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acusapor estupro
,Jair Matine, de Corupá,

estásendo procurado pelapo
líciadaquelemunicípio, acu
sado de ter estuprado a me

norD.F., de 13 anos, no final
do mês passado. Segundo a

menor, Jair levou-a para a

localidade de Ponte Baixa,
forçando-a á praticar o ato

sexual. O exame de conjun-
. ção carnal mostrou que D.F.
teve o hímen rompido recen-
temente. Página 15 Pesquisas desenvolvem variedadesmais resistentesproduzindofrutas de qualidade'
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Telesc aciona o

sistema celular
móvel de Jaraguá
o presidente da Telesc,

Walmor de Luca, acionou on
tem, oficialmente, o sistema
de telefonia celular móvel de
Jaraguá do Sul. Foram inves
timentos iniciais de US$ 550

mil para atender de imediato
300 usuários de um total de
808 pré ..inscritos .. De Luca
lembrou que, por ser uma re

gião montanhosa os usuários
, podem ter problemas com os

�/
. celulares, Página 4' ?-:.

Cadernetas depou
pança com aniversá
rio ontem, 5, terão
um rendimento de

5,7167%.

CR$ 15.02i,00
CRS 18.759,00

.
CR$ 32.882,00

Novembro

Dezembro

'Janeiro-

Fevereiro- CRS 42.829,00
Mínimo fixo - RS 64 7

SEMINÁRIO

Agricultores discutemfuturo da ban

o rganizado pela �:��,
feituradeJaraguá do Sul, As
sociação Catarinense de

Bananicultores e Epagri, co
meça amanhã, 7, no Parque
Municipal de Eventos, o II

-

Seminário Sul Brasileiro de

Bananicultura e I Encontro

Estadual de Bananicultores.
Como temas principais esta

" rão em pauta o manuseio da
fruta após a colheita e as do

enças que atacam os bana

nais. Página 5 a 12
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EOFrORIAL

Continuam
Éstima-se queoTeso�o Nacional, se��o'

.

dados" da própria Receita Federal, tenha sido
lesadoemUS$Imilhão, devidoao não recollúm�!lto
de impostos, com a liberação das 17 toneladas que

�

.. estavam no DC .. I0 d.a Yarig - vôo que trouxea

Seleção Brasileira Tetra campeã, os cartolas da,
- CBF e seus convidados.

Â: ordem da liberação da bagagem teria partido
do próprio Governo. Porém, depois que a .atitúde
foi recriminadapelaopiniãopública, ninguémquis
assumir a autoria do ato. Segundo auxiliares do

presidente da República, Itamar Franco estava

assistindo o desembarque da Seleção, viu toda a

eonfusão.provocada pelos cartolas da CBP, mas
não tomounenhumaatitude.OsministrosHenrique
Hargreave (da Casa Civil) eRubens Ricupero (da
Fazenda) também dizem que não têm nada a ver

com o fato. O episódio, entretanto, resultou no

pedido de demissão de Osiris Lopes Filho,
Secretário da Receita Federal. "Havia chegado o

momento de daro exemplo com os grandes heróis
dos tempos atuais e nossos campeões. E não pude
dar o. exemplo de que devem pagar impostos,
como todo cidadão paga. Portanto, é hora de ir

os mesmos

çmbora"" declarou Lopes Filho. "No Brasil, só a

classe média e os trabalhadores pagam impostos".
O mais triste nesta história é que o País mudou

e os brasileiros também - não se deixam mais

enganar por um simples título de futebol-, porém,
os políticos e os cartolas de futebol continuam os

mesmos, Em.média, cada passageiro do DC-I O da
Varig trouxe 123 quilos de bagagem. "No caso da

Seleção Brasileira, pelo significado do título que
trouxe alegria para os brasileiros, deveria haver
uma exceção. Não houve nenhum exagero nas

compras, como algumas pessoas estão dizendo.
São coisas pessoais", declarou, candidamente,
CarlosAlbertoParreira, técnico da seleção. Só ele
tinha em sua bagagem uma televisão avaliada em

US$ 5 mil, além de muitas outras, coisas.
É inviável que num País, como o Brasil, onde

os jogadores de futebol são regianiente pagos,
exista esse tipo de exceção só porque foram

campeões mundiais. Além disso, fica uma

pergunta: o que os cartolas da CBF e seus amigos
conseguiram para o Brasil para também serem

premiados com os privilégios reclamados por
Parreira?

52 anos'dejornalismo
*JoseCastilho Pinto

último ano do curso ginasial e a

seguirocientíficonoColégioPro
gresso, excelente educandárioem
o qual o amigo e jornalista Eugê
nio V. Schmöckel proprietário
deste jornal também fez parte de
seus estudos. s

Em fins de 1939 nos licencia
mos do serviço militar e dado
nossa aprovação em concurso

públicodeprovas, tomamos posse
de um cargo para o qual fomos
nomeado no Departamento de

Fiscalização Federal do M. da

Agricultura, em Curitiba. Em
1942 voltamos aojornalismo com
toda a firmeza, sempre nas horas
vagas da nossa função pública
federal, e nestas alturas temos co
laborações divulgadas por 30 jor-

Aos 14 anos<Veidadeemprega
do como contínuo na prefeitura
municipal da nossa cidade natal
de Rio Negro-PR, já mostrava
IDes pendores para o jornalismo
visto que escrevíamos no jornal
"O Dia", editado em Curitiba,
'sobre os

eventos

espor
tivos da
cidade
rione

grense.
Com 17

NDlDriBdotM
ti tSltuo do

'rtlolizDfiD ,

ttlmD IIDmtlm
anos pe- ,

dimos demissão do emprego na

prefeitura e fomos para Curitiba

prestaro serviçomilitare quando
, então aproveitamos para fazer o

naisdiferentes; 3 revistas e 5 radi
oeinissoras do Paraná e doRio G.
do Sul, de Minas Getais e de
Santa Catarina estados onde esti
vemos desempenhando o nosso

cargq público e do qual nos apo
sentamos em 1977 no último pos
to da carreira CQm 38 anos de
efetivo serviço federäl.

E hoje com 52 anos de ativida
des continua na imprensa dize
mos que influenciado por ela edi
tamos, em.l977, o livro "DaTerra
E Do Cosmos" e que foi através
dessa edição e do jornalismo, que
adquirimos certa notoriedade e a

gratificante certeza da nossa rea
lização como homem.

*Jomalista
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Confira a História

,

"A História de nossa

gellte lião podeficar só
lia saudade".
OPassado só e impor
tante.se o seu tempo foi
bem empregado'
-,

Há 72anos
- Em 1922, enquantoJaraguá renovava
seus esforços,'entrando firme no pro
cessodeprodução, exportandoos seus
produtosparaosestadosvizinhos, para
São Paulo e o Rio de .Janeiro, via
estrada de ferro, que era, então, fator
deprogressopara0povoado,queacom
panhava de perto o município séde,
como 20 distrito de Joinville, que al

cançava receitas invejáveis e que eram
divulgadas pelas Coletorias Federal e

Há 70anos

Estadual, nos centrosmaiores do Pais,
a fundação do PartidoComunista Bra
sileiro e sua filiação à IIIlntemacional,
encontrava motivos para longos ce

mentários em jomais demaior circule
ção no Brasil, o que respingava nos

centros menores, dos quáis não esca

pavao distritode Jaraguá, preocupado
como quepoderia acontecer quandoo
comunismo vencesse em nossa Pátria.

- Em 1924, aconteciam coisas interes
santes entre imigrantes da mesma ori

gem européia, O súdito alemão Karl

Rumpel, queixava-se na policia, pelo
fato de que patrícios Seus, aproveitan
do-se de sua ausência, passavam nos

"cobres" um carro dF sua propriedade
e"voaram".Naturaimente,comaquei
xa à autoridade, esta iaao encalço dos

vidava seus sócios para uma "Festa do
Tiro de Rei", às 9 horas, para uma

reunião na séde social, à rua Preso

Epitácio Pessoa, com a busca do "rei"
e início de competições. Às 20 horas
realizava-se um grande baile, no Salão
Hermann Enke, só para associados.
- O médico O. LanghotT mudava-se
paraacasadosr.Alois Sttlber,juntoao

"vivos". CinemaJaraguá, com consultas diárias
- ASoe. Atiradores"Jaraguá" - cOO- até as 12 horas, atual Bradesco.

Há57anos

-Em 1937,ojuizsubstituto,dr. Eudides Doubrawa, Hans Loss, Sebastião,
deQueiroz Mesquita, daComarca de Roberto da Silva, Frederico Hasse,
Jaraguá, publicava edital de júri, sorte- WaldemarRebello, BentoJoIode Soo- ,.

ando 28 jurados, a saber: Afonso za,Alfredo King.AlvinoHadlich,Curt
Schwodermacher, dr. Godofredo Lutz Vasel, Martim Habeland 'e José
Luçe, Estácio Silvestre Fortunato, Pau- Maffezzolli.A todos convidavaa com·
lo Sohn, JÓão Neves, Carlos Janche, parecerà3' Sessão do Tribunal de Júri,
GustavoSchreiber, JoãoVi<;etrteBorba, às 11 horas, de 18 de agosto, sob as

Alberto Moser, .Basílio Schiochet, penas de pagar multas de 30$000 a

GennaooGascho,FelipeF�I;Walter 50$000 acada sorteado que faltar. Ney
Janssen, Gustavo Henschel, Otto Franco,já falecido, era o escrivão, que
Hiendlmayer, Paulo'Wunderlich, Erich subscrevia o mencionado edital.

Há 10anos
- Em 1984, o aniversário dos 108 anos Barra Velha, aos 15/06/1869 e que

, de Jaraguá do Sul era' condignamente acompanhou todos os movimentos, e
comemorado com a nominata dos aosseteanosjáajudavaoseupai,como
Intendentes da época do 20 distrito do a filha mais velha, e que ouvia dizer

Município de JoinvilJe, bem cçmo os ,"que uma nova colônia iria ser aberta.

veréadoresevice-prefeitosqueocupa- muito 10nge,Iá no alto Itapocu".
ram o cargo de prefeito, nos impedi- - Roland Harold Dornbusch, ao "nsejo
mentos dos titulares. do cinqUentenário de emencipação de
- Os festejos da comemoração dos 50 Jaraguá do Sue respondiaUm questic-
anos de emancipação, ensejavam,a re- . nán"<> elaborado pelo semanário COR·
produção do artigo de MUltA0 ,REIO no POVO, desenvolvendo as-

Augusto, colaborador do CORREIO sunto que versavao seu período gover·
no POVO, onde deixava registrado námental que foi de 31 de janeiro de
os relatos de sua mãe, nascida em 1961'até31 dejaneirode 1966.

, -,

A comunidade cresce

�Daas Rvdas i
e se transforma pelo Industrial I, ALTA TE 'NOLOGIA Itrabalho. De cada um '��AJgflt:to'JfMAS' I
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Paulo Afonso garante que
construirá casas no Norte

o mesmo problema
IISeminário SulBrasileiro de Bananicultura; que começa amanhã
em Jaraguá do Sul traz à cidade cerca de 300pessoas. Bom para o

comércio (hotéis, restourantes e lojas) que tem no evento ápossibt-
lidode de 'mlmentar ofàturamento. Porém, de novo a cidade

ressente-se de uma infraestrutura adequadapara sediar eventos de
médio e grande portes. Não há, por exemplo, um audiJlJ!:!.o que
po�sa deixar osparticipantes bem acomodados;é na base do

improviso. Também não '!t! um restourante quepossa reunir Ires

centenas de pessoas."Na verdade há, um só, porém com preços
proibitivos. Está na hora de se pensar seriamente nisso.para se ter
aqui, o ano imeiro, programações com as quais a cidade só lucra.

Largada 1 Autorizado
Os deputados Paulo Bauer (fê
deral) e Udo Wagner (estadual)
tiveram mas candidaturas ofi
cia/mente lançadas pelo PPR

de Jaraguá do Sul na quarta
feira, com a presença da

candidata ao governo Ângela
Amin. Partido conseguiumobi
lizar pelo menos três centenas

· de correligionáriosqueforam à

Sociedade Vietrense dar apoio.
Pelo que se viu, foi um bom

começo.

Largàda2
Ocandtdatoaosenodopelo I'Hc
do Norte, Luís Gomes, também
veio à reunião. Lula, que foi

· prefeito em Jomville, tem-boas
chances já que sua base é o

maiorcolégio eleitoral do.Esta
do. Se opartidose unirem tomo

dele, tudopode darcerto.Oquê
.

;. seria bom para· a regido.. Lula
não é umpolítico burro.

.

Assista' .,:

Horário politico, ao colltrário
do que amaiorla pensa, é para
ser visto, todos os dias. Énesta

hora que. vocêpode observar se
o fero-fero éomesmoouse o seu
candidato mudou em alguma
coisa. Faça isso porque depois
dovoto nãohácomose orrepen-

·

der antes de quatro anos.

Osempresáriospoderão repas
sarpara ospreços de seuspro
dutososreajustes.salariais con
cedidosaos seus empregados, a
título de reposição da inflação
na data-base. Afirmação do as

sessorespecialdoMintstério da
Fazenda, José Mi/ton Dallari.
Pronto! Lá vai o realpro saco,

com certeza.

Incrivel
MinistroRubensRicupero suge
riu que as pessoas troquem o

guarda-roupa em Miami, onde,
diz, os preços são mais baixos.

Além da falta de respeito para
com o setor confeccionista e lo

jista, o mirlistro ainda debocha
·

dapopülaçdo C01'!_O !�.num 'pais
onde 35milhões depessoaspas
samfome iodososdias,cqua/quer
umpudesse iraMiami, como e/e.

'Gtierra
Os sindicatos dos Trabalhado
res em Educoção, do Serviço

·

PúblicO e da Sa�dé reslad�ai'S)
vdocairie'pau.em22cmu:iida-

.

· tos da UniiIo'porSaniaÇatart
na. A campanha tem, como

slogan, "conh!çaotimequ.ejoga
'contra o serviço público em

Santa Catarina". São 5mil car
tazes com nomes e fotos tendo
como principais alvos o ex-go-

·

vernador VilsonKleinubing e o

deputado federalPaulo Bauer.

nos s a
em t«ItJs

mai or
fonte de

.

DS luga!.
renda,
convertendo num fundo para a

habitação popular, já que a re

gião tem um déficit neste setor",
disse o candidato..

Paulo Afonso também afir
mou que o governo do Estado
deve estar presente no incentivo
anoyasvOQaçõeseconônllcasda
região, investindo em infraes-

.

