idealizada pela Associação das
Micro e Pequenas Empresas do

ValedoItapocu (Apevi),comapoio
da secretariamunicipaldaInditstria,
Comércio eTurismo e parcialmente
subsidiada pelo Sebrae, a feira
consolidou-se e deverá ser repetida
a partir de agora, anualmente,

Feira daMalha repetiu sucesso de outros anos

,

que, durante 18 dias repetiu o

sucesso alcançado em anos

anteriores. Os artigos de inverno
foram os mais procurados pelos
visitantes, especialmente nos fins
de semana. A Feira, que ainda não
tem números definitivos

contabilizados, é um dos mais
tradicionais eventos do setor

confeccionista do sul do país. O
evento proporciona bons negócios
não só paFa os expositores como

também para os hotéis e

restaurantes cujo faturamento
cresce durante sua realização. Uma
parcela do lucro vai para o Rotary
que a destina" às crianças pobres no
Natal com a compra de gêneros
alimentícios, artigos de higiene e.

brinquedos.

�'FÄ[ECIMENlO
" Alex' - Um homem

• IW • , •

com veao comunuäna
A Procópio Gomes de Oliveira perdeu um de seus

mais valorosos homens de que se tem notícia. Se o

paratiense galgou os mais altos postos na sociedade

joinvilense e, como Superintendente Municipal,por
duas vezes, beneficiou o 2° distritoflaraguá), autori
zando os aterros das principais vias públicas da emer

gente vila, permitindo até os dias de hoje ruas e aveni
das largas' e planas, o bom blumenauense "Alex" não
deixava por menos, quando partiu para a "Pérola do
Vale do Itapocu", aqui se consorciando e gerando duas
filhas, estabelecendo-se como comerciante e abate de

animais, para suprir a comunidade, jaraguaense com

carnes e defumados que não ofereciam nenhum risco à
. saúde de seus consumidores. Envolveu-se nas ativida
des sociais e esportivas de tiro e bolão (onde uma

cancha tem seu honrado nome), o futebol do glorioso
Baependí e as. carreiras da Hípica Jaraguaense, sem
esquecer os carteados que reuniam seusmelhores ami
gos de todas as tardes, Quando o andar já sé constituía

em problema para um octogenário. Não refugava um
embate político e candidatou-se à' vereança, na

espectativa de servir à sua comunidade que assumiu de
corpo inteiro. Nunca se esqueceu de seus deveres de
um bom luterano, servindo a comunidade, a escola e o

,

hospital. Ele es�v�presente em todos osacontecimen
tos comunais.
" Isto lhe valeu o. "Destaque da Semana" n? 32, do
semanário "Mensageiro de Jaraguá - Jaraguá Bote",
-com o.título desta nota, revelando as-múltiplas facetas
de sua interessante vida.

O "Alex" - Alexandre Haake, faleceu às 15 horas de

27/07/94,viúvo deVeraMarquardtflaaké,deixando as
'.

filhas'Carin e Carla, os genros, Eng?�º Eugênio
Boehm e o ex-prefeito de Jaraguá Hans.Gerhard
('lNutzi") Mayer, quatro netos e um bisneto.
O seu corpo foi dado à sepultura da família, no

CemitérioMunicipal-centro, com grandeacompanha-
. . 4

mente. Ele sempre será lembrado... (EVS).

11AÇA-Nf)S 1111.1 �VIs(rl'A
, I'OSTO DE VENDAS JUNTO.I\ FÃllIlICA,

IlUAJOINVILLE 1348
'

LOJAS DALllAll- AV. GETÚLIO VARGAS, 128

.JAllAGIJA I)() SUl.. - S(� ,

'1f'NI� 7 I - I (;(;t;

II MalhasDalmar
"am a pronta antraga: ••Ia malh�,
.alatlaha,maleton 11_ a camurçad.a
tatalmanta marcarlzada" 'a_rlcadas '

ca·nt a malhar tacnolagla
.
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CORREIO DO POVO

75ANOSl�XM
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tässifieados

JSHOPPINGraragua
Realize O seu sonho, monte a sua loja no

Shopping Center.e nós providenciamos
uma franquia.
O apoio do empreendedor e do franqueador
levam você.ao sucesso certo.

*tia

VENDE-SE

Máquina Nicin 800 pontos,
semi-nova. R$ 1.350,00 e um

bujão de gás R$ 25,00. Tratar
João Doubrawa, 493

V):NDE-SE
Estufa para lanchonete, R$
90,00. RuaBarãodoRioBran
co, 286 ou 72-1968

VENDE-SE
Uma vaca Jersei R$ 180,00 e

um terreno no Braço Cavalo
14x21 comluzporRS1.500,00
ou troco pormoto CG - Tratar
Bar do Edgar em Três Rios do
Norte

PRECISA-SE
De empregada doméstica 28 e
68feira. Tratarrua383 conjun
to Residencial Amizade - blo
co 3 - apto. 302 ou 71-2364 cl
Marinês

S'CHII CHE" Fábricade Cal��s
, lndustrlals

e Residenciais

l�f)NI� «()LI7:J)

7:1-0:125
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

_ ,
•.

'

it. �

.... '.: .. -,1

VENDE-SE
TV 17" Phillips, preto e bran
co. TratarLoteamentoJaraguá
comBigode

VENDE-SE
Barraca' pl 5 pessoas com 2

'

quartos. Tratar rua Domingos
Demarchi, 215. Valor R$
110,00

VENDE-SE
CachorroCooker, 4mesesdou
rada com branco. Tratar fone
71-0196

VENDE-SE

Máquinade lavarroupaMüller
e uma centrifuga Arno. Tratar

,

fone 72-1058

VENDE-SE
Material de construção para
casa 104m2• Tratar rua

Frederico Vasel, 262. Próximo
ao. Posto Mime - 71-0988 -

ramal 205 com Aldinei

VENDE-SE
Bicicleta Monark de mulher

embomestado,R$60,00.Uma
Mountain Bike 18 marchas,
RS 80,00. Tratar rua Domin

gos Demarchi, 215

. VENDE-SE
Microsistem.Panasonic na ga
rantia R$ 90,00. Tratar Vila
Rau. Rua Quilombo dos

Palmares, lote 06

'VENDE-SE
30 metros de cerca de ferro.
Tratar rua Germano

Marquardt, 129 - Loteamento
Bernardo Dombuch

'. VENDE-SE
,

Guitarra Gianini - Sonia ver

melha, 2 captadores,R$150,00
e um órgão eletrônico Cassio
MT 260 20 ritmos, 210 sons

,

RSl00,OO. TratarruaFrederico
Barg, 248, co� Bonimar

VENDE-SE
Telefone 73-0504. Valor RS
4.000

VENDE-SE
UmaOverloq damarca Junke.
Valoracombinar. Contatofone
76-2127 com Mauricio

COMPRA-SE
Máquina de lavar-roupa. Con
tato fone 76-2127 comMaurí
cio

VENDE-SE
TítulodoBaependi.Tratarfone
72-3512

VENDE-SE
FilhotedePintcherfêmea, des
mamado, com 40 dias. Infor

maçõespelo fone71-8335 com
Tião ouMárcio

VENDE-SE
Título, do Baependi. Tratar
com Paulo no 12-0191 hor.
comI.

VENDE-SE
PneudemotoGarra Cross - aro

17 - 1 mês de uso. Tratar com
Paulo no 72-0191 - horário
comercial

EscortHobby l.OOO(G)-azulmet.. OK
EscortHobby 1.000 (G) - cinzamet.. .. -, :

OK
VeronaGLX 1.8 (G) - completo, cinzamet. 91
MonzaSLE2.0(G)-bordo met. , 90
Monza SLE 1.8 (A) - azul met. 88
Gol CL 1.6 (A) - prata met... , : 87

, GoILS(A)-bege 86
ChevetteSL(A)-begemet. : 83
EscortL (A) -cinza rnet. 89
Pick-UpWillys -bege-tradicionado.. 75
PampaGL (A) - verdemet. 89

RuaAngelo Rubini,460 - Barra doRioCerro
89260�OO -Jaraguá doSul-SantaCatarina

Fone (0473)

76-7014

Assessoria completa na área Gráfica.
para sua Empresa

Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders T urtísticos,
Anúncios de Jornais e

<,' -Revistas, Cartazes, Jomcís.de.êrnpresos,
:: 'l:�;,:�'''t�,;;: ·��S'�.

<

,'.�roduçãO-:déÄu'dici"-V.l$ual
!i··IMIIIliiit=:líliil!ilil_iili,ti!liííi!iiliíliliMilliíliliiiliillilili_ílllili__iIIII_itIiIIllrilHlM--g_-

-��--------------------------------------------------------.......

KfVB
COMUNICAÇÃO LTDA. .

AV.,Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4
) :.�,:.�I:";;; �.:, ..; ., Forui/Fax-(D4t::a) '72-JOS:6� :.:,

" >

"'-.. Clt.
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Jaraguá do Sul,30 de j�lbo de 19942-2 CLASSIFICADOS

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

Av. Mal. Deodoro. da Fonseca, 9'15 I Centro
Rua Venâncio da Silva Parto,' 225 Vila Lenzi

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

e PANjElCADORA E CONFEITARIA

� PA08V1NHO

Inglês - Espanhol -Italiano - Alemão - Francês

Solicite já 'uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 20-0 escolas no

Brasil e Exterior.
Rua Bpitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

Peças para motos e

bicicletas em gerai,
com o melhor preço!!!

PRECISA-SE
Demulheres que saibam trico
tar e fazer crochê, para traba
lhos extras. Informações com

Elisa no 73-0106

REAL

Oportunidade para investir.-......._
Entre no Real e monte a sua

própria empresa. Vende-se

equipamentos completosepro
dutos para loja de baterias.
ValorR$ 2.600,00. Tratarfone
72-3274

'VENDE-SE,
Casa em ltajaí ou troco por
casa de alvenaria em Jaraguá
com 3 quartos e demais depen
dências - gradeada e murada.

, Ótimo local para comércio.
Valor R$ 18.500. Ver e tratar
rua São Paulo, 407, esquina
com Independência - Bairro
Cordeiros - Itajaí

VENDE-SE
Terreno em Enseada à 300
metros da praia. Tratar com
Paulo no 72-0191 (horário co
mercial). Aceita carro no ne-

... gócio

VENDE-SE

Apto. comsalacozinha, 2 quar
tosebanheiro. Tratar76-3215

c/Regina

VENDE-SE
Terreno 530m2 com 2 casas

mistas.RuaCampoAlegre 435

VENDE-SE
Casa na ruaLeocádio Cardoso
daSilva, fundosSerrariaVasel.
Tratar72-2265 comClaudinei

VENDE-SE
EscortXR3, vermelho conver
sível, ano 88. Preço US$
10.500. Tratar com David no

71-1909 (res.) ou 72-2837

(com.)

VENDE-SE
Corcel IIano 81, eBelina II 81.
InteressadostratarruaHemesto
Lessmann, 494 - VilaLalau ou
71-0157

Especializada em �pintura metálica, com mahl de,2() 81)0S de experiên-
1
." i... J. r

.

;. of ÍI i � •.•• �. I). " � • ,.. j .J , I • •• ••• •
, cla.m carrDs-:batidos e reforma. OrfemeRto eem compromisso.
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�
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.. .
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IMPORTADORA
A OpçÃO ALTERNATIVA EM: V

DO

Presentes, Moda Feminina, Bebê, ale
e Infantil, ArtigosNacionais e Im- ,

ponsaoe.: emais: FRALDAS DESCARTÁVEIS cl
qualidade epreços imbatíveis. -

AV. MAL. DEODORO, 1412 (PRÓXIMO MARCATTO)
FONE: 71-3247

DfJrl\Rpm�PEORA���ÂS LTO:'-V_]li
Pedras Sãobmé-ArdÓSia

PednaspanareuesbmentosEmngend
Rua Silveira Júnior, s/n!! (próx. Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC .I�f)NI�: 7:J-(M)27

MARAN(�� D NI BoIsa
de Telefones'

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 VENDE

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

(DefronteaoBeíraRioClubedeCampo)

Fazemos sua festa infantil,
� venha conhecer nossos

�.,.. artigos para festa.

Av. Getúlio Vargas - 25 T�'Hott Paper Papelaria /
.

fone: 72-3596

1rlW@P@@
f§Jß� tà oo�(!,��� (!'1r©ßo

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

_
Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Oivisão doe plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/linhas .

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

Rua CeI. Procópio Gomes, 89
Fone 71-0066

Rua Leopol�oMayer, 120
Jaraguá do Sul,- SC
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�uhiliar�al!s
Confira nossos CIIMPE;i ,

preços a vlsta
DOS

PßE�OS_
ou a prazo

Bill OS
--

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

JARAGUÁ DO SUL·Domingos daNova, 154, próximo ao semáforo li-

da Reinoldo • Fone (0473) 71-3314
BREVE NA REINOLDO RAU • ANTIGA LOJA COLOMBO

li

COMPRA-SE
Carro (Fusca até ano 72). Tra
tar 71-6332 Clínica

� .

LavaraVENDE-SE
Corcel rI 85 em bom estado.
Tratar Calçados Mendonça.
Rua Erwino Menegotti ou 71-
1030 com Hélia

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

- Convênios com empresas IPESC e Unimed

Dr. Márcio Ramos de Oliveira
Rua João Butscharcft, nO 84 - sala 5 - Guaramirim - SC

VENDE-SE
Chevette 88, cor prata, álcool,
impecável. Tratar 71-7598 e

vendo geladeira Brastemp e

um fogão 71-1977 com Ivanir.
Ramal236

'

Estamoscomsensacional' ,

promoção para a 2a

quinzenadejulho e
VENDE-SE
RX 125 ano 80. RS 550,00.
Tratar no Sacolão da Econo
mia. Rua João Planinscheck

próximo a Arte Laje

DIGITAL SOUND 1aquinzena deagosto

Você leva 5 CD's eganha llocação de brinde
Rua Bernardo Dornbusch, 619

Jar:_aguá do Sul - SC � Fone 72-3069VENDE-SE

Passatpreto, 81. RS 2.800, um
guarda roupa com maleiro RS
30,00eumacamasoIteirocom
baú mäis colchão RS 20,00.
Tratar loteamento Jaríta, de
fronte Comercial Lima. 2" casa

ãesquerda comGilberto. (João
Pessoa)

-

r

P2Jet-e
"

Dete Delícias
& Sorveteria

I'

JornaiseRevistas

Rua Antônio Cunha, 1 60
Sala 13 e 16 �

NovoTerminal Rodovi6rio_
Atendemos de segunda a segunda

.'- das 6:00h às 22h j

COM. DE PEÇAS PARA
BICICLETAS E MOTOS LTOA�

II O melhor preço, confira! II VENDE-SE
Fusca ano 84 - álcool comfarol
inteiro. RS 4750. Telefone 71-
7409 com Schirlei

Rua José Emmendöerfer, 25 - centro

Ir (0473) 71·4322
(hor. comercial)

Jaraguá do Sul- sc
VENDE-SE

Opala Comodoro' SUE - ano e

modelo 90· - à gasolina - 4

portas em ótimo estado. Baixa

quilometragem. R$ 9.500.
Fone714347

lOJAS COlCCI

Promoção:
Tudoem30
dias pelo preço.
à vista.
Av. Marechal,
frente Säo Luis.
Fone: 72-0405

� 44 PÃOINAS

� HISTÓRIAS COLORIDAS

./ HISTÓRIAS PARA COLORIR

� PASSATEMPOS

PATOTADO

JAlMINHO
TROCO
Fiat 80, em ótimo estado, por
terreno próximo �o centro, ou
Guaramirim. Pago diferença.
Fone: 72-1333.

"ClínicaVeterinária
Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - Vacinas
Exames Laboratoriais - Tosa e Banho VIDA
MédicosVeterinários:
Anelise B. Lekmann - eRMv - se 2-1125
Bettinà Gosch - eRMV - se 2-1398

Rua Luiz Kienen, 127
.

Jaraguá do Sul - SC
_

Fone: (0473) 72-1430

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamento
Margot Acelia Grubba Lebmann. Oficial do Registro Civil do I ° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina; faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afun de se habilitarem para se casar os seguintes:

Editai N° 19.457 de 20/07/1994
ANrONlO OSNILDO RUDA E MICHELA AGLOER SANSON. .

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua RobertoMarquardt, 165, em 'Vila Lenzi, nesta cidade,
filho de Teodoro Rudae Lidia Ruda, Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente narua Antonio Carlos Ferreira,
1.042, nesta cidade, filha de Orlando Sanson e Maria de Lourdes Sanson.

-

Edital N° 19.458 de 21/07/1994
JOSÉ MILTON GONÇALVES FONSECA E ELISABETI: CAETANO DA SILVA

Ele; brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Uauá, Bahia, domiciliado e residente na rua José do Patrocinio, 67, Cohab, em Vila Rau, nesta cidade, filho
de Serafun Fons� Neto e Julia Gonçalves da Silva. Ela. brasileira, solteira, balcçnista, natural de Canoinhas, neste Estado, domiciliada e residente
na rua Francisco Zacharias Lenzi, 345, em Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Moises José da Silva e Avanir Caetano da Silva.

Edital N° 19.459 cl'e 21/07/1994
DEOGLAIR EDILSON GESSER E JOSIANE SUELI WEEGE

Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente na rua MaxWilhelm, 740, nesta cidade, filho
deAntonioGessereEdithNeuberGesser. Ela,brasileira, solteira,auxiliardeescritório, natural de Jaraguádo Sul,domiciliada e residente na rua Thomas
Francisco de Goes, 229, nesta cidade, filha de DietmarWeegc e Darci Weege.

Edital N° 19.460 de 22/07/1994
SIDENÍMORATELLI E SOLANGE PAZINI

Ele, brasileiro, solteiro, auditor, natural deRiodoCampo, nesteEstado, domiciliado e residentena ruaPrudente deMorais, 222, apto. 1.703, VilaNova,
em Blumenau, nesteEstado, filho de LiberatoMoratelli e UdilrnaMoratelli. Ela, brasileira, solteira, fonoaudióloga, natural de Assis Chateaubriand,
Paraná, domiciliada e residente na ruaGuilhermeWackerbagen, 641, apto. 304, VilaNova, nesta cidade, filha de Octavio Pazini eMaria HelenaBetiati
Pazini.

VARIG
RIO-SUL
CARGAS E

ENCOMENDAS
Edital N° 19.461 de 22/0711994

Cópia recebida do cartório de Massaranduba, neste Estado
LEQMAR TRIBESS E ROSANI RASSWEILER

Ele,brasileiro, solteiro,lavrador, naturaldeMassaranduba, nesteEstado,domiciliado eresidente emRibeirioGustavo, emMassaranduba,nesteEstado,
filho deAdelinoTribess e Irene Baumann Tribess. Ela. brasileira, solteira, doméstica, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente emRioCêrro
I, nesta cidade, filha de Amo Rassweiler e Hiltrude Bruch Rassweiler.