. trutura para aceleraro desenvol
vimento, principalmente emmu

mcipros como- Mafra e casa pedir o voto. A campanha
Canoinhas. "ONorte do Estado vai serfeita em cada horado dia,
precisabuscarcamiehesalterna- nafiladobanco.no supermerca
·tivos, pois as-fontes tradicionais' .. do,ti conversa com amigos",
da economia estão se esgotando. explicou. A municipalização da

Apopulaç.9 anseiapelageração campanhavaiser:coordenadaPeiG
de.empregoS.e,a ação efetiva da, • Comitê,

.

Central;
.'

.em

. Executivopode'contribuirparao FlorianépGlis,epclos22 comitês.
. atendimento.rdesta 'reivindica-' regionais, disse o candidato. "O
.'ção", frisou. ' que importaé queteremos pesso-

O éàndidato doPMDB aogo- as trabalhando pela vitória nos

vemo doEstado, disseque àpar- 260 municípios e a presença de
tirdeagöraacampanhadoparti- . prefeitosdopartidoem 106cida-'

.

do vai ser municipalizada. "Em des vão ajudarmuitonestetraba
cada município catarinense os lho. Com essa fase da campanha
companheiros vãode casa em queremosconsolidar acertezade

.

.

FlOrianÓPOliS - Ö candi
dato do PMDB ao governo do
Estado, Paulo Afonso, quer
priorizar a habitação popular e
novas oportunidades de trabalho
paraapopulaçãodoPlanaltoNor
te. "Vamos aproveitar uma par
cela de
recur

ses do'

ICMS,

(amplIlI!JQ
dDPMD8

1

PauloAfonso: "Ha/J.itaçllo com recursos do ICMS"

que chegaremos em primeiro lu
gar no dia 3 de outubro",
enfatizou Paulo-Afcnso.
OcandidatodoPMDB(Coli- .

gaçãoViva SantaCatarina) CQn
ta tambéarcomoapoioda Juven
tude'doPMDB (JPMDß),·quejá
começou um trabalho de atrair
jovens para o partido em várias
cidades catarinenses principal- .

inente noMeio-Oeste e Oeste do
Estado. Nesta etapaPauloMon
so terá também os trabalhos do
PMDB Mulher, que já iniciou
caravanaspor SantaCatarina em
busca de votos para o candidato.

-\

VECTRA
Eleito - "CAAAO DO ANO·

.

por Auto Esporte - Versão 1994

CD - Mon. I CD ,. Aut.1 ou GSI

ao seu alcance na

�
.."JlJfENDóllFER

Emmendörfer Com •

de Veículos Ltda.
Concessionár:ia

Chevrolet
Av. Mal. Deodoro ela

Fonseca, 557
Fone(0473}PABX 71-3655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� - .. - '" - .. � "'t � � _.r ... " ': ".-;< .. -!", � t
• �. � t... ,. f " t· ;: • ( ••., f: � t �

. \ , . >CORREIOOOrovO -4

CELULAR

_..........
• 4 ••· ...

l--iI! ..... -4 '...

.
'-I"lI'·. __ ,a .....

r
....·------'.-- _-- .....

�. •

,"_ ��.tt':_4� _Jrt ��.-t\ .."( ::.
...

� "4··�"f:� '!- •

'.j�;;gti
..

d'"óS....i,�6a;q'o;to'de I

Te/esc inaugura sistema móvelem Jaraguá do Sul
Jaime ae BorbalCP Jaraguá do Sul - O pre

sidente da Telesc, Walmor de
Luca esteve ontem pela manhã
em Jaraguádo Sul quando ativou
oficialmente o sistema de telefo
nia celular móvel que já conta

com 808 usuários pré-inscritos.
Por en-

quanto,
porém,
são ape
nas 300
termi- -

nais dis

po n í -

veis. Em

Jaraguá do Sul, os telefones celu
lares terão um alcance médio de

Rede de
TPsse,ó

ampliado
es/eOIlD

20 quilômetros mas, pelo fato de
a cidadeestar localizada emmeio
amorrosaltos, em região bastan
te acidentada geograficamente,
poderá haver problemas.

Segundo Walmor de Luca, a
Telesc vai estudar o comporta
mento do sistema do município
para, posteriormente, de acordo
com a demanda, promover um
plano de expansão que poderá
resultar na instalação de uma se

gunda rádio-base.
Os investimentos iniciais fei

tos pela empresa são daordem de

BSS 500mil.A telefonia celular

que vem sendo implantada pela
Telesc, há 11 meses, já alcançou

35 municípios. No totaljá fo
instalados 19.777 terminais

quais 11.516 comercializad
Em todo o Estado a telefo'
celular tem 16.427 usuários p

,

inscritos.
Sobre telefones públicos,

presidente da Telescanunciou
a instalação, em Jaraguá do S
de 3.683 novos terminais no

passado, deu uma disponibili
de para a ·telefonia pública. "T
mos aqui em Jaraguá 166 TPs
ainda este ano, vamos insta
mais 106", disse de Luca, acr
centando que só neste ano m

'

de 2.600 aparelhos foram aci
nados em todo o estado:

TELEFONE CELULAR
ESSENCIAL PARA QUEM

, -

NÃO TEM TEMPO A PERDE

-celular
-

G)gra<;jiente.
-

, 'SENTENÇA

·.Ko�ell obtélttreint�gração .
..comofu1!CionarÚJ�iitipal.

Jaraguã doSuI- o ex-prefeito ça fa�orá'!ClPorseté:votos azero.O
Ivo Konell anunciou ontem a deci- ex-prefeitq"'acreruia:qUea açãoprin-
são tomada por'úma das câmaras cipal, aseraindapreciadapeloPle-
do TribunalRegionaldoTrabalho, nodoTRT, não deverá tera senten-

que julgou procedente ação traba- ça modificada. Aíém da reintegrá
lhista por ele movida contra a pre- ção ao serviço, o TRT ordenou o

feitura de Jaraguä do Sul pedindo pagamentodetodosossaláriosatra--
.

sua reintegração no serviço públi- sados com correção. Ontem, o ex

co municipal. Konell, que ingres- prefeito disse que, a ser mantida a

sou na prefeitura em fevereiro de decisãoeseareintegraçãovierrápi-
1983, como economista, foi despe- da, automaticamente estará licenci
dido pelo atual prefeito Durval ado.comremuneração.nacondiçào
Vasel, seu ex-aliado politico, em de candidato a deputado .

.

janeirodoanopassado.Em Jal'aguá "Se vencer; permaneço afastado
do Sul a Justiça do Trabalho havia para exercer o mandato e se perder
'considerado a ação COPlO impró- entro de licença pelo período res-

priaparaaquele fôro.reoomendan- tante do governo atual". Segundo
.xío que o ex-prefeito utilizasse a consta, outros 92 funcionários pú-
justiça comum. blicos demitidos nesta administra-

Konell, cujaesposaCecíliamove ção,muitos concursados,estãomo- <

li ;:�..::;:::; ������O:J;.t, '.'" ,,,' ...;,_J,,,.; MARECHAL 286130
�-;:,�j;��-���têJP.��.�&Tiá-it�-"j·�.�."I.,!:!l.--�--'-�!!!fi;';!i!:!�;;::!::!��-�'�-!:W."'_!!2_-!j:!'!!s!!"":.!:"':.i!..!::;--�'-�';---�'�=-':;""-�-!!::l:;'!!;!'�:!o!�'��-=-1i!.!2!�<!i-�-!'!!--!!:'�:---!!!:'

'
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Seminário discuteahananiculturacatarinense

. EstimulaI' a prornoçâo, melho�1' a qualidade e discutil' pl'iol'idades é a fOl'ma de se alcançaI' a autonomia e o desenvolvimento da

economia, com o fortalecimento de quem produz e faz qiror as riquezos de Jaroguá do Sul, de SC e do País.
A Bananiculturo é uma célula impol'tante do pl'ogl'esso do município e I'egião e mer-ece apoio.

Prefeitura' de Jaraguá do Sul
\ � j '},. " i

VIStaparcial de 11m dos bananais da Dlltis Rodas Indllstrial em Jaragllá thJ Sill

Prod,ução e Qualidade

Começa neste domingo,
7, no Parque Municipal de
Eventos de Jaraguá do Sul, o
IISeminário SulBrasileiro de
Bananicultura e I Encontro
EstadualdeBananicultores.O
evento deve reunir cerca de
300 participantes, incluindo
técnicos da Costa Rica e

Equador para debater,
basicamente,

.

questões
relacionadas comomanuseio

. da banana após a colheita.

Disseminada a idéia de

associativismo;esteéoponto
seguinte mais importante
considerado pelos orga

.

nizadores do Seminário, para
que a banana produzida no

país possa,' efetivamente,
atingir os mercados abertos
pelo Mercosul com a

qualidade exigida pelos
importadores.Doençascomo
o "mal-de-panamá" e "mal de
Sigatoka", que podem
dizimar bananais quando não
combatidas, também serão

temasde palestras durante o
Seminário que vai até o

próximodia 12. São assuntos

estampados nas páginas
seguintesdeste caderno.

t t. ,

,
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ORIGEM ,

Veio da India afruta maispopular
Tenda por origem as regi

ões tropicais da Índia e Malásia,
a banana, segundo registros his
tóricos, teria sido encontrada por
AlexandreMagno e os povos ára
bes contribuíram p�a sua difu

são, le-
vando-a
até a

África.
NaAmé
rica foi
intro
duzida

ções da América Central e Amé
rica do Sul, sendo hoje a terceira
fruta em volume de produção do
mundo superada apenas pela uva
e pela laranja".

Sua capacidade de adaptação
fez com que o Brasil se tornasse
omaior produtormundial, àfren
te, inclusive, da Índia, de onde a

fruta é originária. O mesmo as

pecto fez de Santa Catarina o
. terceiro produtor nacional, atrás
da Bahia e São Paulo. Vale res

saltar que o Brasil e a Índia,
apesar de serem os maiores pro
dutores mundiais, têm sua pro
dução voltada basicamente para
omercado interno, sob aforma in
naturae pequenaquantidade des-

Oß/osil
,. .

eDma/D/

P/()(/U1D/
mundialnos anos

1500 e

1600, mas foi só na metade do
século XIX que se iniciou sua

produção comercial em planta-

tinada ao processamento indus
trial, participando pouco das ex-

.

portações mundiais. Dados do
Instituto Cepa/SC indicam que
somente 1% da produção brasi
leira é destinada ao mercado ex
terno.

Planta típica de regiões tropi
cais, a banana encontra em Santa
Catarina condições propícias
para seu desenvolvimento, sendo
um produto de grande importân
cia sócio-econômico para oEsta
do, cultivada principalmente em

pequenos estabelecimentos agrí
colas e commão-de-obra basica
mente familiar. Mais de 25 mil

produtores cultivam a bananeira
em Santa Catarina e cerca de

quatro mil deles têm na banana
sua principal fonte de renda. A

produção concentra-se na região
litorânea, acentuadamente no

Norte, com destaquepara Corupá
que detém 22% do volume total
estadual.

No Norte predomina a culti
var Nanicão OU Caturra e no Sul
as regiões de Criciúma e

Araranguá são asmaiores produ
toras, com destaque para os mu

nicípios de Jacinto Machado,
Criciúma e Siderópolis, compre
dominância das bananas do sub

grupo Prata: Enxerto e Branca.
No entanto, a cultivar Nanicão,
mais produtiva,já ocupa 40% da
área total do Sul.

Jaime de BorbaICP

Banana tem $ido aprincipalfonte de renda de centenas dê agricultores

As
.

associações
orientam sobre

-
-

abananicultura'
No primeiro seminário de

bananicultores, realizado em

1986, uma das conclusões foi a

de que os produtores, agindo de

maneira isolada, continuariam a

encontrar dificuldades cada vez

maiores, fosseem relação ao cul
tivo propriamente dito da fruta
ou na colocação do produto nos

mercadosconsumidores. Hojejá
existem sete associações - seis
delas em Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Massaranduba,
Luis Alves, Garuva e Corupá e

outra no município de Jacinto

Machado, no Sul do Estado.

Segundo o secretário munici
pal deAgricultura de Jaraguá do
Sul, Ingo Rabi, o associativismo
deu um grande impulso no setor

de banenicultura;no sentido de .

organização dos produtores em

torno de um objetivo comum.

"Neste segundo seminário, o

enfoquegira em torno domanejo
da fruta após a colheita", destaca
o secretário, acrescentando que
este é, ainda, um dos pontos ne
gativos detectados no setor, res

ponsável, inclusive, pelo baixo
índice de exportações do setor.

"Por isso estamos trazendo es

pecialistasdeoutros países, como
a Costa Rica, por exemplo, já
que a América Central é consi
derada como o centromundial de

bananicultura, com exportações
para o Mercado Comum Euro

peu eEstadosUnidos" ,ressaltao
secretário Robl. Segundo ele, o
seminário reveste-se de extrema

importância, quase não percebi
daporoutros setores. "Costuma
mos falar apenas nas indústrias,
porémpara que os setores secun

dário e terciário cresçamépreci
so que a agricultura esteja em

faseplenamenteprodutiva",afir
ma Ingo Robl.

li A PrefeiluraMunicipal de eorllpá e Secretaria deAgricullura
parabcnizam as Bananicultorcs queparticiparão do. "". �

JJ Seminário Sul-Brasileiro de Bananicllltura.
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Bananapode ternovosmercados comMercosul

se. Mas, apesar de boa

aceitaçãodoprodutobarriga
verde nos grandes centros

consumidoresnacionaisenos
mercados argentino e

uruguaio existe ainda a

percorrer para melhorar a

qualidade e comercialização
do fruto. A exigência em

qualidade pelos principais
países importadores impede
oBrasilde se tornarumgrande
exportador, apesar de ser o

maior produtor mundial da
furta.
Asexigências referem-se a

tamanho eaparênciado fruto,
manejo . pós-colheita;
embalagem e regularidade

. no transporte marítimo,
principalmente. SantaCatarina
exporta somente produtos
industrializados, como purê
asséptico, banana passa e

farinhadebanana.Em termos

defiutafrescaaspossibilidades
limitam-se ao Cone Sul,
especialmente Argentina e

Uruguai. Abananabrasileira,
em geral, embora apreciada
pelo. consumidor argentino,

.

pelohábito, apresentagraves
.
problemas de conservação e Ta�anho e aparência do fruto são exigências do mercado externo

EXPECTATIVAS

Com a implantação do �

Mercosul cresce a expec
tativa de
um futuro

pronussor
para a

.

banani
cultura
catarinen-

6/Y1sJlp.d.
s.,I.,�
1II11,'tllld•
.xp.rttldtH'

. AgricultQr schroedense continue ajudando nosso Município a

crescer. Emita sempre sua nota fiscal do Produtor Qural.
Prefe·itur.-a Municipal- de'�Schroeder;.

;. """'L,nCâ··rnara·-Municipa:l: de··Vere'adores.n�-;�·,-",-<�-

aparência, ao contrário da
bananaequatoriana, que é de
bom tamanho e apresenta
ótimaconservaçãoeaparência
(semmanchasebatidas).
Paraomercadouruguaio a

banana é transportada em

cachos envoltos em sacos de

polietileno, o que também
deixa a desejar. O ideal seria

transportar a banana em

pencas, com embalagens
apropriadas. e atraentes. O

preço obtido nasexportações
tem sido compensador nos
últimos anos, com remu

neração entre 40% e 50% a

mais que a comercialização
interna. Resumindo, abanana
catarinense tem ótimas

possibilidadesdeampliaro seu
. mercado, bastando que se

atente para alguns pontos
fundamentais. Na parte de

organização da produção, é
importantequeosprodutores
se reunamemtorno degrupos
de exportação. Para isso é
necessário melhorar a

qualidade da fruta, as

embalagens e o manejo pós
colheita. Finalmente, com a
abertura dos mercados, dó
Cone Sul e a consequente
retirada dos impostos

". alfandegários, a banana
catarinense tornar-se-á mais

competitiva, justificando os

investimentos.

(Extraído, da revista

Agropecuária Catarinense/ .

Epagri).
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AVANÇOS

Bananicultoresorganizados
têmmelhorcompetitividade
C erca de 300 bana- secretárioexecutivodacomissão

nicultores e profissionäisligados 'organizadorado evento, Alcides
a esta ' da Nova Peixoto, de 1986 para
cultura S".f},'ró .�' ". 'cá houve um avanço tecnológico
d evem . - acentuado que culminou com à
partici- ••,IiIIIiIIIII' "�nstrução' de 'pistas &; Pouso
par, a para aviões pulverizadores,
partirde II'.,. treinamentos, cursos e visitas de

hoje, do 1'1/.1"1_ técnicos às propriedades.
II Semi- "Este segundo seminário
nário Sul Brasileiro de pretende dar continuidade e

Bananicultura que se estenderá . acelerar este processo de
até dia 12 próximo. O seminário melhoramento",salientaPeixoto,
acontece depois de oito anos de destacando pontos de debates
sua primeira edição, quando se incluídos na programação:
constatou ser necessário que o associativismo, "maldopanamá",
setor se organizasse. Segundo o "mal de sigatoka", manejo pós-

colheita, manejo da banana no

campo e comercialização interna
.

e externa. Entre os especialistas
convidados para proferir

,

palestras' destacam-se Gladys
Maria Tazan, do Equador, e

Moisés Soto B., da Costa Rica.
Tazan falará sobre o "mal de

sigatoka", cuja característica é a
,

pré-disposição de se manifestar
somente, quando o clima e a

umidade são favoráveis. A
doença é um dos problemas
que mais preocupam atualmente
os produtores de banana. Moisés
Soto discorrerá sobre o manejo
da fruta depois da colheita.

A frlll4 requer cuidados especiais depois de ser colhida

A banana 'tem merclldo garantido par_a osprodutores

LIDERANÇA

Produç�deCorupáchegaa
124 mil toneladaspor ano

Localizado na região Norte de

Santa Catarina, o município de

Corupá é considerado como o

maior produtor de bananas do

Estado. Seus quase 800 pro
dutores têm uma área plantada
de 6.200 ha. de onde saem 124mil
toneladas anualmente em média.

Ainda no Vale do Itapocu
aparecem Jaraguá do Sul com 27
mil toneladas; Guaramirim com

25.500; SãoJoãodo Itaperiu, 24mil
toneladas; Massaranduba, 16.800
e Schroeder com 12.500.

Como mumcipios mais

próximos, Garuva produz 48.600

toneladas, Joinville 21.600 e Luis
Alves 30mil toneladas de acordo
com dados estatísticos fornecidos

pelo IBGE no ano passado. A
produção de bananas no Norte

càtarinense encontra mercados

para o cunsumo in natura no Rio
Grande do Sul (23,6%), Paraná'
(33,4%)eSantaCatarina{23,9%).

'

Outros 13,2% são consumidos

pelas indústrias, restando 4,5%
para exportação.

Prefeitura Municipal da Guaram.irim através de ,sua :Sécretaria d�
Agricultura, Pecuária 'e 'Meio J\mbienteo .

04 g)'�·de re���
..... ·��ftda��· ;

.W:'fI",�r......... .ä�'ij.Jlb.�"�".•","lta�"�"'JI...,.'6......."..""I.tt�V..j: ......y,,,,".<I...'Y..:J1..y....."j.••"'f...�y....,./4...A.i!f.........T..�.i.Yi.'fAyA"'.'fJ'j"._"JL....�........�Áy..'!j..,-A:f�....�Â�........�lI:4"V14.-..'f...,a.."'...........,&.,...·.-."4..,Ii.�,.'Ir.,,,..........,&�y&...6'f4"Vfi-.'.'o.O-.:C!-"-��."Yi�",.-",,,.�t'!'••""� 1f'"9.tf' tA .,"Y.•.3j,�·\1."'....1f;."��.Y,A,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



riiiiiiiiiil .._, -

-.'.'
·

Jornal

CORREIO DO POVO

rylANOS
I/i)) l!�l
futWoofm 10 OtmaÍtt bt 1m

r��"t
a,....

� t,,"",· .1"': r."",,'" " if �r",.,\ ff I;.I<,,·J ..

VENDE-SE
Um televisor Admiral impor
tado 22" à cores. Tratar fone
72-2634

VENDE-SE

Aparelho 3xl Frahn emótimo
estado. Tratar fone 72-2634

VENDE-SE
TVcoloridaCCE 14" (3meses

. deuso)nagarantiaRS300,OO.
Tratar fone 73-0299 com

Volnei

pinkandblue Matrículas

abertas

para o 2f'

semestre

CURSOSPARAINICIANTES: Testes de Seleção para
PINKAND BLUE-05112anos diversos Níveis
FREEDOM - Adolescentes Caro aluno: Antes de entrar em um curso de
CAMBRIDGE - Adultos Inglêsfaça uma boa pesquisa. veja o tempo de
atuaçao e origem do método, objetivo do curso e resultados obtidOS. (o ex-aluno é

sempre a melhor fonte de pesquisa) estabilidade da empresa, Iocalizaçao, ambiente,
imagem, organizaçac, seriedade da direçêo e professores, säe fatores indispensáveis
para lIOCê saber se o seu curso terá um principio e um fim, e que proposta oferecida
a você no inicio não sofrerá a�eraçOes até sua conclu&ao.
A Pínk and Blue atua 1'4 anos em Jaraguá do Sul, e os resultados estao prese;!.Js em
todas as empresas, escolas, repartiçOes pClblicas ou profissionais liberais. Ein tõdos

.

os lugares lIOCê encontrará um testemunho da Pink and Blue. O próximo é 1IOCê.

End.:RuaLuizKienen, 67 - Fone: 72-2899 Fax:72-1698

Ceiuiar Shopping
o MAX/MO EM CELULAR

QUALIDADE E
MELHOR PREÇO

LINHA COMPLETA
DE ACESSÓRIOS

rODAS AS MARCAS
E MODELOS

VENDE-SE
UmampliadorfotográfiooRan
ger(novonacaixa).Tratarfone
72-2634

VENDE-SE
Video cassete 4 cabeças Aiwa
com controle. RS 450,00. Tra
tarfone 73-0299 com Volnei

VENDE-SE
Uma bicicleta 21 marchas,
Mountain Bike - aro de
aluminio - 1 ano de uso .. bom
estado. RS 180,00. Tratar rua
UrbanoRosa 115 - Vila Lenzi,
falar com Udinei

COMPRA-SE
Overloq, 3 agulhas (cobertu
ra). Tratar fone 71-9041

COMPRA-SE
Um freezer 220 litros em bom
estado e 1 bicicleta masculina
simples. Tratar fone 72-3922

PRECISA-S�
De senhoraparacuidar depes
soa idosa'. Tratar 72-3775'

COMPRA-SE
Betoneira 120/145littros,eum
chiqueirinhodenenem. Tratar
fone 73-0591

VENDE-SE
Máquinade lavar roupaMüller,
madeira. RS 130,00. Tratar
fone 72-3027

PÁRA-BRISAS

dependências. Gradeada e

murada. Ótimo local para c0-
mércio. ValorRS 18.500. Ver
e tratar rua São Paulo, 407,
esquina com Independência.
Bairro Cordeiros - Itajaí

Dópa-bpisas e viJpos,
novos e usados papa

aufom6veis.

Em Nepeu Ramos ao

laJo Jo campo Estpella.

tr 72·2218

VENDE-SE
Casa em Itajaí ou troco por
casaem Jaraguá. Casa de alve
naria com 3 quartos e demais

Rua Presidente ERitácio Pessoa. 279
FONE: 71-7822

Jaraguá do Sul � SC

EscortHobby (G) - prata met.. OK
EscortHoj,py(G)-aZulmet. : OK
VeronaGLX 1.8(G) -completo, cmzagrafitemet... 91
BelinaL 1.6 (A) - verdemet.. 88
Monza SLE trio (G) - bordo met.. 90
ParatiLS (A)· azul - 86
GoILS(A)-cinza 84
PampaGL 1.6(A) -verdemet.. 89
Passat (G) - branco 80
Fiat 147 (G) .. verdemet. 80
Corcel II (G) - branco 79
BelinaI(A)-pratamet. 84

Fone(0473)

76-70'14
RuaAngelo RUbini,460 - BarradoRioCerro
89260�00 -Jaraguá doSul-SantaCatarina

11
il
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. ". 2..2' ... - - _.

,-'
,� ....

.
. .

-

""" "' (

tt11t·C ,- ......

. . . . . . .• ,'. . . . . � . . . . - .. ,. . • . . .•. , . .. .

Li\'SSlFICAOOS'
. . -

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA
N

.

PAOUVINBO
Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs,

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

,

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

Solicite já uma aula
demonstràtiva gratuita.
Mais de 20-0 escol-as no

Brasil e E.xterior. '

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

'WIZARD
11:'I!>'I:4C::>IVI:;�,_:'i;':1

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

Peças para motos e

bicicletas em geral,
com o melh�r preço!! g

VENDE-SE
Um terreno situado naEstrada
Bananal do Sul, medindo
825m2• pronto para construir.
Valor R$ 2.900. Tratar fone
13-0213 com Dete

VENDE-SE
Casa em ltajai ou troco por
casa em Jaraguá. Casa de 3

quartos e demais dependênci
as. Gradeada emurada. Ótimo
local para comércio. Valor R$
18.500. Ver e tratar rua São
Paulo, 407 - Esquina com In

dependência, bairro Cordeiro,
Itajai

�, ' ..

VENDE-SE
FiatSpázioCL, 83, impecável.
Val6rR$3.0000uacombinar.
Tratar fone 71-5510 -

VENDE-SEOUTROCA-SE
Fiat 147, 82 - gasolina (em
bom estado geral). Tratar fone

,

72-1417 OÚ 71-8414

VENDE-SE
Gol OK 1.8 SL, emplacado.
Fone recado 76-1313

,

VENDE-SE
Fiat Uno 86, branco, impecá
vel, álcool. Preço a combinar.
Tratar fone 71-6776

VENPE-SE
Del Rey 83. R$ 4.500. Tratar
rua DonaMatilde, 278

VENDE-SE
Ou troca-se pormoto um-Cor
cel 'ano 75. Valor R$ 1.600.
Tratar na Mercearia Figueira
ao ladodoparquede diversões.

,

Rua José Teodoro Ribeiro

VENDE-SE
Monza SLE,
ano89, corazul
metálico, vidros
elétricos. Valor
R$ 10.000,00.
Fone 71-5157

, • �, 'j ... _,., '" i' r...... r ....".. , ,,,,, �

Jaragua do Sul,6 de agosto de I

DfirnRP�,PEDRA�tR���:''V

IMPORTADORA
A OpçÃO ALTERNATIVA EM: V

DO

Presentés,Moda Feminina, Bebê aie
e Infantil, Artigos Nacionais e Im-
portados... e mais: FRALDAS DESCARTÁVEIS cl
qualidadeepreços imbatíveis.
AV. MAL. DEODORO, 1412 (PRÓXIMO MARCATTO)

FONE: 71-3247

Pedras Sãobmé -ArdÓSia

Pednaspar.areuesbrnentosefßge�
Rua Silveira Júnior, s/nf! (próx. Ginásio de Esportes)

,

Guaramirim - SC l�f)l\T)�: 7:J-(M)27

MARAN(; O NI ,Bolsa
de Telefones

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 VENDE

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

, "" <yefronteaoBerraRioClubedeCampo)

Estamos comsensacional

promoção para a 2a

quinzena dejulho e

DIGITAL SOUND 1aquinzena deagosto
Você leva,5 CD's eganha l locação de brinde

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

"SCR'II CRE' FábricadeCal��s
IndustriaiS

eResidenciais

I�()NI� «()LJ7!J)

7:1-0:125
RaaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramii'im - Santa Catarina

Especializada em 'pintura metálica, com-mais de 20 anos de experiên-
. " , . ,cia. em .carlos�batidos,. refoJma..Orçamento sem compromisso.

'

Ru'a Leopoldo,May�r. '120
Jaraguá do Sul - SC
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EDITAL

�ohiliar�al!S
I' Confira' nossos CAMPE,.
II

preços a vista
DOS

I'

P�E�OS -

II
ou a prazo

B*,I OS

li
.-

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

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

BREVE NA REINOlDO RAU·ANTIGA lOJACOLOMBO

COM. DE PEÇAS PARA
BICICLETAS E MOfOS LTDA.

110melbor preço, confira! II
Rua José Emmendõerfer, 25 - centro.

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

Jaraguá do Sul - sc

./ 44 PÃOINAS

./ HISTÓRIAS COLORIDAS

./ HISTÓRIAS PARA COLORIR

./ PASSATEMPOS

PATOTADO

JAlMINHO

PatrkM Tavnes daCunba Melo Gomes.. TabeliI. e
Oficial de TlliJtOl da Comarca'de ,..,.. do Sul, Ellado de

SantaClUrina. riaronnadalAi. ee.
- .'

Fazsabera todat quanto eile edital viiem que .. acham
neste Cartório para ProteatOi OI Titular contra:

Arlu, CODrec. TDA - Rua 279. n· 25 - NESTA

qroraçOet CUDII Ud.· RuaJ. O. n0441· NESTA
Cad Móveis o Esquadria Ud. - Rua Coi. Proc.

aom... 149 - NESTA
Comlo Ropr... AIIioDçaUd. - RuaÁpal etano. 582

'- NESTA
.