Edital N° 19.462 de 21107/1994
IRINEUREBLIN E LUCIA SEGUNDO

Ele, brasileiro, solteiro, assistente soêial, natural de Maripá, Paraná, domiciliado e residente na rua 25 de Julho, 1.030, em Vila Nova, nesta cidade,
filho de Joio Reblin e Edith BehnkeReblin, Ela, brasileira, solteira, analista de qualidade, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

25 de Julho, 1.030, Vila Nova, nesta cidade, filha de Bento Agostinho Segundo e Ana Lopes Magalhães Segundo.
EditaI ND 19.463 de 26107/1994

DANIEL AMAURI DEMÉLo E ROSELI FORTE
Ele, brasileiro, solteiro, comeroiante, natural de PresidenteNereu, neste Estado, domiciliado e residente na rua Joiitville, 3.481, fiesta cidade, filho de
Norberto Melo e Benta Jönek Melo. Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Barra Velha, nesteEstado, domiciliada e-residente na rua 470, nO
20, nesta cidade, filha de Joio Forte e Ana' IrmaMaisen Forte..

Editai ND 19.464 de 16107/1994
NARLO JOSÉ LENZI E KATIA REGINADE OLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Alberto Piccoli, 486, em Áf}Ja Verde, nesta cidade, filho
de Vilde Lenzí e Olanda Fagundes Lenzí. Ela,'brisileira, solteira, do lar, natural de Curitiba, Paraná, domiciliada e residente na rua Alberto Picolli,
486, Áf}Ja Verde, nesta cidade, filha de José Deuseli de Oliveira e Renita Kwitscbal.

EdItaI N° 19.465 ae 16107/1994
JOÃO FRANCISCO CAMPOS E FABIANALUCI ZEFERINO

Ele, brasileiro, solteiro, recepcionista, natural de São Francisco do Sul, neste Estado, domiciliado e residente na rua Vera Fischer, 112, nesta cidade,
filhodeFranciscoCampos eOsvaldinaRosadeCampos.Ela,brasileira, solteira, costureira,nalUnll deEstreilo - Florianópolis, nesteEstada, domiciliada
e residente rui rua Friéilrich WilheIm Sonnenhohl, 465, Vila Lalau, nesta cidade, filha de Francisco Carlos Zeferino e Laura da Silva Zeferino.
E para que cheque ao conhecimento de todos, mandei passar o presenteEdital que será publicado pela imprensa e emCartório, onde será afixado por
15 (quinze) dias,

Av. Marechal
Deodoro, 122 -

Fone/Fax
(0473) 71-0091
Jaraguá do Sul

Santa Catarina "

II
II
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c O M UNI C ,A D O
EDITAL·

'Comunicamosa'quem possa interessar,
que foi protestado um título indevidamente
da empresa BRUBEL AUTO PEÇAS
LTDA., portadora do CGC nO 80.747.447/

0001-68, domiciliada a rua Reincido Rau

nO 632 - Jaraguá do
.

Sul - SC. Título nO

2040979 devalor CR$ 46.816.54 (Quarenta
e seis mil, oitocentos e dezesseis cruzeiros
reais e cinquenta e quatro centavos). Com
vencimentoem 26/04/94. Pedimosescusas

pelo nosso erro.

HESS TRANSP. ROD. E SERVo LTDA.

PatriciaTavares daCunhaMelloGomes,Tabeliã, eOficial deTitulos da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham nesteCartóriopara Protestos os Titulos contra:
Borrachas Reber Ltda - Rua Epitáeio Pessoa, 1376 - NESTA
Casa Bonita Arte Deeerações LtdaME - Rua Barão do Rio Branco, 157 - NESTA

DuffyMalhas LtdaME - Rua Joinville, 4885 sala 04 - NESTA

Esquadro Emp. Imo.b. Ltda - Av. Mal. Deodoro, 98 - NESTA

Gràndy Inel. Co.m. Co.nf. Ltda - Rua 741 - Fundos Dal Fort � NESTA'
Inel. Esto.f. Deretti Ltda - Rua Afonso A. Emmendoerfer, 117 - NßSTA
Jo.io.Martins - Rua Três Rios do Norte - NESTA
Marinu Resa - Rua Frida Kruger s/n° - NESTA
Manoel F. C. Sup. Santus - Rua João Pessoa s/n° - NESTA
Neri Co.uto Rio.s - Loteam. Kanzler, Lot. 14 - Nova Brasília - NESTA
Três Rio.s Co.nf. Ltda - Rua Roberto Ziemann, 3720 - NESTA
Três Rio.s Conf. Ltda - Rua Roberto Ziemann, 3720 - NESTA
Três Rio.s Co.nf. Lt - Rua Roberto ZieI1l8IlÍl, 3720 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, fazpor
intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçam neste Cartório na Rua AtthurMüller, 78,
no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então dar rezão porque não o faz, sob a pena de serem
os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KE/Jaraguá do Sul, 27/07/1994.
Patricia Tavares daCunha MeDo. Gomes

Tabeíiã

JUizoDE DIREITO DA2·VARADACOMARCADE
JARAGUADOSUL

ASSISr�NCIA JUDICIÁRIA

EDITAL DE CITACÃO

ADOUTORAHILDEMARMENEGUZZIDECAR

VALHO, JUrZA DE DIREITO DA2a VARACrVEL
OACOMARCA DE JARAGUÁDO SUL, ESTADO
DE SANTÁ CATARINA, NA FORMA'DA LEI,
ETC ...

I FAZSABER, atodosquantos
O presente edital de citação virem ou dele conhe

cimento tiverem, com o prazo de 30 dias, que
tramita neste Juizo e Cartório Civel os autos

CONVERSA0 DE SEPARAÇAo JUDICIAL EM

DIVÓRCION°578193, emque éautora LOURDES
MULLER, brasileira, separada judicialmente,
industriária, residente e domiciliada à rua

Florianópolis, nO 141, bairro Ilhada Figueira, nesta
cidade e, o réuVANDERLEI LUIS SILVA, brasilei-

.

ro, separadojudicialmente, de profissão ignorada,
que se encontra em lugar incerto e não sabido,
alegando em resumo o seguinte: que. foi casada

/

com o, réu, separando-se judicialmente em

03.07.1990; que desta união tiveram uma única

filha quevive soba guarda da autora; e como o réu
encontra-se em lugar incerto e não sabido, man
dou aMM.Juizade Direito, pediropresenteedital,
com o prazode 30 dias, ficando o réu citado, para
contestata ação, querendo, dentrodo prazode 15
dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros

ostatos alegados pera autora. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e em especial ao réu,
mandou a MM. Juiza de Direito o presente edital,
que será publicado na forma da lei e.afixado no

átrio do Fórum, Dado e passado nesta cidade de

Jaraguá do Sul, ao primeiro dia domêsde julhode
_
1994. Eu (Cláudia Jenichen), Escrivã, osubscre-
vi.

HILDEMARMENEGUZZI DE CARVALHO
JUIZA DE DIREITO.

II
I'

C IVEL
RuaPaie FraKken,65

'róLandp.,1 JARAGuÁ DOSIl· SC

FONE72-3412
.�oß@�omo.��.
--VINDI--
CENTRO -1 casa sit: rua JQAo Planinehek, 1760 c/300m', 2
suites, 3 derms., 2 salas, cozinha, lavand., dep, empregada,
garagem, 2 BWC.
CENTRO - Rua Joio Picolli, 1 apto., edif. Sta. Terezinha, 3·
andar, cl 2 dorms., 2 banheiros; ampla sala, dependo empre
gada, cozinha c/ armérios emb., copa, garagem, c/ érea de
120m'.
RIO MOLHA -1 sitio c/ érea de,154.()()()m2, c/ pastagem, pés
de banana, palmito, 21agoas, todo cercado.
RIO CERRO - Sitio c/ érea de S.320fn2, c/ égua corrente,
pastagem, rancho, casa boa plmorar (reformada c/17 cômo
dos). Próx. Choco Leite.
VILA NOVA - 1 casa cl 150m, cl 1 suite, 2 dorms., 1 BWC,
sala, cozinha, garagem, disp., lavanderia, terreno c/S20fn2.
RIO DA LUZ - Sitio c/ érea de 5OO.000m", c/1 casa, égua,
poço, rancho, pastagem, palmitos, local ótimo p/ cavalos,
lagoa. '

RESIDENCIAL VERSALlS -1 casa alv. C/172m', c/1 suite,
2 dorms., sala ampla, 2 banheiros, cozinha, lavand., bibliote
ca, dep. empregada, churrasqueira,garagem p/2 carros, toda.
murada.

.

JARDIM CHAMPANGHAT -1 casa C/148m', c/1 suite, 2
dorms., 2 salas, cozinha, lavand., garagem.
JORGE CZERNIEWCZ -1 terreno CI 1.35Om', c/2 galpOes.
Ótima p/ indústria.
JOSÉ EMMENDOERFER - 1 casa alvenaria c/180m', c/2
dorms., 1 suite, sala, cozinha, copa, BWC, lavanderia, gara-
gem. Área do terreno 640m2. '

•

ILHA DA FIGUEIRA - Casa dealvenaria c/76m', terreno área
de 450m'.
LOTEAMENTO CHAMPAGHAT - Ótimo terreno c/ área
450m'.
BARRA VELHA - Lot. learal, 1 terreno c/300m', prontó pl
construir, c/ infraest.
BARRA VELHA - 1 casa c/102m2, 2 banh., cozinha, sala, 3
dorms., garagem.
ITAPOÁ(PR) -2casasc/áreater. 3.124m', no Baln. Brasflia.
NAVEGANTES - 210tes 300m' e 200m' (praia,Navegantes).
PIÇARRAS - Apto. 230m2, todo mobiliado, edif. "Mi Cazita",
beira-mar, centro.
NEREU RAMOS - Vende-se um lote, 513m2, Estrada Braço
Ribeirao Cavalo. Valor R$ 2,000. Contato pelo fone: 72-3412
JARAGUÁ 84 - Terreno c/S.85Qm2 cl casa de alvenaria, cl
118m2 contendo + galpao 128m' + rancho e área p/ pastagem.
Contato pelo fone: 72-3412.

'

OFERTA: R$ 3.000,00
NEREU RAMOS· OI TERRENO SIT.

LOTEAMENTO
STO. INTÖRIO, ,CI ÁRU DE 371MI.

Vendas
Casa de alvenaria cl 240m2 - 3 quartos e +

dependências - Vila Baependi
Casa de alvenariacl 126m2 - 3 quartos, sala,
cozinha - Santa Luzia
Casa de Alvenaria cl l3Om2 - 3 quartos e

demais dependências - Rua Bertha Weege
Casa de alvenaria cl100m2 - Semi-acabada
- VilaNova
Casa de madeira cl 30m2 - Jaraguá Esquer-
do - RS 10.800,00 -,

Casa demadeira cl 54m2 - R Luiz Bortolini
- Jaraguá Esquerdo
Casa de madeirá cl 70m2 - Rua João
Dowbrawa - PertoHospital Jaraguá .

Casa de madeira cl 75m2 - Rua João Sarni
Tavares
Casademadeiracl 80m2- RuaLuizGonzaga
Ayroso - Jaraguá Esquerdo
Terreno cl 450m2 - Loteamento Papp -

Barra do Rio Cerro
Terreno cl 500m2 - Rua Jorge Czerniewicz
- Próx. Hospital Jaraguá
Terreno ci 684m2 - RuaWalterMarquardt
- Lateral
Terreno cl 288m2 - Rua Bertha Weege
Terreno cl 600m2 - Loteamento Papp -

Barra do Rio Cerro

Locação
.

Casa de alvenaria - Rua Herminio M: Car
doso - Centro
Sala comercial- Rua 25 de Julho, 577

CRECI6392
Ruo .S d. Julho, 317

Vllo Novo - ,Ioro.u6 do Sul - sc

Fe»_ca:
7S1!--eJl .. 5.-

"") ..
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Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0610

Vende
Áreade3.700m2.pr6xiInoaocentro.
naruaCanoinhas,lateràldaAntônioC. Ferreira.'
Ten-enocentral,noÜúciodama
AdéliaFischeráreade33.023.00m2.
LotesnoLoteamentoItapocuzinho.
LotesnoLoteamentoJardimFrancisco.
LotesnoLoteamentoRausisemGuaramirirn.
Lote425m2• pr6ximoBretzke.
ApartamentoEdificioJaraguá. tamanhomédiocom
garagem-R$26.00Ó.OO
Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com 1.652m2•
plÓximo�MarisóI
Lotecom392m2-RuaCarlosMeier.próximoWegll

"." HABITAT
COMPRA • VENDE • �LUGA • ADMINISTRA
Bua Leopoldo Janssen, 62 - Fone (0473) 71-8009
892$2-130 - JAFlAGUÁ DO SUL - Santa Catarina

MOB IARA
tMclUIilJ

Casas
Casa de alvenaria 180m2, terreno 673m2 - Centro.
Casa de alvenaria 135m2, próx. Escola Alberto
'Bauer.
Casa de alvenaria 247m2, terreno 2.700m2. Rua
João Planinschek.
Casa dealvenaria l38m21atera1 JorgeCzemiewicz
Casa de alvenaria 100m2, entrada pl Rio Molha.
Casa de alvenaria 100m2 lateral Reinoldo Rau.

Apartamentos
Apto 3 qUartosEdificio D. Lili c/118m2,Piçarras.

Apto 4 quartos, rua Reinoldo Rau.

Apto 2 quartos, Edificio Jaraguá.
Apto 3 quartos a entregar em 18 meses.

Terrenos residenciais
510m2 rua Lourenço Kanzler ,

.

565m2 rua José Emmendoerfer
450m2 Loteam. Versailles
640m2 rua Emma Ziemann
420m2 Ilha da Figueira
Lotes financiados próx. faculdade cl 532m2 cada.

Terrenos comerciais
1.OOOm2 esquina ruas Max Wilheim cl Augusta
Mielke.

, 650m2 prox. Zenhder (continuação Gumercindo.
da Silva).

.

770m2 ruaCaboHarryHadlich (lat. Rei_;loldoRau)
530m2 final Marechal Deodoro (próx. Panif.

Bavária)

KAKO'S SU�MER SHOPPING - KAKO'S RESIDENCE
-

"O UN/GOGOMESCADAROIANrE EMPlCARRAS"
;;

�:t

•

J<AI<O'S
SUMMER·
SHOPPING.

, LOJAS
COMERCIAIS

.

• Seja Proprietário
• 81 Lojas
'. Salão de
Convenções

-

• Entrega DEZI95
• Pinanciamento

Direto em 50 meses

+Praca de
Alimentação

•

I<AI<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
• Garagem Privativa
• Entrega DEZj96

vendas em Jaraguá do Sul.:··ENGETEC
/

CRECI - 934 - J

RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA N° 285
FONES: 72- 2679 - 72 - 3139

J'ARAGUA' DO SUL-Se

-Contabíüdade em Geral
*Escrita Fiséal *SetorPessoál *Contratos *Balanços

*Preenchimentos de carnês

,;AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 122 - FUNDQS - CENTRQ.""
.,f.ONE; 71 ..�1721 .. -AO_LADO DAVARIG�

., ..

'::':',;'

..

IIA' COM,ERCIAL II

t t f' ',' • ," .' 1- ',",0_, • ;.�. I .. Ô«. 'I', 't,' r, • '\ 'j *t t, , ..... ,

•

• ·l· <I V'i t." .. t -f,_ 1 • � � ,..
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Pesquisa comprova 1° lugar noRamo de Imóveis
Jaraguá do Sul, 30 de julho de 1994 l\1ÓVEIS

_

- 2-7
f c : ... j l d : , \ t • ) j J j .f I ( • � t

LoteaFrlento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone(0473) 71-1500

RUA REINOlDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

E -N-
i .. � ... �

.

�., .... i
_

I· _, '/

D E
. '
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Na Av. Getúlio Vargas nO 49, c/68m2•
02 salas, na rua Leopoldo Manke nO 46 .

Salas comerciais

Apartamentos no Edifieio Jaraguá.
Terreno na rua MaxNicolau Schmidtc/ 500,OOm2•
Apto. cl 160,00m2 no Edifício Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Sehroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista C/90,00m2 na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria c/IOO,00m2 na rua Santa Catarina.
C� de alvenaria, na rua 25 de Julho, com 200,00m2• (Vila Nova).
Terreno com 4.700,OQm2 e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,00m2• No loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria e/300,00m2, na rua Riehardt Piske, com 3 ar condicionados, hidro massagem,

.

aquecimento solar, e sistema de alarme.

Vendas Casa de alvenaria na rua Fco dePaula, com 120m2, com terreno 1.000m2 prõx, ao PostoMareolla.
Casa de alvenaria BR 280. Pröx, Posto Marcolla, com 145m2, terreno todo murado.

Locação
Apto. na rua Roberto Seidel em Corupá, com 3 dormitórios e demais dependências.
Apto. na rua Egydio Vicente de Souza. (Iat. José Emmendoerfer). Com 2 dormit. e demais

dependências.
Apto. naAv. Mal. Deodoro n? 921 (emeimadaPanif. Pão eVinho) com 3 dormitórios, dependências
de empregada.

•..._..__ �

�...
'
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. INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

A case dos seus
sonhos está aqui
* Casade alvenaria com
210m2 e terreno com

518m2,' situada no

Loteamento.Papp"(Bar
ra do Rio Cerro).
* Casa de alvenaria (em
construção) com 142m2

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

Ilha da Figueira.
* Casade alvenaria com
110m2 e. terreno com

900m2,. situada na rua

Antonio Bernardo
. Schmidt na Ilha da Fi

guerra,
Ótimos preços e .em.con

dtções para você

I. �t;::: CRECIN° 1589JÉ
I
I
I
I

I
I

VENDE
I Chácaras
I Terreno cl 10.45Om2 cl casa de madeira de 60m2 e de um

I galpao c/90m2, tem água p/làgoas, no Rio Cerro II, ao lado da

I .Recreativa Choco leite. Pr� R$1�.500,00
.

Terrenos'"
·1 Terreno c/376m2, (14x 27) na Barra, ruá Frida Piske Kruger,
I na Barra. Preço R$ 6.000,00

I -rerreno cl 396m2, (16 x 25) lateral rua Walter Marquardt.
Preço R$ 7.000,00
I Terreno cl 36.000m2 (81 x 44), rua Horácio Rubini, na Barra.

I Preço.R$1 06.000,00, sendo R$ 40.000,00 entrada saldo em
10meses.
I Terreno c/840m2 (21 x 40), na Barra. Preço R$ 4.300,00 em
• duas vezes.

I Terreno c/11.427m2, c/ easa de madeira e galpaO;-na Barra.

I Preço R$ 45.000,00 em duas vezes

. Terreno cl 391m2 (14,50 x 27), Loteamento Água Verde.
I Preço R$ 8.000,00 em duas vezes

.

.

I Terreno c/720m2 (15 x 48); na Barra. Preço R$ 13.000,00 -

I Aceita-se carro.