997 COD. LId.MJ - R.._ Albert Schneider. 15.
NESTA

DIen FredlllDe·Neto • Rua Joaquim FI1DlCÍICO de

Paula. 1543 - NESTA
.

Jlsquadros Eoap. Imob. Ud. - Av. -Mal Deodoro. 98
-NESTA

GnDdy lad. o Co.. do Coar. LI- Rua 741 -1'UndOI
DalFoJIe-NESTA

Implomoalos AlrIc:aIu War Ud. - Rua -Maaool
FnmriIco da CooIa, 4955 - NESTA
J_ DIoauor Mollol- Rod. 280 km 50 - CORUPÁ
JoaJIIorlaPr_Llda-RuaW_Manjuardl,2820

-NESTA '

J.cIrDommaosZlÍDoW-RuaFenumcloMacbado, 111
-NESTA

MuJJúIICom. Rtp. LIda - R.MaI. Deodoro, 601 -

NESTA
Malhai CCUIL Rop. LIda - RuaMal. Deodoro, 601 -

NESTA
M._aoRllterME-RuaI'llnlaj,518-NESTA
PorlqulloLlda-Rua_doRioIlna!«!.79-NESTA
Saal lad.ModaJaoLIda - RuallemardoDombDoeb.

IOI3-NESTA

1'ID&fta-. TaIelsLlda-Rua603, 165-NESTA
TJaalIorBelld. Taleis LIda - Rua603, 165 - NESTA

1'ID&fta Be.oC.Taleis LIda-Rua603.165-NESTA
1'ID&ftaBeDoC. Talelsl:Adll-Rua6O).165-NESTA
Tm RIosCoarec. LIda-RuaRobedoZi........ 3720

-NESTA
Tm RIosCoaree. LIda - RuaRobedoZi........ 3720

-NESTA
.

TmRIos Coaree. LIda - RuaRobetto ZiemInn, 3720
-NESTA

Com. oRop.....AIIioaçaUd. -RuaÁpaletano. 582
-NESTA

G., lad. Com. Coar. LI-Ruallemardo DombDoeb.
690-NESTA

latera..... Tra••p. Rod. Ud. - Rua 352. n· 252 -
.

NESTA .

Laacb._do de C••uIomiro Nua.. , RoeI. BR
280. 549 - NEST�

LeoIIeI L dos SaDios - Rua loinvillo, lia· - NESTA

MltaD GnIlmDc:llor - Rua FncIeti<o Badel 326 -

NESTA
Us! Malhas CO"" Coar. LI- Rod. BR 280 lia· km 60

-NESTA
E. como OI diloa devedorot nIo foram 0IIC0I1IracI00 ou

.._allceilll.. dovidaÚllÍm!lÇllO.l'Izporinlmn�o
do preoonIe odilaI. para que OI .......,. compareçam__
cartório DIRua ArthurMGIJer. 78, no_daLeí, II firit do
liquidaro aoacWbiIo, ouenIlIoda'razIo_..,nIoo faz. lOb

•

llpouadoaomnOI ..feridoa proteotacIooaaronnadolAi. de.
KFJ1..,.. cio Sul,

Patricia TIIVIU'eI da Caa••Ma. ca...
TaboIiI

NOTA DE �GRADECIMENTO
E CONVITE PARA CULTO

A família enlutada da

ôra, Adele Krügel Ilarbs
Ainda profundamente consternadas pelo

falecimento ocorrido dia 03/08/94, agradece o

carinhoso aténdímentoda direção,des médicas Dr.

Celso e Dr. Douglas e das enfermeiras do

Haspital Jartlßuá .. �

. Agradecem especialmente eos Dastores Ingo
Piske e Guenther Rueckerl, sras. da 0.1\.&.,E., das

terça-ferinas .e� quinta-f�rinas, Coral Ev�élico de

Jaraguá, Clube de_ßolão Dois de Junho, enfermeira

Elvira ßayer, amigas, parentes e vizinhas, pelo
fundamental apoio recebido.

Convidam parentes e amigas para o culto que
será celebrado neste domingo (07/08) às 9h30min.
na Isreja Evangélica - centro de Jaraguá do ôul

A família enlutada

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

Z""""QQ
.�
VIDA II

I�

MédicosVeterinários:
Anelise B. Lehmann - eRMV - se 2-1125
Bettina Gosch --eRMV - se 2-1398

Rua Luiz Kienen, 127
Jaraguá do Sul - SC

.Fone: (0473) 72-1430 I'

II Lojas Dalmar
AV. GI�rl'ÚLIf) VARf.llS, 1211

•JARAGUA Df) SI1L

ParaoDia
dos PAIS,'

CA�ISAS DALMARa. partir de R$15,OO•

E liquida toda linha de inverno
em 4 ve�es sem juros •

..."
'.:&CÍS_ -= ......,_

.c.. .' _ ;. _ . , . _ .... "..... .' : ..

' .

. '. , . .�:: ", '.

"" \;"Jf!�,�fjff,(/f���� .Y;..'.
',

... I!'IJ��!.��,"!��.:
t::�:�����:i�;l:::ti;.:::;�:;��::��::�.:�":_.:.��:"':.��1t��"'",..::,,�;�::��.��*�1t'41.V�-�"__�"'��."''''-1t...�dAJ''...�,...-on;�T_'��������RIl�'''.or�.á9�''��",-:_,.��..���-.x-r.a�.._,-��� ..-.;.....<r��...�"""ftJ��'U:;>.d�.....���J .
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Proclamas de

,Casamento
M"'l!ot Adelia Grubha Lehrnann, Oficial do Registro Civil do lo
Distrito cIaComarcade JfU!I81IÁdo Sul,EstadodeSantaCatarina, faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos
pela lei, afim de se habilitarem pani se_ os seguintes:

Edhal NO 1'.466 de 2710711".
LUIZ RENKAVESKI E IRENE CARVALHO DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Guaramirim, neste

Estado, domiciliado e residente na rua Joinville, 224, nesta cidade,
filho de Antonio Renkaveski e Maria Pauli Renkaveslci.
Ela, bIIISileira, solteiJa, operária, natural de Jardinópolis - Coronel

Freitas, neste Estado, domiciliada e residente na rua Joinville, 224,
nestacidade,IilhadeOorvalinoCarvalhodosSantoseMariaGomes
deSouza.

Edhal NO IU67 de 2710711".
JOSÉ CARLOS RODRJGUES E lANETE BELARMINO

Ele, bIIISileiro, solteiro, píntor, natural de Capitio Leonidas Mar

ques,Paraná, domiciliadoeresidentenaruaJoséNarIoch, 1.691, em,
laraguá-Esquerdo,nestacidade,lilhodeAntônioRodrigues.Maria
Rosa de OliveiraTrindade.
·EIa, brasileira, solteira, costumra, natural de Jaraguá do Sul,
dornicili8da e residente na ruà Joaquim Franciseo de Paula, 2.S6.S,
nestacidade, Iilha deOlimpio BelarmiiIoelnlniMartim Belarmino.

EdhalNO 1"..68 de 21/0711".
Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
RONALDO LOURENZETI1 E ELIANE JOVENTlNA

'POTAPOFF

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em EsIIada Santa Luzia, nesta cidade, filho
de Alvino Lourenzeiti e RosaTomazelli Lourenutti.
Ela, bIIISileira, solteira, industriária, natural de laraguá do Sul,
domiciliacla e residente na rua Paraná, 239, nesta cidade, Iilha de
Renato Potapotre Joventina Potapoft

EditalNO lU" de2'107/1'"
ISRAEL FIRMINO VIEIRA JUNIOR E KAnA REGINA

PRADI

Ele, brasileiro,-solteiro, analistadepreços,naturalde 810Paulo,Slo
Paulo, domiciliado eresidentenaruaJaeob Eisenhnt, 600, apto. 102,
em Joinville, neste Estado, liÍho de Isme( Firmino Vieira e Sonia
Maria de FrançaVi•.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na rua Joio JaruWio Ayroso, 2.6SO, em
Jaraguá-Esquerdo,nestacidade,6IhadeCmstantinoPradieDeonilde
C))iodini Pradj,

Edhal NO 1'••70 de 2'/8711'"
MÁRCIO iaooao E ADRJANA RÚOIGER

Ele, bIIISileiro, solteiro. auxiliar de escritório, natural de Rio do Sul,
neste Estado, dorgiciIiado e residente na rua l0i0 Doubrawa, 139,
nesta cidade, filho'de Antonio l2idorÕ e Rosa Machado Izidoro.

Ela, bIIISileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na rua Amazonas, 209, nesta cidade,
filha de Reinaldo RlIdiger e Clara RlIdiger,

EdJIUNO 1"..71 de 2'10711'"
CLAUDINEI RJBEIRO E TATlANA SCHROEDER

Ele, bIIISileirO,solteiro, analistadelaboratório,naturaldeJaraguá do
SuI,domiciliadoeresidentenaruaSloBentodoSul,SO,emJaraguá
Esquerdo, nesta cidade, Iilho deNestor Ribeiro .lnIcema Ribeiro.
Ela, bIIISileira, soIteiJa, rnetaiuqpoa, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residentenama 416, em Vila Lenzi,nesta cidade, Iilha
de Rubens Schroeder e Maria Helena Mora Schroeder,

EdhalNO "••72 de 2'/8711'"
DARCi DE MORAES E CÉLIAAPARECIDA DOS SAm'OS

Ele,brasileiro, solteiro, oomerciário,naturaldePresidente Jusc:elino
- Sio Loutenço de 'Oeste,nesteEstado,domiciliado eresidente em

Três RiQS do Norte, nesta cidade, Iilho de Libero Farias de Moraes
e AJÍair dos Santos.
Ela,brasileira,solteira,dolar,naturaldeTeofiloOtoni,MinasGenús,
domiciIiadaereaidenteemTrêsRiosdoNorte,nestacidade,lilhade
Rosa de Araújo dos Santos.

.

Edhal NO 1"..73 de 0110811".
RONALDO LUIS BUSSARELLO E ROSEMERJ KLUGE

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natiual de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na rua PadreA1�Boein& S66, em Barra
do Rio carro, nesta cidade, Iilho de Renato José BussareIlo e

I.eoniIdaMaria Stinghen BussareIlo. .

Ela,brasileira,�dentista,naturaldeJaraguádoSuI,domiciliada
e raidente na rua Carlos Mayer, 137, nesta cidade, Iilha de Egon
Kluge • Edeltraut MiIbratz Kluge,

E....NO IU7....IJIIII".
ADOLAR SCHMIDT E LEAMlR LUZIA CONZATIl

Ele, brasileiro, solteiro, empraério, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliadoeraidentenaruaJoinvi11e, 1.694,nestacidade,filhode
Amando ScIunidt e Bse Koepp ScIunidt.
Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de Rio do Sul, neste
Estado, domiciliada e residentenarua Joinvi11e, 1.694, nesta cidade,
filha de Joio COI128tti eNice Conzatti. .

Edhal NO IU75 deOvolll".
MILTON NEUMANN'E GLAUCIA SIMONE STENGER

Ele, bIIISileiro, solteiro, operúio, natural de Marecbal Cindido
Rondon, Paraná, domiciIiadoe residente nama Emilio Scbulz, 300,
emJaraauá·ESquado,nestacidade,fiIIodeVaidiroGiRpNeumann
e Edi KllaterNeumann.

Ela, bIIISileira, solteira, estudante, riatural de Jaraauá do Sul,
domiciliada e residente na rua Uruguai, 107, nesIII cidade, Iilha de

Agenor Stenger e C10tilde Diemon Stenger.
.

Edhal NO lU" de .2I0Il1".
INGOBERTDENKER E SORAIA ENGEL

Ele, brasileiro, solteiro, mecinico, natural de Verê, P"""",
domiciliado e residente na rua Joaquim Franciseo de Paula, I.S14,
nesta cidade, filho de Wemer Denker e Marlene Denker.
Ela,brasileira, sàteira,operária,naturaldeJIIßIlIUédoSul,doiniciliada
.,residentenamaJoaquim Francisco de)'aula, I.SI4, nesta ciclade,
filha deWerner Engel e Rosa Fodi EnaeL

EdhalNO IU77 de02lOll1".
ROBERTO ZAPELLA E LENIRA DUARTE

EltbIIISileiro,soIteiro,industriário,naturaldeRiodosCedroa,neste
Estado, domiciliado e residente na ma 2S de Julho, 3S6, em VJIa

Nova, nesta cidade, Iilho de Severino ZapeIIa • Natalia BankhanIt
ZapeIIa.
Ela,brasileira, solteira,CXlrIICIIiliia,naturaldeSloFrancisoodoSul,
neste Estado, domiciliada e residente nama Eduardo Kraisch, 61,
Ár;uaVerde, nestacidade, filbadeWaldemiroDuarte eAlice Mello
Duarte.

.

E pani que cheque ao conbecimeßIo de todo&, mandei passar Q
pesente Edital.que será.,pubIicado pela� e em Cartório,
onde será alIxado por IS (quinze) dias,

. , , � ••• -. T T T .-. r"-' ... ,

Jaraguá do Sul, 6 de agosto de 1994

, ,

, ', .. f-

• .,.�,.1"'•."'...., .......,,...,.......--__................._........................._........................,..............--,.......,..,.;,....-.....----------.....--_----_--J'll�_n t4

RESIDENCIAL·

DUNKER

APTO TfPO or APTO TIPO 02

LOCALIZAÇÃO CENTRAL

CICLOVIA

REINOLDO RAU
"""''-----

ri RES �NKEB
.

C
CA.LOS HAFf.MANN

E] COSE'
fONTANA

---

MAL. DEODORO ....___'�II DA FONSECA
�

PREFEITURA

<1r"1 SUÍTE + 2 QUARTOS = J74.34 m2
(ir 2 QUARTOS = 126,24 ",2
<1r" SALA DE ESTAR/JANTAR
rT BANHO SOCIAL
'" COPAlCOZINHA
ar GARAGEM PRIVATIVA

<l!7'SACADA
or HALL SOCIAL
<6' LAVABO
OI' ÁREA DE SERVIÇO
<T SALÃO DE FESTAS

<1r" ELEVADOR
rT PLAY GROUND

P�OJETO E INCORPORAÇÃO

ENGETEC
CEL. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 285
JARAGUÁ DO SUL- FONE 72·2679
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TELTRON CELULAR
EClUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA_

,IAv• Mal. Deodoro da Fonseca, 325 • Jaraguá do Sul • se · Fax (0473)72·3248 • Fone (0473) 72·0803

o MOTOROLA

JUizo DE DIREITO DA.2·VARA DACOMARCA DE
JARAGUADOSUL

ASSIST�NCIA JUDICIÁRIA

ÉDITAL DE CITAÇÃO

ADOUTORAHILDEMARMENEGUZZIDECAR

VALHO, JUrZA DE DIREITO DA 2a VARACíVEL
DACOMARCADEJARAGUÁDOSUL, ESTADO
DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI,
ETC ...