Terreno c/434m2 (14 x 31) rua Jeäo planinchek. Preço R$
• 11.000,00
I Terreno c/ 69.000m2 (105 x 660), Rio Cerro II, c/ água pl

I lagoas, sitio. Preço R$17.000,OO
Terreno cl 1.06Om2 ,.edificado clum galpao de 95m2, Jaraguá

• Esquerdo. Preço R$ 20.000,00
I Terrenoc/1.647m2, na Barra, rua PastorSchneider. Preço R$

I 2.500,00

I
I
I
I
I
I
I
I
•
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
•
I
I
I
I
•
•
•
I
I
I
I
•
•
I
I
I

Casas, I
Casa de madeira, 2 qtos, demais dependências, terreno •
1.485m2, na Barra. Preço R$ 18.000,00

. I
Oasa de alvenarla, c/80m2, 3 qtos, terreno c/ 2.750m2, na •Barra. Preço R$ 16.590,00
Casa de alvenaria c/125m2, 3 qtos, terreno c/440m2 - Vila I
Rau. Aceita-se carro. Preço R$ 15.500,00 I
Sobrado todo em alvenaria c/196m2, na Barra, cltrês aparta- •mentos. Preço R$ 35.000,00'
Casade alvenaria, 70m2, 2qtos, na Barra. PreçoR$13.320,OO. •
Aceita-se carro. I
Casa de alvenaria, 2 qtos, demals dependências,.Jaraguá IEsquerdo. Preço R'$ 14.700,00
Casa de alvenaria cl 70m2 e mais um galpao em madeira, •
terreno com 2.550,00m2, Jaraguá Esquerdo. Preço R$ I
13.000,00 •Casa de madeira, 3 qtos, demais dependências, na Barra.

Preço R$ 25.000,00 ,.
Apartamento cl 107m2, 3 qtos, demais dependências, na I
Barra. Aceita-se carro. Preço R$ 35.000,00 - negociável •
Loteamento no bairro São Luis - Jaraguá ESqUerdo.Entrada a partir de R$ 500,00 e saldo até 24 meses

.

I
I,
I
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Ba....a Sul
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Fa.ne: (0473) 72-2734

Tratar na R:'Â nç;e/o Rubini, 1223 . Sala 9 • Bàrra do Rio Cerro
, • ,

Fone (0473) 72-2734 CRECNtis9. J ,
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TERRENOS
Terreno emPiçarrasa beira rioe/4. 185m2 (Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazones cl 1.720m2, pröx. Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.500m'.
Prôx. trevo Posto Mareolla
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno esquimJ.na Rua Reinoldo Rau cl casa de alvena
ria
Terreno rua Reinoldo Rau 17x34 (578,00m2).
Terreno Rua João Januário Ayroso 20x90 (1:800m').

CASAS
Casa de alvenaria cl 60m' - Loteamento Liodoro

Rodrigues
Casa de alvenaria cl SOm' - Loteamento Ana Paula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n? 1.122.
Casa de alvenaria em construção cl 144m2 (aceita ear.ro)
Rua 312 - Angelo Menel
Casa mista Löteam. Ana Paula II Rua Victor Vitkoski

APARTAMENTOS'

Apto. EdiflcioJaraguâ e170m2 cl 2 qtos., (10andar), apto
3.

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

Apto. em Piçarras Edif. Marisa - Apto 93 com 88,59m'
Apto. em Piçarras Edif. Onelia Francisco cl 137m'

Apto. cl 156m' - Edifieio Schiochet, 60 andar (parte
financiado)

.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

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

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

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado,el áreade 14.700m', a 5 km do centro c/boa

água uma casa em excelente estado e casa de caseiro.
TERRENo COMERCIAL

Av.Mal. Deodoro da Fonsecac/2.500m2 c/25m plMal.
(Instalações Brasilauto)
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382 m'
Av. Mal. Deodoro da Fonseca'c/ vâüm".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações
Do Rio de Janeiro, onde reside, recebemos atencioso telegra
ma, vazado nos seguintes termos: "Peço transmitir povo de

Jaraguá do Sulo abraço de LeopoldinaJourdan Dias Costa, neta
de Jourdan, filha deMaria Luiza".
Damos aqui a integra da manifestação e que foimencionado nas
festividadesdeencerramento dosfestejos dos 118 anos defondação
deJaraguâ, da8IJFeiradaMalhaaexposição dasmicro epequenas
empresas que no corrente mostraram a sua capacidade no campo
do desenvolvimento tecnológico. (E. V.S)

S
**************

e unirão hoje, na igrejaRioMolha, nos laçosmatrimoniais,
osjovens Sérgio Volkmann eLucianePussi. Os convidados após
a cerimônia serão recepcionados na AABB. Ontemfoi a vez de
Jean Stessen e Cleide Cristiana Gonçalves, trocarem alianças.
Parabéns!

C ***************

umiprimen tosdacolunaàjovemAndréaBeatrizeSporrer, que
passou no vestibular de inverno, e irácursarArquitetura, naFurb,
em Blumenau!

E ***************

ncerra amanhã, a 141Jedição da Feira do Livro Espírita. As
obras estão à venda na Avenida Getúlio Vargas, em frente a

Mdium.

• Hoje naMarrakech,
apartir das 23 horas,
a bandaparana-
enseDr. Smith.
Sensacional!
• Os amantes do
Rodeio Criolo que
se preparem. Vem aí
nos dias 12, 13 e 14 de

agosto no CTG Laço
Jaraguaense, oXIII
Rodeio Crio de

Jaraguá do Sul.
Embelezando afesta,
"Os Charruas" e "Tchê

Guri", dias 12 e 13

respectivamente, no
Shopping Club. É
contar os dias e

marcarpresença!
• Estd acelerado os

preparativos do baile
de debutantes, que
acontece no dla 24 de

setembro, no Clube
Atlético Baependi,
com omusical instru
mental "Novo Tem

po", de Porto Alegre.
A comissão

organizadora estd
contactando com a

Rede Globo, para a

vinda dos atores Fábio

Assunção e Leonardo

Vieira, não descar
tando apossibilidade
de um outro atOl'

em destaque.
•Maravilhosa a

Barão Video Locadora.
que abriu sábado

passado na Procópio
Gomes, antiga Lojas
Total. É de se reparar
a qualidade dasfitas.
maioria lançamento, as
revistase a

modernidade do seu

interior.

***************

Com um belo trabalhofotogrdfwo deMaur�cio Rodrigo Pereira,
que na quinta e sexta-feira que vem estard em Jaragud do Sul, a

estonteante Elisiane. Contatospelo telefone 71-6114

PRO\1CX;Äo
A visto 15% Jesc.:

1 + 1: 10% Jesc.

1 +2: 5% Jesc.

1 +3: sem juros

VESTINDOvoce DE CORPO INTEIRO
GETÚUO VARGAS, 55

Completando2aninhoshoje, aprincesinhaJaylaMycaeHaDemarchi

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
. .-"'/�SEGUROS GARCIA

�"��ua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,

�."rIj- 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788 I

�
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais um excelente livro

lançadopelaEditora Record:
Represália. A história baseia
se em umjardineiro e operário
de manutenção na Universi
dade de Damel/, na Carolina
do Norte, Will Ryerson, que
tenta recomeçar sua vida lon

ge dos horrores que um dia o

atormentaram. Lisl Whitman,
uma professora assistente do

departamento de matemática
da mesma'universidade, lou
ra e inteligente, recupera a

auto-estima quando apaixo
na-sepor Rafe Losmara, um

estudante de graduação. Mas
as relações sexuais começam
a adquirir colorações
sadomasoquistas e.... Renny
Augustino, umpolicialdeNova
Iorque, vive obcecado pelo
homtcidlo que aconteceu cin
co anos atrás, quando uma

cnançafoi bruscamentemuti
lada... Represdüa, do mestre

do terror F. Paul Wilson, ar
rasta todos os personagens
para� interior de uma teia de
violência, traição, erotismo e

morte. (Uma sugestão da Li
vraria e Papelaria Grafipel -
fones: 72-0137 e 72-0972).

.

ÁRlES - 21'!a2Ó14 - Assuntos

que en'!9lwm dinheiro, como

co'!'prâ e venda de bens mate

Aiâis. estão favorecidos. No tra

balho, mostre seu senso de er-

gariização. Procure ser bastan

te carinhosa com quem você

ama. Ele está precisando de
mais atenclo.

tos relacionados a dinheiro eba
mario a sua atenção. Boas tran·
saç6es podem ser feitas, desde
que você nlo se arrisque muito.
O amor está em· alta. Converse

•

com quem você ama, nem que
seja apenas pelo. telefone!

FESTIVAL

Vencedores ganham disco 'furado'
o s quatro vencedores do

I Festival Regional da Can

ção Sertaneja, realizado no

ano passado, durante os festejos
dos 117 anos de fundação
de Jaraguá do Sul, finalmente
receberam o prêmio prometi
do: um compacto duplo com

músicas que interpretaram:
Elisabeth Araújo (10 lugar)
com "Champagne"; Renato e

Roberto (20 lugar), com "Dei

xa"; Ademir Brusque (30 lu

gar), com "Nuvens" e Luís e

Lorival (40 lugar), com "Ré
deas do Possante". O disco foi

entregue durante o encerramen

to do II Festival, realizado re

centemente durante as come

morações dos 118 anos da
cidade.

Porcaria
Porém, amaior parte - se não

todos os discos são

imprestáveis. Produzidos pela
MUG - Estúdios de Gravação,

DIVERSÃO
\

Divulga�o
I FESTIVAL REGIONAL DA,�ÇÃO SERTA."<EJA

117 ANOS DE JARAGUÂ DO SUL
1993

l.WI..&
] N Elttabeth Araújo

Músic:.: Chaml' ..gn�
*=;:: f.i4"aiulõ Adaur e Ricardo Magno

2 � ��i::l���
AúlOC: Oscar Ndlon Siafuan
Tanpo: 4'20"

Eli....be<h Araujo :._.:!�.. <
1° 'usar.. MÚI;ÍCt:

AutoteS
'

e Rudv Pera
Venio: o e ChorÖró
TempO:

1 � 1.Ws e louJ'h-al
MÚI;íca: RUns do Pouanu

�o;::l:o� e Antonio LW.

Compacto duplo com defeitos de gravação

de Joinville, no mês de março

último, apresentaram péssima
qualidade de som e, pior, segun
do denuncia Ademir Brusque,
"as músicas 'pulam' como se os

discos estivessem furados". Um .

z- l..gat. Re".

ato e .Roberto

produto que, defmitivamente,
tem que ser recolhido domerca

do, frustrando os vencedores
do festival que esperaram exa

tamente um ano pelo disco que

agora, nem pode sermostrado.

RockMassa agita Massaranduba
Massaranduba-AM&EPro

duções Artísticas de Blumenau,
prepara uma grande festa no mês
de agosto na "capital do arroz".
Será realizado o primeiro Rock
Massa, com aproximadamente
vinte bandas, dos estados de São
Paulo, RioGrande do Sul, Paraná
e Santa Catarina. Também terá

apresentações de grupos de dan

ças e artesmarciais de Jaraguá do
Sul, Blumenau e Joinville. Uma
das atrações que certamente cha-

mará a atenção de todo opúblico, shows, praça de alimentação com
em especial omasculino, é a par- completo .serviço de bar, mini
tida de futebol suíço eßtre as ma- mercado e telefone público no 10-

nequins e modelos de Jaraguá e cal. Junto ao 10Rock Massa, será
Blumenau. Campeonato de cabo realizado pela primeira vez em

de guerra de ambos os sexos tam- Santa Catarina, uma exposição
Mm é atração. Na áreado evento, dirigidaespecialmenteaosjovens:
a organização se preocupou no automóveis, náutica, motos, biei
aconchegodosvisitantes.Ainfra- cIetas, instrumentos musicais,

/'

estrutura contacomamplaárea de informática, camping, confecção,
camping, inclusive com espaço artigos esportivos e outros. Não

para trailers emotor-home, saní- perca este grande evento e com

tários, ginásio coberto para os pareça!
-

começar a semana- com o pi
direito, organize suas prioridades.
O momento é favorável para você
iniciar um negócio. Aproveite! Um
convite para um jantar romântico
vai deixá-Ia empolgada. É o pro
grama ideal para esta noite.

TOURO - 21/4 a 20/5 - Para G�MEOS - 21/5 a 20/6 - Vibra-
ç6es lunares lhe ''dão a maior

força na resolução de qu�ões
práticas. O segredo é você se

concentrar firmemente em suas

tarefas. Lua e Vênus vAo colocar
sua vida afetiva em evidência.
Se está só, poderá encontrar

!llguém ...

CÂNCER-21/6a21n -Mes
mo que a timidez dificulte a ex

pressA0 de sua sensualidade,
ela vai aflorar assim mesmo.

Nilo tenha medo de assumir o

que sente! Vênus em seu signo,
aumenta sua necessidade de
amar e se entregar às suas pai
xões. Vá em frente!

0_ convlvio social nlo será ape
nas um prazer, mas uma neces

sidade. Voei sairá lucrando ao se

abOr para os pontos de vista dos
outros. Novidades à vista na vida
afetiva. Se voei � SÓ, poderá
conhecer alguém muito especial!

SAGITARIO - 22/11 a 21M2 -

Com as emoç6.es sob controle,
você se sentirá mais com os pés
no chio. Comece já a estruturar
sua vida, principalmente suas fi·

nanças. A noite é mUito favorável
ao$ encontros. É te(npo de eeíe
car mais amor em. sua vida!

CAPRICQRNIO-22/1Zá 20/1-
O trabalho e as finanças vlo
conduzir seus pensamentos.
Concentre todas as suas fGrças
na busca de uma melhor situa

ção material. Voei terá mornen

tos de tranqüilidade ao lado de
seu parceiro .. .Aproveite para és·
,pairecer um pouco.

j�1'!t't:'f(;��{ "
"

LlBRA-23/9a22/10- Assun. &SCORPIAO-23/10a21/11-

LEÄO -2217a22/8- Aausincia VIRGEM _ 23/8 a 22/9 - Voei

AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - Você
se sentirá um pouco mais

introspectiva hoje. Caso se sin
ta indisposta, não se preocupe.
Resolva apenas-ps problemas
urgentes. Um programa caseiro
é a melhor pedida para esta
noite. Relaxe e atualize suas

leittrräs7J!.' "I>'''''1i.'1>'/1 � , �

de� astrais tensos facilita a

�o de sua vontade. AIraga
ce as mangas, vá à luta e conquiste
o que déseja! O (ornantismo�vai
envolver seu coraÇ.io. programe
algo bem .interessànte para fazer

com o seu parceiro. _

-TV
REDEGLOBO

Hole
07:30- Desenhos
08:00- Treino GP Alemanha
09:00- Xuxa Park
12:10· Jornal do Almoço
13:15- Jomal Hoje
13:40- Esporte Espetacular
15:00- Liga Mundial deVOlei
17:00- TV Zona
17:50- Tropicaliente
18:45- A Viagem
19:40- RBS Notfcias �

20:00 - Jornal Nacional
20:35 - Fera Ferida
21:40- Show Criança Esperança
00:25 - Filme � ''Condenado Pela

memOria"
02:25 - Filme - "Meu Nome é Coagan"
04:00- National Geographie

Amanhl
05:40- Educaçao em Revista
06:00- Desenhos
06:50- Globo Ciéncia
07:10- Globõ Ecologia
07:30- Pequenas Empresas

Grandes Negócios
08:00- Globo Rural
09:00- GP da Alemanha
10:40- Modelo Empresarial

Catarinense
1100- Projeto Conesul
12:25- Seaquest
13:15- Barrados no Baile
1400- Filme - "EMra, a Rainha .. ."
1600- Dominglo do Faustlo
20:00- Fantástico
2200- Minissérie· "Nova Iorque

Contra o Crime"
23:00- Placar EletrOnico
23:40- Filme - "Assim é a Vida"

REDEBANDEIRANTES
Hole'

Mistérios da Fé
National Geographie
Flash
Futebol Dente de Leite

07:30-
08:00-
09:00-
1100-
1200-
12:30-
13:30-
15:45-
1800-
1900-
19:30-�
20:00-
21:30-
22:30-
00:30-
01:30-

Acontece
Esporte Total
Eventos Esportivos
Copa Bandeirantes
Eventos Esportivos
Jornal Barriga Verde
Jornal Bandeirantes
Faixa Nobre do Esporte
Sem Fronteiras
Filme - ''Viagem de Amor"
Free Jazz in Concert
Valle Tudo

Amanhl
06:15- Igreja da Graça
07:45- cada dia
08:00- Anunciamos Jesus
09:00- TV Mappin
1000- Clube írmäc camioneiro
10:30- ShOW do Esporte
20:00 - Jornal de Domingo
20:15- Filme - ''O Cheiro do Papaia

Verde"
22:15- Domingo Dez
23:30- Jornal de Domingo

2" Ediçao
23:45- Filme - "Às Oito Vitimas"

-Alteraç6_ nllo comunlcad_
••0 de r..pon••bO/dade da.
em/_ores.

estará com todo o pique hoje e

tudo o que ..-sitar de concen

,tnIçIo e método estará mulo bem
em suasmlos. Mostre sua eliciin
cia! Não se esqueça de reservar

algumas horinhas também para
estar ao � de quem voei ama!

PEIXES·2O/2 a 20/3 - Comece

a semana resolvento todos os

assuntos que exijam sua con

centração. Quanto mais rápido'
agir, maiores as chances de

sucesso. Vênus aumenta a ne

cessidade de amar e ser amada.

Marque um encontro romântico

com seu parceiro!
"•.,•.,....v...v� ,
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JaraguádoSul, 30 dejulho de 1994

'1

,

Prefeitura realiza melhorias Sebrae �o:'rdena viagem de

•
.

• • •. empresarwspara o Uruguai
nas prlnclnals ruas da cIdade Pequ�nos e médios empre- o�tras. como entidades p�t�-r sários tem encontro marcado cinadoras o Banco da Repúbli-

,

entre os dias IS e 17 de agosto, ca Oriental.do Uruguai, Agên-
em Montevidéu

-

no Uruguai, cia Espanhola de Cooperação
para uma rodada de negócios. Internacional,ProgramadasNa
O evento está sendo coorde- ções Unidas para o Desenvolvi
nado pelo Sebrae, através do mento/ONU (Organização .das

Empretec, programa de apoio a Nações Unidas), Unión de

empreendedores, e contará com Creadores de Empresa (Ucre),
a participação de empresários Aladi.(Associação Latino-Ameri
da Argentina, Brasil, Bolívia, cana de Integração), Laboratório
Chile, Paraguai, Uruguai e de Análises Tecnológicas do Uru
Venezuela. O encontro tem o guai (Latu) e jornal EI País.
objetivo de promover debates Os empresários cata

sobre os temas importação, rinenses interessados em par
exportação, representação co- ticipar do evento devem entrar

mercial e promover parcerias. em contato com o Sebrae (com
A rodada de negócios está aUnidade de Comércio Exteri

sendo organizada pela Câmara or), através do telefone (0482)
de Indústrias do Uriiguai e 24-90220ucom umadasunida

Empretec/Uruguai e tem, entre des da rede Balcão Sebrae.