FAZSABER, atodosquantos
o presente edital de citação virem ou dele conhe

cimento tiverem, com o prazo de 30 dias, que.
tramita neste Juízo e Cartório Crvel os autos

CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM

DIVÓRCION°578193, emque é autora LOURDES

MULLER, brasileira, separada judicialmente,
industriária, residente e domiciliada à rua

Florianópolis, nO 141 , bairro Ilha da Figueira, nesta
cidade e, o réuVANDERLEI LUIS SILVA, brasilei
ro, separado judicialmente, 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 sob a guardada autora; e como o réu
encontra-se em lugar incerto e não sabido, man
dou aMM. Jurzade Direito, pedir q presente edital, .

com o prazo de 30 dias, ficando o réu citado, para
contestara ação,querendo, dentrodo prazode 15
dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros

osfatos alegados pela autora. E, paraque chegue
ao conhecimento de todos e em especial ao réu,
mandou â MM. Julza de Direito o presente edital,

. que será publicado na forma da lei e afixado no

átrio do Fórum. Dado e passado nesta cidade de
Jaraguádo Sul, ao primeiro dia domêsde julho de
1994. Eu (Cláudia Jenichen), Escrivã, o subscre
vi.

HILDEMARMENEGUZZIDECARVALHO
:.JUIZA ·DE-DIREITO.

- Acessórios
- Asslstêncl. Técnlcca

.. Flncanclcamentos

-

C IVEL
RuaP. Francken,65

.�L andga••1 JARAGUÁ DOSIl· SC

FONE72-3412
�©m� o e@� ou. o�I���.
--VINDI--

.CASAS
CENTRO - 1 casa sit rua Joio Planinchek, 1760 c/300m', 2 suites, 3dorms.,
2 salas, cozinha, lavand., dep. empregada, garagem, 2 BWC.
VILA NOVA - 1 casa c/ 150m, c/ 1 suite, 2 dorms., 1 BWC, sala, cozinha,
garagem, disp., lavanderia, terreno c/ 520m2.
RESIDENCIALVERSALIS�-RuaJoioBatisteRudolf, 161 casaalv. c/172m2,
c/ 1 suite, 2dorms., salaampla, 2banheiros, cozinha, lavand., biblioteca, dep.
empregada, churrasquaira, garagem p/2 carros, toda murada.

JARDIM CHAMPANGHAT -1 casa c/ 148m2, c/ 1 suite, 2 dorms., 2 salas,
cozinha, lavand., garagem.
JOSé EMMENDOERFER -1 casa alvenaria c/ 180m', c/ 2 dorms., 1 suite,
sala, cozinha, copa, BWC, lavanderia, garagem. Área do terr.eno 640m'. .

ILHA DA FIGUEIRA - casa de alvenaria c/76rn', terreno área de 450m'.
BARRAVELHA-l casac/ 102m2, 2banh_, cozinha, sala, 3dorms_, garegem.
ITAPOA (PR) - 2 casas cl área ter. 3.124m2, no Saln. Brasflia.
PIÇARRAS -Av. Marclllo Dia�, n' 126, casa mista c/ 135m2, c/ 3 dorms, 2
BWC, copa, churresqueira, com ampla área p/ festa, cozinha, telefone,
varanda c/ ganigem fechada, toda murada. (Aceita-se troca por apto em

Jaraguá do Sul.
GUARAMIRIM - 1 casa situada no loteam. Bela Vista, com área de 397m', .

em construção, semi-pronta c/3 dorms,.1 BWC, cozinha, lavand. egarágem.
APARTAMENTOS

PIÇARRAS - Apto c/ 23Qrn', todo mobilíado, edif. "MI Cezita"baira-mar,
centro.
JOSé EMMENDOERFER -Apto. edif. Ortência, I' andar, n'103, cl 120m',

- 3dorms,1 banheiro, social, salaampla, cozinha, áreadeserviço, c/banheiro,··
garagem individual, churrasqueira coletiva, portão eletrOnico.

CONDOMINIO RESIDENCIAL AMIZADE - Apto. c/2 dorms, sala, cozinha,
banheiro social, copa, lavand. garagem, telefone - Entrada + Financiamento.

TERRENORESIDENCIAL
JARDIM CHAMPAGNAT - Ótimoterrenoc/área de 450m'.
BARRA VEI.HA - Lol Icaral, terren c/ 300m', pronto pl construir, c/
infraestrurura.
NEREURAMOS -1 terreno situado loteamentoStoAntonioc/área de372m'.

PRAIADEENSEADA - Terrenoc/Ioa infraestrutura, pronto p/construir prox.
da praia cl 250m' (cada),

TERRENOSCOMÁREACOMERCIAIS
JORGE CZERNIEWCZ: 1 terreno c/ 1.35Om', 2 galpOes. Ótima p/ indústria.
JARAGUA 84 - Terreno c/ 5.850m', c/ casa de alv. c/ 118m', contendo 1

galpao 128m' + rancho e área p/ pastagem.
cHACARAs

RIO MOLHA - 1 sitio c/ área cte 154.000m', c/ pastagem, pés de banana,
palmito, 2 lagoas, todo cercado.

.

RIO CERRO - Sitio c/área de 5.320m', c/ água corrente, pastagem, rancho,
casa boa p/ morar (reformada c/ 17 cômodos). Próx. Choco Leite.

RIO DA LUZ - Sitio c/ área de 5OO.000m', c/ 1 casa, água, poço, rancho;
pastagem, palmitos, local ótimo p/ cavalos, lagoa.

LOTES
·NEREU RAMOS-l lote, 513m', Estada Braço Ribeu'l!o Cavalo .

NAVEGANTES - 210tés 300m' e 200m' (praia Navegantes).
SCHROEDER - 1 terreno situado rua Bom Pastor (lateral r. MarechalCastelo
Branco) com área 2.025m', próximo a Marisol

NEREU RAMOS - 5 lotes c/ 41Om' cada, situado a rua Julio Tissi, próximo
campo Estrela.

OFER,..: .. 3.000,_
NEREU RAMOS· OI KRRENO srr.

LOTEAMENTO
S,.O. .N,.ÔNIO, CI iREI DE 372M·•.

Credenciado pela Telesc - Autorizado pela Equitel

Vendas
Casa de alvenaria cl 60m2 - Rua Rio Molha - RS
6.000,00
Casa de alvenaria cl 2 quartos, 1 banheiro e demais

dependo Rua 457 - Santa Júlia bairro Ilha da Figueira -

RS 14.000,OÓ .

Casa de alvenaria cl 156m2 - 5 quartos, 2 banheiros e +

dependências - Rua425 -Iateral Antonio Schmidt - RS
37.000,00
Casa de alvenaria cl 130m' - 3 quartos, 2 banheiros e +

dependências - Rda BerthaWeege - Pröx, Malwee
Casa de alvenaria cl 240m2 - 3 quartos, 3 banheiros +

dependências - Vila Baependi
-

. Casa de madeira cl 2 quartos e demais dependências -

Rua Neco Spézia - Jaraguá Esquerdo - RS 10.800,00
Casa de madeira cl 3 quartos e + dependências - Rua
João Doubrawa - RS 18.000,00
Casa de madeira cl 3 quartos e + dependências - Rua
Luiz G. Ayroso - Jaraguá Esquerdo - RS 16.000,00
Casa de madeira Cl2 quartos e + dependências - Rua
Alfredo Bengel- Jaraguá Esquerdo - RS 10.000,00
Casa de madeira cl 3 quartos e demais dependências
Rua João Doubrawa
Casa de madeira cl 3 quartos e demais dependências -

rua João Dowbrawa
Terreno cl 684m2 - Lateral RuaWalterMarquardt - R$
6.000,00
Terreno cl 50.000m2 - Rua Rio CerFO I

.

Terreno cl 500m' - Rua Jorge Czemiewicz - Próx.

Hospital Jguá - RS 9.000,00
.

Terreno cl 397m2 - Rua Jaraguá Esquerdo - Próx.

Super. Franza - RS 9.000,00
Apartamento cl 110m2 - Edif Sta Terezinha

Apartamento cl 110m' - Edif Centenário

Apartamento cl 79m' - Edif. Maguilú - RS 8.500,00 +

financiamento

Apartamento c/3 quartos e demais dependências - Edif.
Caetano Chiodini

Locação
Casa de alvenaria - 3 quartos e demais dependências -

Rua Hermínio M. Cardoso
Sala comercial - cf 30m' - Rua 25 de Julho, 577

CRECI6392
Ruo .S d. Julho. 517

Vllo Novo - Joro.u6 do Sul - SC

Fc»_�a
.,,-- .... --
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erta Mosl IARA
CI>tCI4J40Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0510

Vende
Áreade3.700m2, próximoaocentro,
naruaCanoinhas, lateraldaAntônioC. Ferreira.
Terreno�entral;noiniciodarua
AdéliaFischeráreade33.023,OOrn2.
LotesnoLotearnentoItapocuzinho. .

LotesnoLotearnentoJardilnFrancisco.
LotesnoLotearnentoRausise.m.Guaramirint.

Lote425m2, próximoBretzke.
ApartamentoEdificioJaraguá, tarrumltomédiocorn
garagem-R$26.000,OO
Ár:-ea nobre - Lote com 384m2 - Lote com 1.652rn2,
proximoRecreãtivaMarisoI
Lotee<>m392m2-R.uaCarlosMeier,próximoWegn

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

-

Casa de alvenaria 135m2, próx, Escola Alberto
Bauer.
Casa de alvenaria 247m2, terreno 2.70Om2. Rua
João Planinschek.
Casa de alvenaria 138m2 lateral JorgeCzerniewicz
Casa de alvenaria 100m', entrada pl Rio Molha.
Casa de alvenaria 100m2 lateral ReinoldoRau.

Apartamentos
Apto 3 quartos EdificioD. 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 Einma Ziemann

. .. 420m2 llha da Figueira
Lotes financiados pröx. faculdade cl 532m2 cada.

. .

Terrenos comerciais
..

1.006m2 esquina ruas Max Wilheim cl Augusta
, .. Mielke.

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

-

770m2 ruaCaboHarryHadlich (lat, ReinoldoRau)
530m2 final Marechal Deodoro (próx. Panif.

Bavária)

SERRALHERIA TREVO. DA FIGUEIRA
RUA MATHIAS RUYSAN, SIN°

_LHA DA FIGUEIRA � JARAGUÁ DÓ SUL � SC IFone: 72-13251

I'

VENHA TECER NEGOCIOS
EM LINHAS MUNDIAIS

/

,

Na feira de sucesso Internacional, você- val alinhavar os melhores
negócios, arrematar as novidades e participar do TECNOTÊXTIL, um
semlngrlo t�cnlco onde poderá conhecer multo mals �obre o·setor.

Promotord: 8

E���.�e� �I''"'- "",. .:

�
fIIIAS__
��.

• MÁQ. DECOSTURA, CORTE E BORDADEIRAS • AVIAMENTOS • INb. QUIMICAS • ETIQUETAS -. EMBALAGENS
• EQUIPAMENTOS. ACA,AME,NTOS. BENEFICIAMENTOS. FIAÇÃO' ESTAMPARIAS. TINGIMENTOS. AUTO
MAÇÃO IND•• INFORMATICA .LUBRIFICANTES .TEARES • MArERIAS-PIIMAS.

-------=------�----��----------------�----------------------------�------------------------�
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Pesquisa comprovaI" lugar noRamo de Imóveis

Loteament:o Juve,ntus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOlDO RAU, 6:1 - JARAGUÁ DO SUL, SC

·",'"E',·, N' ·O·'·:E� -e;. ,""'" _- -, ".
• •

.,-....�� .. 1'"' .. , ........ ;.'"' ..
_

•
.-- .. ..,..;.,� "":r"·�-""1"!.;''''''·'''''''''?_''·'.� .. ,l''·l 1h�.'t-,. _+.;; :t;'"" 'i-h' �.;;;'J;#�·l·',·
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Vendas

Jarapá,d9'SUJ,6 de.agosto4e4994.• ,. ,

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

Casa de alvenaria BR 280. Próx. Posto Marcolla, com 145,OOm', terreno todo murado.
Locaçio

Apto. na rua Roberto Seidel em Corupá, com 3. donnitórios e demais dependências.
Apto, na rua Egydio Vicente de Souza; nO 30 (lat. José Emmendoerfer). Com 2 donnit. e demais

dependências. si garagem.
Apto. na rua: Fritz Hasse, 96. (L3t. da Procópio Gomes), com 3 dormitórios e demais�ias, com
garagem.
2 aptos. naMal. Deodoro, 364, com 3 dormitórios e demais dependências (9m cinía da farmácia Kury).
Casa� na rua 25 de Julho, nO 1427, (Vila Nova), com 3 dormitórioS e demais dependências, com
garagem.

ApartamentOs no Edificio Jaraguá.
Terreno na rua Max Nicolau Schmidt cf 500,OOm2.
Apto. cf160,OOJn2 no ,Edificio Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Çhácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz. ,

Casamista cf90,OOm" na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria cflOO,OOm' na rua Santa Catarina.
Casa de alvenaria, na ruã 25 de Julho, com 200,00m2. (Vila Nova).
Terreno' com 4.700,OOnr e casa de alvenaria commuitas ftutas e palmitos.
Terreno com área de 3S0,OOm' no lotealneQto Jardim Francisco.
Casa. de alvenaria cf 300,OOm', na rua Richaidt Piske, com 3 ar condicionadõs, hidro massagem,
aquecimento solar e sistema de alarme. (

Casa de alvenaria na rua Fco de Paula, com 120,OOm'; com terreno l.OOO,OOm' próx. ao Posto MarcoUa.

ó
., INTERIMÓVEIS

. .'

CRECI 0914-J

Promoção da

semana

Casa de madeira
com 90m2 em ótimo
estado de conserva

ção, _ terreno com

I.200m2• Estrada do
Rio Molha. OBS.:

casajá desocupada.
ApenasR$ 6.000,00
- Casa de alvenaria
'com 142m2 - terre

no com 450m2, situ
ada na Ilha da Fi

gueira. Valor: R$
12.500,00. ·OBS.:
sómente até '12/08/
94

Salas comerciais
Na Av. Getúlio Vargas nO 49, cf 68,OOm'.
02 salas, na rua Leopoldo Manke nO 46 .

.------------_._�

,:CRECIN"1589J. :
1--'
I Ba....a Sul' I

: I...óvels, :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I VENDE ' •
I - Chácaras • ITerreno cl 10.45()m2 cl casa de madeira de 6Orn" e de um

I galpAo cl90�, tem água p/lagoas, no Rio Cerro II, ao lado da I
• Recreativa Choco Leite. Preço R$18.5OO,00 •
I Terrenos I

II
Terrenocl376�;,(14x27), rua Frida�iske Kruger, na Barra. 'I'

Preço R$ 6.000,00
I Terreno cl 396m2, (16 x 25) lateral rua Walter Marql:lardt. •
• Preço R$7.000,00, .

, ITerreno cl 65.836,6Orn", na Barra do Rio Cerro, loCai nobre.

I'I Preço 220.000,00 - 50 % de entrada e o saldo em até 10 • '

• meses. I
•

Terreno cl 84Qm2 (2f x 40), na Barra. f»reço R$ 4.300,00 em •duasvezes.
. .

I Terreno cl 11.427�, cl casa de madeira e galpAo, na Barra. • I• Preço R$ 45.000,00 em duas vezes •
I Terreno cl 391m" (14,50 x 27), Lotáamento Água Verde. '.Preço R$ 8.000,00 em duas vezes

• Terreno cl 72Om" (15 x 48), na Barra. Preço R$ 13.000,00 - •

I• Aceita-se carto.
•

I
•

Terreno cl 69.ooom" (105 x 660), RIO Cerro II, cl água p/ •lagoas, sitio. Preço R$17.ooo,OO
I Terreno cl 1 .000m", edificado c/um galpAo de 95m", Jaraguá I
• Esquerdo. Preço R$20.000,00· • -I,Terreno c/1.647m", na Barra, rua Pastor Schneider. Preço R$ .

• 2.500,00 •
• Lotes no Rio Cerro II, com infraestrutura, a partir de R$ •

2.900,00, financiado em até 4 meses.

I• Terrenocl750,75m", lateral da rua Pe.Aluisio, na Barra.Preço •
• R$14.ooo,00 - 50% de ent�d� e saldo em até 5 meses •

. I Casas •
•

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

I1.485m", na Barra. Preço R$ 18.000,00
• Casa de alvenaria, c/80m", 3 qtos, terreno cl 2.750m", na •
• Barra. Preço R$ 16.590,00 •
•

Casa de alvenaria c/125�, 3 qtos, terreno c/440m2 - Vila
•. Rau. Aceita-se carro. Preço R$15.500,00

I. • Sobrado todo em alvenaria c/196m", na Barra, c/ três aparta- •
• mentos. Preço R$ 35.000,00 •Casadealvenaria, 70�,2qtos, naBarra. PreçoR$13.32O,OO.
• Aceita-se carro. •
• Casa de alvenaria, 2 .qtos, demais dependências, Jaraguá • I• Esquerdo. Preço R$14.700,OO .•Casa de alvenaria c/ 70� e mais um galpAo em madeira,
• terreno com 2.550,OOm", Jaraguá Esquerdo. Preço. R$ •
• 13;000,00--.

'

• I'. ��;C:$�;�,� qtos,.demais �ependências, na. Barra..•
'. I Apartamento c/107m", 3 qtos, demaisdepel'ldências, .na •
• Barra. Aceita-se carro. Preço R$ 35.000,00 - negociável,.
• Loteament«} no bairro Säo Luis;- Jaraguá Esquerdo, .•; Entrada a partir de R$ 500,00 e saldo em até 24 mêses--

.

.. '.
. .

. • .: T"IJjU"�'Á,./��U�._'�23.sa/.,9-B.",dORiOÇ.rro: ....•.
· i' ",,' '",o . .: , • Fone'(0473j 12-2734 CRE€I/1·68lf->J·· ,; • � ._<.c ..'�

íf'
��-----.---------�-

TERRENOS
Terreno em Piçarrasabeira rio c/4.185m2 (Ancorädou
ro)
Terreno Rua Amazonas c/1.72Om", pröx, Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cf 2.500m2•
Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno c/420m2 Rua Luiz Kienen

.

Terreno esquina na Rua ReinoldoRau cl casa de alvena
ria
Terreno Rua Reinoldo Rau 17Jd4 (578,aOm2).
Terreno Rua JoãO Janúário Ayroso 20x90 (1.800m2).

CASAS
'Casa de alvenaria c/ 60m2 - Loteamento Liodoro

Rodrigues
Casa de alvenaria c/ 50m2 - LoteamentoAna Paula, Rua
209 - Francisco Hrushka, nO 1.122.
Casa de alvenaria em construçãocl 144m2 (aceita carro)
Rua 312 - Angelo Menel ..

Casa mista Loteam. Ana Paula II Rua Victor Vitkeski
Casamista esquinaRua João J. Ayroso c/Rua Francisco
Hrushka (Jguá Esquerdo)

APARTAMENTOS

Apto. EdificioJaraguá c/70m2c/2 qtos., (1 °andar), apto
3.

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

Apto. em Piçarras Edif. Marisa - Apto. 93 com 88,S9m2
Apto. em Piçarras Edif. Onelia Francisco .�I 137m2

.

LOTES FINANCIADOS

Loteamento Ana PaulaN.
Loteamento São Cristóvão II .

CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe

A) _

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

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado, cl área de 14.700m2,a 5 km do centro e/boa
água uma casa emexcelente estado e casa de caseiro..

TERRENO COMÉRCIAL
" .

Av. Mal. Deodoro-da Fonseca cl 2500ni2 cl 2MOm pl
Mál. (Instalações Brasilauto)

'.
-

.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/l.382 m2
,

Áv; MalA)e�ofo·da Fonseca cf. 950m2•

I·
I
I
I
I
I
I
I
,I
I
,I

Empreendimentos lmobilianos Marcatto
- -- - - ---------,------ --- --_._._�---

Av. Mal Deodoro 1179

Compra eVende
...,.
...

71-1136
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REPRODUÇÃO

Gemasvegetativasoriginam
a planta do primeiro ciclo
As musáceas de valor comer

cial são propagadas vege
tativamente através de seu caule.
subterrâneo ou rizoma. A partir
dele originam-se as mudas, que
são gemas vegetativas desenvol
vidas, usadas preferencialmente
devido ii sua facilidade de obten

ção emanuseio. Asmudas devem
ser obtidas de um bananal que
não apresentemistura de cultiva
res, presença de ervas daninhas
de dificil erradicação, que apre
sente plantas bem vigorosas em

ótimas condições fitossanitárias
e cuja idade não seja superior a
quatro anos.

Cadatipodemudapossuisem
pre uma gema que, dentre outras,
gerará uma planta do primeiro

ciclo. Para se conseguir a

homogeneidade de germinação é

preciso separar os diferentes ti

pos demudas,plantando-as sepa
radamente. Pesquisadores fran
ceses consideram que muda com
filho aderido ao rizoma, originá
ria de plantas cujo cacho já foi

colhido, apresenta maior

homogeneidade de germinação.
Esse tipo de muda é utilizado
normalmente na reforma de áreas
combananeiras, tendo apresenta
do os melhores resultados na

Colômbia. Com a utilização des
tematerialpropagativo, ociclo de
produção é geralmente rápido e

sua duração guarda estreita rela
ção com o volume inicial do
rizoma.

Banana tem grandepeso na economia do Itapocu

Cachosjá despencados sio embaladospar« ii' comerciali:.ação

CONSUMO

Banana tem importância como
complemento da alimentação

- A nutrição recomenda que
a alimentação benéfica ao or

ganismo deva ser variada tanto

em quantidade como em qualida-
. de. As frutas foram os primeiros
alimentos de origem vegetal con
sumidos pelo homem primitivo,
mui t o

antesque
osoutros

cereais e

vegetais
estives
sem dis

poníveis.
Algumas
frutas tiveram uma presença tão

constante na alimentação huma
na que é quase impraticável

classificá-lã como base alimentar
.

ou como complemento. No Bra
sil, a importância da banana na

alimentação foi documentada por '.

.

diversos historiadores .

Câmara Cascudo, em suaHis
tória da Alimentação no Brasil,
registra, entre outros, os seguin
tes fatos sobre a banana: em Mi
nas Gerais comia-se farinha de
milho com banana da mesma for
ma como na maioria dos estados
do Nordeste come-se com farinha
de mandioca; no Alto Paraguai e
Mato Grosso os guatós faziam

sopa de bananas verdes; noNorte
era costume algumas tribos faze
rem uma espécie de mingau de

pupunha (palmito) com banana.

A banana-da-terra assada, antes
de suacompletamaturação supre,
ainda hoje, em algumas regiões a
falta de pão. Mesmo nos dias de

hoje não seria demais considerar
se a banana como base alimentar
em algumas regiões da América
Central,África e, quem sabe, aqui
mesmo no Brasil.

Segundo dados do IBGE, no
Brasil em 1984 foram produzidos
470 milhões e 815 mil cachos.
Considerando-se que menos de
10% da produção brasileira de

soja e milho destinam-se ao con

sumo humano direto, verifica-se
que entre as principais culturas
alimentícias só a mandioca teve

maior produção que a banana.

A PREFEiTURA E It SECRETAR-iA ds AGRicuLTURA ds MASSARANdubA.

Apoiarsdo os AGRiculTORES NO dESENVolviMENTO dA
BANANiculTURA NO II SEMiNÁRio

.o'_ �." Sul�BRASilEiRO ·dE BANANiculTURA
;·t'.ic.�- ...

:}- "S" •• rl ·1·· ..�f.'.f�1 l'f; lI�Jt'

•• _� !.1 '�c.,,<,.,. t •• j'." t., t' -rI f ',i- "jo.!:.:..c�cE.'
� ;>;li_'''' P "i, .. t.t ... í , ,;<l,-I,J. •. I-t.:;· .' -- ,- ... �
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DuasRodasIndustrialse impõepelaqualidade
LIDERANÇA

F undada em 1925 pelos
imigrantes alemães Rodolfo
Hufenussler
e Hildegard
Hufenussler,
a Duas

Rodas foi

pioneira no

Brasil na

fabricação
de aromas e

óleos essenciais. Hoje, com 980
funcionários e com filiais em

Contagem (MG) eFeiradeSantana
(BA), distribuidoras de produtos
para sorvetes, a empresa ocupa
uma área coberta de 40milmetros

quadrados é I. 500 hectares de
terrenos agrícolas destinados ao

suprimento de matérias-primas
(banana, limão,mandarinaeoutras)
predominando em área a cultura da

banana.
.

Em todo o território brasileiro
são 8.500 clientes fabricantes de

sorvetes, refrigerantes, biscoitos,
balas, achocolatados, gelatinas,
pós para refrescos, pudins,
iogurtes, alimentos infantis,

embutidos e derivados de carne,

panificadoras, entre outros.ADuas
Rodas Industrial atuaem 22 países,
destacando-se como principal
mercado a Alemanha. Produtos

para os mercados europeu,
nipônico, norte-americano e

canadense também fazemparte das
exportações da empresa.

Os produtos de maior volume

resumem-se praticamente em purê
de banana (com e sem sementes),
purê de banana congelado, banana
congelada em fatias e extrato de

guaraná. A empresa é a única de

capitallOO'Io nacional emseu ramo,
sendo suas principais concorrentes

empresas multinacionais .. Na

agroindústria é a segunda maior
fornecedora de purê de banana no
mercado internacional, segunda
maior fornecedora

.

nacional de
extrato demalte e líder nacional de
fornecimento de flocos de frutas. É
a segunda maior produtora de
aromas noBrasil e lídernomercado
de matérias-primas para sorvetes,
com participação de 70% nas

sorveterias.

Imp,esoItli .

pltl/lel,oem .

.sse/ldos
1It16rosll

'.". 'T.dJontJtok.:a/ende normas internacionais

Manipulação cuidadosa garante a qualidade elevada do produto

CERTIFICADO

��..�_. tem a srata satisfação de

outorgar o' presente certificado à

Verdureira daRaquel
Frutas e Verduras

por haver sido consagrado(a) em primeiro
lugar na pesquisa . de Opinião Pública
realizada nesta cidade.

Jaraguá do �ul,14de Junho de 1991:
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ESTUDOS

'Pesquisaampliavarieâades
parafortalecerosbananais
Para elevar a qualidade e

produtividade da banana

catarinense, a secretaria estadual
da Agricultura e Abastecimento,
através daEpagri, desenvolveum
extenso programa de pesquisas
comaba-
nana. É

almente pertencente ao CTA do
litoral norte, com a introdução
das primeiras variedades trazidas
de São Paulo.

Luiz Lichtemberg e Jorge
.Malburg começarama selecionar,
a partir de 1982 e 83, materiais
promissores de banana e lançaram
no Estado duas novas cúltivares: a

Mysore (dosubgrupoPrata)eGran
deNaine(dosubgrupoCavendish).
Para a difusão das novas culturas,
agorajá com a ájuda de,outro pes
quisador, Robert Harri Hinz, fo
ram organizadas, emconjunto com
a extensão rural, unidades de ob

servação nos principais municípi
os produtores do Estado. lIoje a

pesquisa já possuí plantas com

possibilidade, num futuro próxi-

mo, de serem recomendadas para
cultivo no Estado.'

.

Umdos resultados deste traba-
lho de pesquisa foi a descoberta
de que a forma denitrogênio apli
cada ao solo pode favorecer a

ocorrência dadoençafúngica cha
mada de "mal-do-panamá", prin
cipalmente na banana Enxerto.

Hoje recomenda-se a adubação
orgânica em substituição à adu

bação química nitrogenada, que
pode encurtar a vida do bananal.
Naopinião deRobertHarriHinz,
mais estudos sãonecessários para
avaliar outras formas de nitrogê
nio ea investigaçãodas interações
planta x patógeno x microor

ganismos do solo, com relação à
ocorrência do "mal-do-panamá".