OBRAS

RiO do Sul - A secretaria
de Obras da prefeitura de Rio do
Sul realizou de 18 à 22 de junho
patrolamento e macadamização
na Serra Taboão nurna extensão

, de 40 km num trabalho que a

mui t o

tempo
8110XYnão 'era

reali- j6BS16
prDlÍtDllltlllIe
osIo/ltIdo

zado na

quelelo
caleque
v i nh a

prejudi-
cando osmoradores que pratica
mente não tinham condições de
passar com seus veículos.
A primeira parte do

asfaltamento 4a rua XV de No
vembro foi concluída no trecho

praça Nereu Ramos até o início
da Oscar Barcelos pela empresa
Sinoda.

Foi concluído também o ser

viço de drenagem e construção
debocas de lobonaruaVenceslau
Borini no bairro Canta Galo.

Ainda na Venceslau Borini
foi realizado o asfaltamento do
trecho entre a ponte da Ximbica
até o supermercado Schreiber e
se o tempo permitir todo o trajeto
daVenceslauBorini deverá ficar
concluído em breve. O
asfaltamento foi uma promessa

,

de campanha de Clovis Gaertner
eBrunoMedeiros e que está sen
do cumprido e logo entregue a

comunidade melhorando o trân
sito neste bairro.

Outro trabalhoqee vem sendo
'

realizadopela secretariadeObras
éno loteamentoSantaTerezinha,

GEAFltI�'"

Vice-prefeitoBrunoMedeiros

que será todo patrolado e

macadamizado e realizado a co

locação de tubos. Mais para que
isso acontecesse foram necessá

riosatéagoraadetonaçãode 120

furos emfunçãodograndenúme
ro de pedras existentes na rua

principal e que dificultava a pas

sagem das máquinas da secreta
ria. Este trabalho vai dar condi

çõesaosmoradoresdo loteamento
de subirem com seus veículos o

que não vinha acontecendo em

função da situação precária da
rua principal. Foi também reali:
zado patrolamento do Morro do
Nasato, Bela Aliança, Jardim
Alexandro, Taboão na Estrada
Cachoeira e na Serra São Jorge.
Paraestes trabalhosos caminhões

C()RREIODOPOVO - 9

da secretaria transportaram cer

<?de 3. 800m3 de saibro, casca
lho, barro, base, raohão, pó de
britae areia. Foi ainda realizado
limpeza, roçado e varreção em

toda a cidade.

NEGÓCIOS

DEFASAGEM

Produtores reuniram;.separa
discutirpreço do leite em sc

Florianópolis - A Comissão
deAgricultura daAssembléia reu
niu-se ontem com representantes

- dos produtores de leite do Estado

para buscar uma solução para a

defasagem dos custos de produ
ção e de comercialização' do pro
duto em Santa Catarina. Da parte
das indústrias, apenas a

Cooperleite compareceu ao en

contro, sendo que o Sindicato das
Indústrias apenas enviou urn do
cumento aos deputados explican
do que a entidade "não tem poder
de decisão sobre os preços, nem

ingerência sobre custos de produ
ção e de comercialização".

O vice-presidente da

Cooperleite,MathiasWeber, apre-

sentou uma nova proposta da co
operativa de pagamento de RS
0,20 por litro ao produtor, mais
um programa de incentivo de 7%
a 28% conforme o volume e a

qualidade do leite produzido. Ao
receberemaproposta, osproduto
res fizeram urna rápida reunião e,
decidiram manter a posição que
reivindica o pagamento de R$
0,26Ilitro. Estabeleceram ainda
urna trégua até o próximo dia 16

de agosto, para que novas negoci
açõessejam feitas. Apelarampara

que o Sindicato das Indústrias
volte atrás no seu posicionamento
e abra negociações sob pena de

intensificação do boicote na dis
tribuição do leite.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO POVO -10
I � •

-

.t. ,J • .,. I , .. � - .... ;. l It,. '! • �

JaraguádoSul, 3Odejulho de 1994

Raça Zebuína é uma das mais loinville ganha o maior

d <

• d'
.

.'d ..,. centroempresarialdeSC
eseJa as em to . o o pais Jlömilk-AMWloIncap<> metrosquadrados estão sendo en-

.

rações e Empreendimentos inau- tregues neste mês de julho. Aten-
gurou no dia 28 de julho o Centro dendo urna necessidade de merca-

Empresarial Hannover, o maior do, as salas sãomodulares a partir
edifício comercial de Santa de 56 metros até um andar inteiro
Catarina: Resultadodeinvestirnen- de550metros quadrados. Amenor
tos deUS$ 3 milhões, oHannover sala custa em tomo de lU 24mil,
tem 34 mil metros quadrados dis- compagarnentoparceladoematé5
tribuídos em. 22 andares de Salas anos através de financiamento do

comerciais, salão de eventos, audi- Banespa,
. tórios, estacionamento privativo, Para o empresário Luiz Otávio
central de comenicação e restau- Lobo, o Centro Empresarial
rante panorâmico. Hannover representa o mais im-

Oempreendimento, iniciadoem .

.' portanteempreendirnentono setor,
1988, já tem 700,4' dos espaços .

num momento em que Joinville
comercializados. "É um centro co- repensa o seumodelo econômico.
rnercial destinado ao' pequeno e "Hoje 82%da atividade eceeômi-

médioernpresárioqueprocuraurna ca do município se concentra na

árêacominftaestrutmaparadesen- indústria e apenas 170A. nos servi-
volver. o seu negócio", ..evela o

.

ços. O Hannover tem a

diretor da M. Lobo, engenheiro inftaestrututa necessária para aj�-
Luiz Otávio Lobo. dar Joinville crescer no setor

Da área total construída, 11 mil terciário", avalia.

r
I

I

t

PREFE,RÊNCIA

As raças zebuínas criadas
no Brasil oferecem precocidade,
fertilida-

ria nos países de clima tropical ou
subtropical. E seus cruzamentos

seadaptamemqualquercondição
climática, ea raçaapresenta todas
as características ideaispara fazer
dapecuária urna·atividade econô
mica lucrativa.

maio, em Uberaba (MG), a

Expozebu, que é a exposição das

raças zebuínas brasileiras. Foram
reunidos rnais de mil animais.

JuntoaExpozebu, foi realiza
do ala Exposição Internacional
dasRaças zebuínas. Anirnais pro
venientes de diversos países da
América.Nestaamostra, foi apre
sentadoaosvisitantes, animais da

.. raçaBrahman, originária dosEs
tados Unides.

de, rusti
cidade e

alta pro
dução de

&ptJz_bu
leulliumois
dsmil
ollimoiscarne-e

leitecom Exposição
Urna amostra que a raça zebu

éamaisvalorizadanomercado de
bovinos, foi realizado no mês de

menor teor de colesterol. Hoje o

pais: possuí o maior patrimônio
genético do mundo para apecuá-:

,I

"Vaca Gir". ProdllçlJo de leite excelente, com baixo teor de colesterol

Uberaba. Capital da Raça Zebu
Localizada no estado de Minas Gerais, asquais representam 80por cento do rebanho
Uberaba foi considerada a capital da Raça bovino do pais. Outra raziJo para levar este
Zebu, no Brasil; S40 mals de 10 mil sócios. titulo, Uberaba realiza todo ano à expozebu.
efetivos, dos quais 6mil s40 ativos, isto i, que Uma exposição onde são mostrados os mais
criámeselecionam raçasz.ebuina$brasileiras, diversos bovinos existentes nesta raça.I

INAUGURADO

MEDIDA PROVISÓRIA

Wedekin aprova a redução das
mensalidades pe.la média salarial

Florianópolis' - O senador e

candidato a governador, Nelson
Wedekin, da Frente Popular, vai
votar no Senado a favor da apto-

_ vação daMedida Provisória 550
do governo que converte as men
salidades escolares em real pelo
critério da média salarial de no
vembro a fevereiro último.
Wedekin assumiu ontem o com

promisso ao participar de ato pú-
blico na sede da União
Catarinense de Estudantes, em
Florianópolis.

O ato público foi organizado
por representantes da UniãoNa
cional de Estudantes (UNE},
União Nacional dos Estudantes
Secundaristas do Brasil (UBES)

e União Catarinense dos Estu
dantes Catarinenses (UCES) e

teveaparticipação depresidentes
�de grêmios estudantis da, rede
privadadeensino do interiore da
capital. Na ocasião, o' senador
receoou-üu' vice-presidente da

UNE, Leandro Cruz, a cópia do
projeto de íei de iniciativa popu
lar que a UNE encaminhou ao

Congresso estabelecendourna sis
temática de reajuste dasmensali-'
dades nas escolas particulares.
Wedekin garantiu, além do seu

voto-favorável, articular o apoio
de outros senadores aMP 550 e

apresentar emendas ao projeto
governamental, tornandoporbase
o .projeto de lei da UNE.
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FALSO

"Veterinário" agia uregularmente na região
,

Segundo constanoBoletim deOcorrência, o ImilioRosa, darua

Domingos Rosa. conta que no dia 26 passado, estava ele "mui

tranquilo", quando de repente, aparece um tal de José Carlos

Dionizto, epassáà espancá-lo violentamente. Sabe-se lá, por que

"cargas d' águ�" o Zé veio à agredir o Rosa, mas ninguém bale de

graça, ou b�te?
/ Carioca encrenqueiro

Essa é comprida. Vê se pode. Um earioca, oMaxwellMartins

Macedo, de apenas 33 aninhos, veio com sua mulher. a Salete

Chaves e sua filha de 3 anos visitar a casa do irmão de Salete.

Chegando na "capital da malha", respirando ar catarinense,

resolveu experimentarapinga do Sul. Tomando uma, duas, três e
mais um tanto, chegou na casa da cunhadaprá lá de Bagdá. Ficou,
quietinhonum canto, quandoviu que suafilhaestavabrigandocom

.

ofi/hodo casal. não aguentandomais, resolveuporpingosnos "is"
na briguinha inocente das crianças, mas de um modo violento.

Pegou a cinta e bateu em suaprôprtafilha e nofilho do cunhado,

que não permitindo, disse para afastar-se, o que realmente acon-
teceu. Porém o MaX foi no bar em frente a casa dá parentagem A TROCA poderá ser feita em�ualquer
pegando um toco de sinuca e deporte de trêsfacas, veiade encontro uma das 13lojas do gupo lonta
a residência, desferindo um certeirogolpe na vidraça, quebrando-

zo.NT.·� ..a. Foi acionada a guarnição da PM. Lá chegando, os soldados �
Wolney da Silva e Alvari Bein deram voi de prisão ao Max, que' QnCHi ßUHslroi
acertou um tremendo chute na canela do Wolney, sendoposterior-
.mentei!f,êamJnhOäõ.paraâ.MraT24,"dacadeiamuniéijJi:1I, ondé lá

' ,', 1 "t!�Jff!nilV(�/c,r??lJ!Il(
1�11�*W$15ii.����;.����---�.����_,i���k��i����;

C orupá - O agricultor
Ingobert
Hilgeleey

, denun
ciou an

teontem,
o veteri
nário Ralf Hassermann de estar

agricultornadelegaciadepolicia,
o veterinário teria cobradoR$ 10

por ter aplicado uma vacina emh/k/tlmá
tllr6sdtJ umavaca.

Errado
Deacordocomoveterinárioda

Cidasc,WaldemarBubniak, o re
médio aplicado pelo pseudo vete
rinário, queagíaem todaaregião,
não era o certo, pois o animal

exercendo sua função sem ser es

pecializado. Segundo queixa do

Casos de Polícia
Atenção

Roubaram dia 27passado, um cheque novalordeR$ 409.34,da
agência Meridional de Jotnville, de Márcio Rubtni Malula.

Qualquer informação, fone: 73-0222.
OEmi/io daSilvaperdeu o licenciamento de suámoto, umaCG

125., Honda, ano 80, placas�FM - 338. Qualquer informçãofone: >.

73-0222.

Outro que leve uma folha de cheque, desta feita do Banco
Nacional roubada e em branco, foi o Elpldio Vieira. Qualquer : ..
informaçõo fone: 71-0123.

Essa émaispesada. Após retomar de viagem, oAntônioPedro
deAndrade constatou quefoi roubado dois talonários de cheques,
em branco do flaú. Qualquer informação fone: 71-0123.

Surpresa
Quem ficou paS1n0 desta vez, foi o Vanderlei Juvêncio, que

depois de retornar à sua residência, deu de cara com um "branco"

na estante. Sua TVà cores, 24,polegadas com controle tinha sido

roubada. Agora quero ver achar?!

Porrada

;, /

estava com sintomas de raiva, falar dele por aqui. Não recebe
com parte dojorpo visivelmente mos queixa de outras pessoas que
machucado. Bubniak ainda afir- tenham precisado de seus servi-

Desaparecido.
Após atender Ingobert, o vete

rinário desapareceu. Bubniak e a

polícia ainda não o,encontraram

para os devidos esclarecimentos.
e principalmente saber se já apli
cou o golpe emmaís agricultores.
Nas próximas horas, Será aberto
inquérito policial contia> Ralf

. Hassermann.

ma que não conhecia o tal veteri
nário. A vaca recebeu a dosagem
correta pelo próprio veterinário
daCidasc.

Para o comissário de polícia,
VanderleiZocatelli, Hassermann
é desconhecido. "Nunca ouvimos

ços", comenta.

Agora, segundo.Zocatelli,
cabe aos veterinários da Cidasc,
em abrir uma representação cri
minal contra Ralf Hassermann,
por uso indevido de profissão.

-

d sonho de construir
Iransforma·se

idadeem re

PROMOZONTA
Para concorrer aos, 18 PRÊMIOS

você deverá trocar suas NOTAS F.ISCAIS
por CUPONS PROMOZONTA

18PRÊMIOS
2 Blcidetas
3 Fomos elétricos
3 Kits pl banheiro
3 Caixas c/20 m2 ile
Piso Cerâmico

3 Caixas d'água de 500 lilros
3 Coniunlos sanitários
1 CAS'A

1 CÚPOM = 50 URVs (em H.F.)
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ANTECIPADO

Iuveniusjoga hoje contra o

Cticiúmapela seaa rodada
J araguá do Sul - A partida

entre Juventus eCriciúma, válida
pela sexta rodada do pentagonal
principal, foi antecipada palia
hoje à tarde, às'l6 horas. O jogo
Será televisionado para todo. o
Estado, menos para a região de

Jaraguá
do Sul.

Quarta
f e i r a

passa
do, hou
ve dois

jogosva-
1 end o

hllliltl.,
91111,,111111
J.'lIl1d.lI.
111119·

pelo pentagonal. Figueirense 2 x
2 Joinville eCriciúmaOxOTuba
rão. Com estes resultados, o

JÚventus está na última coloca-
. ção, com dois pontos, mas com

duas partidas a menos do líder,
Criciúmá, com seispontose cinco
jogos.

ALFA-BOXER

-

PentagonalPrincipal
EquiDe PG J V E D GP oc SG
l° Criciúma 6 5 1 3 1 5 5 O

2° Figueirense 5 4 1 3 O 7· 6 1
3° Tubarão 5 4 I 3 O 4 3 1
4° Joinville 3 4 O 3 I 4 5 -I

5° Juventus 2 3 I O 2 2 3 -I

Os critérios dedesempate são: 1°) número devitória;
l°) saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

.

. O técnico Abel de Souza defi
niu a equípe, no coletivo de on

tem, que entrará em campo logo
mais à tarde para enfrentar o "Ti
gre". Léonetti volta após cumprir
suspensão. Lin, Nei, Aloir e

Júnior, voltando a ocupar a vaga
de titular na lateral esquerda de
pois depedir rescisão de contrato,
o que não foi consolidado. No
meio, Abel sacou do time Carlos
Alberto, entrando no seu lugar
Antunes. Amauri e Agnelo for-

. .,

Marlboro Brazilian TeamIDivulgaçlo -o;

-�

Barrichello (E), Gil de Ferran e Flllipaldi espemm boa colocação

ENDURO

Brasileirosparticipam do
Grand Prix de Campos

mam o meio. Na frente, Índio
suspenso por receber o terceiro
cartão amarelo fica de fora, en
trando Isaías, permanecendo
Alaor e Silvinho. É a primeira Campos do Jordlo/SP - Cin

vez, depoisda contusãodopontei- copilotosbrasileiros,Raul'Boesel,
ro Ricardo, que o técnico Abel Rubens Barrichello, Christian
escala três atacantes. O treinador Fittipaldi, Gil de Ferran e André

.

não descarta a possibilidade de- Ribeiro, Fórmula Indy, Fórmula
Andersen entrar nomeio-campo, Um, Fórmula 3000' e Fórmula.

.

recuando Antunes para a lateral. Indy-Lightsrespectivamente,j>ar
esquerda, no lugar de Júnior, que ticiparão nos dias 6 e 7 deagostö,
Sente leves dores na coxa. do Enduro de Regularidade -

Grand Prix Campos do Jordão .

Prova
O evento faz reunir os cinco

Kanaan quer consoliâartiäeranço

Faltando qllatro etapas, Kanaan estáperto do titulomundial

Vallelungalltailia - O piloto
brasileiro TonyKanaan, que dis
putao campeonatodeAlfa-Boxer,
buscamais uma vitória no circui
to italiano neste final de semana,
paraconsolidar sualiderança Até

. esta etapa,Kanaan tem 33 pontos.
Amodalidade Alfa-Boxer, é a

Corridaque faz aspreliminaresda
Fórmula 3 italiana, usandomoto
res Alfa Romeu de quatro cilin
dros de 170HP de potência. Se

. gnndo opiloto, a categoria-escola
é dasmais respeitadas daEuropa.
"Ela equivale em importância à
FórmulaOpel. Eu disputo com os

melhorespilotos italianosdanova
geração", conta.

maiores talentos brasileiros do

automobüísmomundíaí, A larga
da será às 10 horas, como percur
so de ida evolta entreCampos dó
Jordão e a cidade mineira -de

Itajubá, num total de 250 quilõ
metros, com a duração prevista
para cinco horas de prova.

Coincidentemente,' nenhum
dos pilotos terão compromisso'
naquele final da semana em suas

categorias.

PARAPENTE

Jaraguaenses conquistam·
o título na modalidade
Jaraguá do Sul - Os atletas Federação Catarinense de Vôo

jaraguaenses de Parapente domí- Livre, cancelouaetapade Jaraguá
naram a prova na modalidade, do Sul, devido as fortes chuvas

que foi realizada nos dias 16 e 17 que caíramnaregíão. Anovadata
passado, no Festival Catarinense está sendo estudada, mas ainda
de Parapente. O evento teve a não está definida.

participação de pilotos de Santa Colocação
Catarina eParaná. As disputas só Em 1 ° lugar, JaimeBorchardt .

aconteceram no sábado, 16, devi- . e Amauri Steinmacher, 3°, Ari
do aos ventos de até 40 kmIh. No _ Carlos Pradi, 4°, Edenir Vegini
domingo.nãohouvecompetições, (Edi) e em 5? lugar, Walmir
Ne final dese� que passou, a (Rato) Garcia.

,

A VISTA l>E.SCONT05 ESfE.CIAIS
.

. VALIDADE 06/08/94

• Ma'teriaiS de Construção;
• Pneus, Ferragens;

'.' . " . E/étrodoinésticos;
• Tecidos e Confecções. .

BREITHAUPT.

'.1: .,'.
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