IIdubD{DtJ .um tra

b a I h o

constan-

"" .

tJrgDolcD
iDgtJl'D
rectJmeodDdD

te e con

junto en

tre pes
quisado-
res, extensionistas e agricultores.
Os primeiros trabalhos efetivos
de pesquisas em Santa Catarina

começaram há dez anos na então

estaçãoexpenmentalde ltajaí, atu-

Dia 07/08/94 - Domingo -19h30
Abertura Oficial
Inscrições - Coquetel
Dia 08/08/94 - Segunda-feira - 9hOO
Painel - Associativismo
- Associação Catarinense de Bananicultura
Osl.. Rodricues - Presidente da ASCABAN
- Cooperativismo em Bananicultura
Presidente daCooperativadosProdutores AgrícolasdoNordes
te Gaúcho Uda.
- Associações Municipais de Bananicultores
- Debates
14hOO
Painel - Mal do panamá
- Mecanismo de resistência da planta
- Supressividade dos solos ao Fusarium
- Manejo cultural no controle de doenças
Jorge Malburg e Roberi H. Hinz.
16h15
Painel - Admlnistraçio Rural _

- Administração rural em bananicultura
Palestrantes: HéDo Holz, Pedro de Almeida
Debatedores: Ivo Tureek, AveUno Aledos
Dla 09/08/94 - Terça-feira - 08hOO
Excursão - Indústrias e bananais da região
Dia 10/08/94 - Quarta-feira - 08hOO
Painel - Mal de slgatoka
- Modelos de Previsão eProcedimentos para oControle do "Mal
de sigatoka"
José AIres Ventura - Emcapa
Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária
- Sistema de Pré-Aviso nos países exportadores de banana

Gladys Maria Tazan -Incagras - Guayaquil - Equador
Debatedor: Robert Hani Hinz - Epagri
14hOO

.

Painel - Man�Jo Pós-Colheita da Fruta
- Manejo pés-colheita no Vale do Ribeira
José Cariol Mendonça - Coda - Cooperativa Agricola de

Cotia ,

- Manejo pôs-colheita para o Estado de Santà Catarina
Luiz Alberto LIchtemberg

.

- Evolução nomanejo pós-colheita de frutas nos países exporta-
'dores
Molses Soto B_
20hOO
- Bananlculturad;li Costlt�, ""''''1 �

Moisés Soto B.
Dia 11/08/94 - QuInta-feira - 08hOO
Painel - Manejo da Banana no Campo
- Escoramento
- Ensacamento do cacho
- Poda da penca e coração
- Dispistilagem
- Desfolha
- Desvio de cachos
Palestrantes: Rau! Moreira - Instituto Agronômo de Cam- .

plnas, José Antonio Gomes- Emcapa
Debatedor: EUo José Alves - CNPMFIEMBRAPA
10h40
Painel - Comerdalizaçio
- Comércio interno de banana
Joilo Carios Seben - EPAGRI
Ademir Tadeu -ICEPA
llh40
- Comércio de banana no sistema CEASA
Aldo Freelích - Produtor e comerciante
14hOO
- Comércio Externo de banana
José Sidnei Gonçalves - Instituto de Economia Agrícola do
Estado de Silo Paulo
14h40
_ Exportação brasileira de banana e papel da Siscomex
Banco dó Brasil S/A
15hOO
- Papel da Frupex na exportação de banana

.

Representante da Frupn
15h30
- Experiência Brasileira na Exportação de Banana

�rglo Halek - Exportadora Joraik

16hOO
- Debate e conclusões

.

Debatedores:
Luiz Tamanlnl- TROPICANA
José Carios de Mendonça - COTIA
Valdtmll'Medeiros - ANGELONI
18hOO
- Encerramento oOdai
20hOO
- Jantar de encerraniento
Dia 12/01W4 - Sexta-feira - 08hOO
- Excursão a Estação Ex-perimental de Itajai
Local: rarqueMunlclpai de Eventos

"Mal-do-panamá", doença mais comum nos bananais

,.,

TODOS OS DIAS, MILHOES
DE PESSOAS EM TODO O
MUNDO CONSOMEM BANANA
DE SANTA
CATARINA.

PORQUE
ACREDITAM EM

SUA QUALIDADE. COMO
J .

NOS ACREDITAMOS.

[Je[llDaas Rodas
, '\!fI

Industrial ....rBANAN�1
Esta é a marca dos produtos
industrializados de banana que
fazem da Duas Rodas Industrial
a segunda maior processadora
do produto no mundo.

Nós acreditamos na banana
de Santa Catarina. 22 países

concordam conosco.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Propriedadeproduz 52 toneladaspor hectare
A propriedade de Werner

Fischer, na localidade deEstrada
- Garibaldi, em Jaraguá do Sul,
pode ser considerada no ramo de

, produção de bananas como um

modelo' entre os bananais exis
tentesno

municí

pio. Seu
filho,
Ronaldo

Fischer,
é secre

tário da

Osis/Bmo
fami/iD/
bDlO/Bio
DP/tKll/{.DtJ

Associa-

çãodeBananicultores de Jaraguá
do Sul e aplica na plantação to
dos os conhecimentos que vai

adquirindo quando da participa
çãodeseminários e reuniões com
técnicos e pesquisadores.

Produtividade
Na propriedade estão planta

dos', hoje, 45. mil pés. de banana
espalhados por 20 hectares, o

J que dá, einmédia, uma produção
de 52 toneladas por hectare, Há.,:;. �

" 15 anos, os Fischervivem exclu
.(�.

sivamente do comércio da bana-
na hoje comercializada em sua

totalidade com aDuàs Rodas In
.'

dustri�l. Os Fischer não se ani-

Jaime de Borba/CP

�
Jaime de Bort>aJCP

mam, por enquanto, eJ)). montar A qualidade·dafruta é determinantepara ser comercialkada
. Jaime de Borba/CP
=r-

... , __.-_ .-_"'"
.

J

As mudtl$ vão seformando ao lado daplanta mãe

uma estrutura pr6pria para parada, que onera o agricultor e
comercializar a banana direta- faz aumentar, por corisequência,
mente em outros mercados. o preço do produtono mercado

. "Já levantamos os custos e consumidor. Economizar � a or

concluímos que o que recebemos
.

dem porque, além de t040s os

. pelo cacho depositado à beira da
.
custos demanutenção, para pro

estrada é a mesma coisa que se reger a fruta de aranhas, pássa
tivéssemos que arcarcom as des:' '. ros, geadas, ventos egranizo, por
pesas que seriam geradas", ensi- exemplo, cada cacho precisa ser
na Renaldo, o braço direito do envolto no pé com um saco plás
pai. Na propriedade impera o tico que noBrasil só é fabricado

regime de sistemá familiarpara o por duas empresas, "o que tam

trabalho nas lavouras debanana. bémencareceos custos deprodu
Ouseja;eventualmenteterceiros ção", lembra Ronaldo Fischer.
são contratados para auxiliar na Neste aspectobastafazeras con
época da safra alta. "Este siste- taspara se teroprejuízo quepode
ma barateia extremamente os ecorrer sem _este cuidado. Ca
custos de produção, que incluem ehos de 35 quilos são remunera
registro de 'empregados e as con- :' dos em 100% do preço médio
tribuições sociais", explica semanal levantado junto ao

Ronaldo. Ceagesp (SP)e, abaixodisso,em
Além disso, segundo �le, o 70%. Os Fischer, como outros

sistema familiar permite que, bananicultores ainda não devi

quando nãohá trabalho de corte,' dámenteestruturados,não levam .�

adubação ou limpeza dos bana- uma vida fácil e.trabalham duro.

nais, os membros da família se "Éanossaatividade,alguémpre-
, oÇúpé!ln�Q�.Q�t;as.tan:fàU(fQl, . cisa pl&.n�", résume Ronaldo

.

:queliälâ�éúSiös.éóinmgo\.ae..bbfâ ' .. Fischer: rz:
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A foto foi feita no ensolarado Eduardo Otto Grimm exerceu

dia 16 dejulho de 1994, mostran- a atividade de farmacêutico. Ad
do três gerações: sentada, a sra. quiriram residência na vizinha

Sonny von KrauseGrimm, a sra. . Joinville, onde nasceram Martha
.

Sônia, esposa de Manfred Uze e Gerd Grimm. Mais tarde
Wilhelm Albus (nem) e Bdilene, fixaramresidênciaemPontaGros
filhadeSôniaMarquardtAlbus,a sa-PR, e lá abriram a Farmácia
bisneta que escreveu a crônica Minerva. Eduardo Otto Grimm

que damos abaixo: veio a falecer em Ponta Grossa.

"Sonny Grimm nasceu em 09/ Sua filha Martha Ilze Grimm
08/1894, em São Bento do Sul, casou-secomHerbertMarquardt,
filha deOtte Bernardo von ambosjáfalecidos.Seufilho,Gerd
Krause e Frederika Maria von casou-se com Ivone Laroka, sen-
Krause. do que o filho já faleceu.

Seu pai foi imigrante russo, Sonny Grimm veio para
veio ao Brasil antes da primeira Jaraguá do Sul, para residir então
guerra mundial. Casou-se com com sua filha e genro, em

Frederika Maria Zieglerk, que Garibaldi. Mais tarde mudaram
passou a assinar von Krause. se para a rua Emílio Stein, no
Foram colonizadores da vizinha centro de nossa cidade.
'cidadede SãoBento do Sul, onde Após o falecimento de sua fí-
instà1aram uma cervejaria, por \ lhae genro,SOnilypassouamorar '

volta de �88S,/que itàb� as com-suas�SôniaMatquardt
�:�Topdbier', ea- Albus (ManfredWilhelrn A1bus)·_.
� outras.

.

e Suely 'Lem1re (FláYio Lemke),
Décinul entre uma 'faJiúlia de que interealam-se' temporaria

dozelnnioÍi: RudoIf,'Elze, casada mente.

comGeríWuto Stein; Frida, casa- SoImyGrimmco'mple�.seus .

dacomCurtFlatal;Claia,casada, lOOan-OS:beiD,vividoSnopróximo
comllenriqueJordan;'Emilia, ca- dia09/08194: eneontra-segoäan
sacia' CQDl 'Hugo'Fóima;

,

Maria, do deperfeitasaúde� fisica emen
càsadaoomEmiUóearlosWalter; .. tal. Possuiuma nora, 8 netos, 8
:Emniá,'<.:c'asaci. cem Luis .

netas,' 10 bislletos, 9 bisnetas, 3
.' GiiitiiàM:�§Hilaa..dISada com tatàranetase 1 tataraneta.Afami-

:;' ;,��fál.�,�.d.�..·,·de'.;d.••.·•·..urante.D3Vl:,:;�inte.�o:innaemr.•••·.·�.d.V18.;•.-an·:�mveàrealiAli0e-� , �=:IDe:e�e:�' '/
� uu� nuliotésvotOsdefeIiCidadesees-,' �ArY"'Ã.r\�:':

·:�.Aqs:1Jlll/l�lS, com 21 pera que permaneça conosco.por . , YI"(;VV� ,.�
.

anes dê 'idádé, -contraiu núpcias muitotempo, agradecendo ao Se
comEduardöOitoGrimm, nas- nhor nosso Deus o presente por
cido em Erfu", 'A1ematiha, em Ele concedido, de tê-la conosco.

14/07/1887, filho de Carlos e Com amor - Edilene Albus
Luisa Grimm, contando na oca- . bisneta, em 30 de julho de 1994".
sião 28 anos deidade.

.

(E.V.S.)

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO

Crônica para Sonny
von Krause, Grimm

Senhoras Evangélicas
(Oase), grupo terça
feirinas, promovem no

próximo dia 9, um
bingtlo e café benefi
cente que acontecerá

no saltlo Vieirense, às
15 horas. A entrada é

,

de RS 4,00, epoderß
ser adquirida na
secretaria do saltlo.
.Neste domingo,
acontece em

Guaramirim, apartir
.

das 11 horas, a

confraternização da

comissão organizadora

iiiFi=j"�I••r. ii;',: =�;':a=::-

FlagradacantorajaraguaenseDanielle, 12anos,momentosantesdo
showdeAmadoBatista, naFeinco, em Itajaf, dia IOdomêspassado

" w.<"",

Avist�25%
desconto.
1+3
sem

VESTINDOVOCÊ 'D,t CORPOJNT�I'�Q,.' . ,
r-

_

"

GETÚLIO VARGAS, 55
.

- "II.

.A Ordem
Auxilladora das

····ª�iti
12'e' 14.,j,r6xütlos.

,'é '"

.

'110 CrflLqçO': <"

-Im..'
.

.

".�"
';,�di()safeij�

,

�á realizÖdé'.'jjo� .'
.....A

'
•... �. l� ,,,,,,,..,..

y,r oiJClmo.aia: "''l�fJS' ,,'"',' '. ::
'. deP:e�dinciiIS�diJ .

:
:,

'. 'eiinÍT'(/Edilçaç/pnà· .

�;a;;:;:;:;!;��',.:��
ças.custaR$ 1;.JOe:!4�

-

'. "para oduitosR$'2,50,'
.

.

'
.

e poderão ser obtidiJs
.

-naprópria secretaria
do colégio.

A"uncie nos

classificados
do"C,P� ,:.

":'·,·Ligue,::
>,: '�3*6:J
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I.IWliU.
COMPROMISSO

..1\ •

--�,----l Barsa COmpletou 30 anos de existêncu:
BOßTUASK

".- _.. -- _._.

Ligação
Diretacom

DEUS

Sa; pela Record/Nova
Era um livro quepode abalar'
a solidez ateista demuitagen
te. LigaçaoDireta comDeus,
do ex-seminarista Bob Trask:

Quando descobre que onde
termina a fé começa a teolo

gia, Trask deixa o seminário;
, quando acha que não recebe

,

ajuda divina na morte de sua
mãe e de seu irmão, noatrope
lamento de s�u cão e no pró
prio destino de seu casamento
à beira do divórcio, abandona
tambémafê. Elemesmo revela

'seussentimentosàépoca. "Re'"
zar era como mandarmensa-

,

gens- e presentes para algum
morto. Eu nõo recebia qual
quermensagem em.resposta ".
Durante onze MOS, '4eiis!iu
dasorações. Umacontec;men
to extraordmârto, porém, o',
deVolveu aorebmihódeDeus.

'

. Aos36imos, Triiskcom�e
'atrlpu!açdodeumnaviojiisti- '

gado por um'ciclone. -Ele'os-
-siste o 'naufrágio de outras

emõarcaçõesQsua volta e-co
meça a pensar 0.' pior
diante... (UmaSIlgest40 tlaL�
1'1'aria e Papeltlria Graflpel
Iones: 72-0-137 ou 72-0972).

ÁRlES - 2113 a 2014 - Mil
pensamentos vio rondar a sua

mente, o que pode levá-lo .. se

envolver em muitas atividàdes.
Seja selelÍvo, ou vai se dCsgas1llr.
Não se preocupe Ç(lßl aquilo que
ainda Rio 'está em ordem, em sua

vidA. Dê tempo ao tempO.'

LIBRA - 23/9 a 22110 - Mesrilo

queodia seja atarefado, você dará
conta de tudo. A energia lunar
favorece suas atividàdes. Arrega
ce as mangas e vá em frente!

Mudança em sua rotina podem
ser necessárias. Reflita sobre o

que deixa,você inMtisfeita.
,

07:00-
08:00-
09:00-
1'100-
1200-
12:30-
13:30-'
15:45-
18:00-

TRAPAlHÖES 19:00-

.Fuueoserâ dectdidoemsetembro" ª
,

'23:30-
, 01:30-

o�:�-

A EnciclopédiaBarsa com
pletou neste ano de 1994, 30 anos
de existência. A primeira edi

ção, foi lançada em 5 de março
de 1964, com mais de 20 mil

coleções. Aenciclopédiaera com
postade 16 volumes, com total dé
7mil páginas, 5 milhões de pala
vras e 6 mil Ilustrações, O nome

'-Barsa veio dos sobrenomes de
seus fundadorés, o casal Alfredo
Almeida de Sá e a norte-america
naDorita Barrett de Sá. Barrett e
SA.

comercializadaem livrarias. "Des
de o' início, nossa estratégia foi a
da venda pessoal: Nossos repre
sentantes são treinados para de
monstrar utilidade da obra no

apoio à formação escolar", conta
Odair Magalhães, diretor de

markering daBritanniql,!lQ Bra-
sil,

'

;';',';';';';·,·:·:,:v•••••••••
0.0

Extraordinário
Até agora, aBarsajá atingiu 1

milhão emeio de coleções vendi
das, mesmo sem nunca ser

REDEGLOBO
HOJ.

07:00- Hor6riO EleitOl1lI Gratuito
08:00,- Desenhos
09:00- Xuxa Parle
1210- Jornal do Almoço
13:15.- Jornal Hoje
13:40 - Esporte Espetacular
1510- TV Zona
17:50- Tropicaliente
18:45- ,A Viagem
19:40- RBS Noticiai
20:00 - Jornal Nacional

,
- 20:30 - Horário EIeitOlll Gratuito
21:35- Fera Ferida
22:30 - EscoHnha cio :Prore.or ,

Raimundo
'23:35- Filme, "ACoIrida da

, Viligariça"
01:30· Filme - "Amor, TI1IiÇI4 & CIa"
03:00- Filme - "Cinderela em Paris"
05'45- Primo Cruzaclo

Am.nh'
06:00- Desenhos
06:10-, campo & LaYounI
4il7:oo - Hor6rio EIeitOl1lI Gratuito
08:00 - Globo Ciência
08:30- Globo_Ecologia
09:00- "Pequenas EmP.fl!SélS

Grandes Negócios
09:30- Globo Rural
10:30- RBS Comunidade
1100-' Modelo Empresarial

Catarinense
11:30- Projeto Ecologia
12:00- Seaqueat
1�:55- Barrados no Balle
13:45- Show Criança ,Esperança
15:40- Domlngao cio Faustao
20:00- Fantástico
20:30 - Horário EIeitOl1lI Gratuito
21:30-' Fantéstico

, 23:00 - Minissérié - ''Nova Iorque
Contra o Crime"

00:00 - Placar Eletl'Ónlco
00:40- Filme - "Pado Sinistro" .

REOEBANDBRANTES
HoJ.

Horário EleitOl1lI Gratuito
Flash
National Geographie
Futebol 'certe ele leite
Acontece
Esporte Total
Eventos Esportillol
Copa Bandeirantes
Eventos Eaportillol
Jornal BanigIt vente
Jornal Banclenm.
Fabca Nobre cio EIporte
Hcririo Eleitoral GratutIo
Basciuete - Angola x Argentina
Sem Fronteiras'
Rime - "lua Cheia�
F,ree Jazz'1n Concert
Valle Tudo '

, ,

"A'm.nhl
,Q6j5-<' Igreja-da Graça .

,

07:00 - Hor6rio Eleita Gratuito
08:00· Ariunciall10l JesUi

.

10;00. Clube,Jrmlo�,
10:30- Show cio Esporte

'20:air:; - !;Ior6rio EIeIton!I Gratuito
21:30� Jornal ele Dorringo ,1' EdiçIo
21 :45-' 'Hollywood Rocl(
22:45.., Domingo ,Dez
23:45- -Jornal ele Domingo 2"�dIÇIo
00:00- Rime - "O Mistério da Tone"
*"""'96- niIo comulflcadaa
••0' d. ,..pon••bBldH. d_
em/_o,...

'melhOflJ' sua auto-estima, pro
cure alimentar pensamentos po
sitivos a respeito de si mesmo.

Reaja ao sentimento de descon

fiança. Não embarque no

negativismo. Essa sensação é

passageira. R!!laxe e procure es-,

pair�cer! ,

. _

RenatoAragieeDedéSantana "

,decidirão ofuturo:dos,Trapalhõe5 L

: em setelnbre. depois dá.morte'de
M� ,quando serio'apresen
,tadosos,projetos,daprogramação
de 1995. A duplà teiá uma reu
nião semana que vem com os di�
retoresdoprograma;paradiscutir
o formato de "Os Trapalhões",
que, caso Didi e Dedé tenham

interesse'emoontinuar, irá ao ar "05:Trapalhaes"; -No final do ano '-

no mês 'etc marçopróximo. ", passado;M� ,Didi, e Dedé, '

Um des-díretores de progra- resolveramtlarcum�empoeretinr
ma, MauricioShermann,,_afirma .ram o-programa-do ar. A Globo,

que somente.Renato Aragão po- _ passou-. então a, ' .reprísar os.:

derá decidir alguma coisa, mas- melhores ., momentos do grupo,'
acredita que os dois humoristas- que deverão se esticar até, o final,

, nãodevemabandonaro novopro- deste ano..

jeto, lembrando também que fo- "Os Trapalhões" têm contrato

ram Dedé e Didi que formaram com a emissora até 95.

TOURO - 2114 a 20/5 - Vibrações
lunares favorecem os acordos ver
bais e as negociações. Se tiver uma
reunião marcada, procure expres
sar-se COIR objetividade. Tente
não ficar tio ansioso em relaçlo
aos seus projetos. ,Tudo acontece
rá no devido tempo.

G�MEoS-21l5a2016-Paraque
o seu dia corra conforme o espe
rado, basta usar o seu senso de

organizaçlo. Apenas não se per
ca em detalhes sem importância.
Não perca tempo imaginando
soluçõeseomplicadas para os seus
problemas. Vá pelo mais simples.

CÂNCER-21I6a21n-Apro- LEÃO -2217a2218-Milidéias VlRGEM-2318a22lÍ-Seudia
veite cada minuto deste dia para vão pintar, ���do sua mente. tende a ser cheio de�
dar conta de todas as suas obriga- Use sua çnauV1dàde de forma,

mas não se deixe doolinar pela
ÇÕC8. No final da tarde, o desâni- c?Dstrutiva e �ão �e .perca em insatis&çio caso não tema cum
mo pode envolvê-lo. Previna- divagações. Seja objetivo. Tent� priDdo 10IkB os seus lIfàzcrés. se
se! Ométodo pode fazer Ç(lßl que afastar os pensamentos negati- . estiver se sentindo exausIa,• se

perca a oportunidàde de coiIhe., �s de sua mente. Entregue-se ao nio esIá assumirdo mais coisas do
cer pessoas interessantes«, Rea- futuro de corpo e alma.

que pode dar oonIa.
. ia'!

CAPRIC6RNIO�22112a20/1- AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - Você PEIXES - 20/2 a 20/3 - Para

".'._�... ' ....... 'O' _ .. _ .... '" ..... ,. ......... 'T ",,,.. �
"' ....... ..,. ................ .,.. __ ...... '�.o...r.,.. ......- .. '".- __Jl.�.• """'__'_'''' ... "." ........
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"HDII�

ESCORPIAO-23/10a 21/11: SAGITÁRlO-22111 a21/12- Ao
Acada diaque passa você vê novás lidar com os outros em geral, S!àa
oportunidàdes surgindo no hort diplomáticô e aceite. as opiniões
zonte. Procure se encaixar a essa contrárias a SUl. A troca de idéias
realidàde libertando-se do passà\. se revelará muito produtiva! Quan
do. É hora de concen1rar todas as to menos 'gastar seu �po COOl

suas energias e seguir na direção cobranças, melhor será 'sua noite

daquilo que você mais d�ja!, , , �C9Ql ,a. RCs8p4 am�� ,

Problemas .mais sérios no ambi-.
ente de 1rabalho serão resolvidos
COOl tranqüilidade pela manhã. O
man humor pode pintar no fmal
do dia...Coisas que a fazem softer

podem desaparecer facilmente

ftÇv..�I\l'l\.dJu:ollJododeenxergá-
"Ias. '. ••

costuma se revoltar sempre que
alguém tenta lhe fazer imposi
ções, Mas, se tiver calma, encon
� soluções mais àdequàdas. O
peso das responsabilidàdes às ve.

zes sufoca. Mas nio se enerve a

ponto de jogar tudo para o alto!
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INVESTIGAÇOES

Políciaprocuraestuprador Acidentemata condutorde veículo
e estelionatário na região

NÓS ESTAMOS
MUDANDO TUDO

PARA VOCÊ MUDAR
DE SUPERMERCAD&

TUDO NOVO. MENOS o 'ENDEREÇO.
O NOVO ENDEREÇO DE SUAS COMPRAS.

.. "" l' • J " �,'- �,,;: "I' ' �-,
• -. • • • •

" •• • J \-
'

I� A ,.., -, •

�

Av. Getúlio Vargas, 546 - Fô�e (0473) 72-07'94· Jaraguá'da Sul-I'
_'"

Corupá - A polícia
corupaense está atrás de Jair

Matine, com idade entre 35 e 40

anos, suspeito de estuprar a me
nor D. F., 13 anos. Segundo D.,
em seu depoimento, Jair a teria
levado para a Ponte Baixa, no
bairro Itapocunodia31 passado,
obrigando-a a praticar o ato se

xual.
No exame de conjunção car-

.....----1Íál, realizadonamenor,foicons
tatado que realmente houveo es

tupro, De acordo com o exame,
a menor teria tido o hímen rom

pido recentemente.

Jair está foragidoda cidade, e
a polícia o indiciaráparaCOmpa
recer à delegacia.

" Estelionato
O entregador do jogo de

bicho, Amauri Fontana, de

Corupá, está desaparecido desde
segunda-feira. Segundo o co

missário Zocatelli, Fontana re-

colheu as apostas em alguns
" pontos onde, realizam o jogo do

bicho, no sábado, e fugiu, levan
do consigo uma quantia. "O cu

rioso foi que domingo à noite ele

apareceunacasa dospais,dizen
do que tinha sido sequestrado, e
que os sequestradores o teriam
deixado a alguns metros de sua

residência.Masemvezde regis- "

trar queixa na delegacia na se- .....----------------------------------,

gunda-feira, voltou a fugir", co
menta Zocatelli. Até ontem, a

policia não tinha notícias de
Fontana.

De acordo com a polícia, ao
interrogar os pais do elemento,
"eles se sentiramindignados com
a atitude do filho, que sempre
trabalhou direito 'i, conta o co

missário.
Agora a polícia aguarda o

comparecimento de Fontana à

BPC, uma vez que foi indiciado
por estelionato.

FATAL

J araguá do Sul- Um aci
dente anteontem à'noite, na rua

Ângelo
Rubini, (Dmill!JIJ/IB//1J

centro, quando no sentido con

trário, trafegava o caminhão

placas DZ-2551,União daVitó
ria,dirigidopor ValdecirZatroski
daquele município, que após fa
zero contomoda rotatória, bateu
de frente com o Monza.

" Segundo consta no registro
de ocorrências, Valdomiro teria
perdido o controledo veículo e,
colidido com o caminhão. O
Monza ficou com a parte direita

dianteira totalmente destruída.
Já o caminhão, teve seu sina

leiro direito dianteiro quebrado,
a latariapoucodanificada.Omo

toristanão sofreunenhuma esco

riação.
Apolícia irá apurar as causas

do acidente,mas de acordocomo

registro na delegacia, a falta de

atenção do motorista do Monza
pode ter sido aprincipal causa da
tragédia.

causou a 'Di iI�s(" .1_morte de #i •• "�

Valdooú- DtidBIIIB
ro Rahn,
residente ein Rio da Luz.

Ele trafegava com Q Monza,
placasHX-5089,JaraguádoSul,
no sentido Barra do Rio Cerro-

sonho de construir
transforma·se

idade

·a·

,tO\v.
\9. t'

PROMOZONTA
Para concorrer aos 18 PRÊMIOS

você deverá trocar suas NOTAS FISCAIS
por CUPONS PROMOZONTA

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

18PRÊMIOS
2 Biddetas
3 Fomos elétricos
3 Kits pl banheiro
3 Caixas s] 20 m2 de
Piso Cerãmico

3 Caixas d'água de SOO btros
3 Coniuntos�anitários "

1 CASAA TROCA poderá ser feita em gualquer
,

-

uma das 13 lojas do gupo Zonta

Quanto mais (U�ons
Sorteios aos Sábados:

-TROCA 1°-18/06/94
�oce _, 2Q - 16/07/94

maiores serao suas 3º - 13/08/94chances de GANHAR (pelo loteria "deral)

ZONTA
QUtll1 COlls/roi

.

., , , , ' �JJJ!!ti4t /)!C.S}f b"i!!!1ß.. .,
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BASQUETE

Definido as chaves dos Jogos Hexagonaldefinequem
, , '. - .

RegionaisLeste/NorteemSBS eJ?.:�'!.!�������'��!�
equipe masculina, categoria AABBlRotesma e o UC (Lagoa
infanto, disputará hoje e amanhã, late Clube), de Florianópolis.
emFlorianópolis, ohexagonal que Classificam-se três equipes por
definirá quem será o campeão es- chave.
tadual de 1994. A meta do time, Campeonato municipalcomandadapelos técnicosMilton E� Corupá, terminou no finalMateus e Ito Schiochet, é chegar de semana passado, o 5° campeo
as finais, devido ao bom desem-

penho dos jaraguaenses na fase natomunicipaldefuteboldesalão
adulto inter-firmas. A final foi

classificat6ria, chegando em pri-
meiro no seu grupo. No hexago
nal, no sábado, o São LuisIFME,
enfrenta oEliane de Criciúma e o
Diocesano de Lages, e, caso se

classifique" disputa o "caneco"
com o vencedor, da outra chave.

O time feminino de basquete,
infanto, disputamais uma rodada
do catarinense. Ontem à noite jo
gou contra Rio do Sul, e amanhã
volta as quadras para enfrentar o
Vasto Verdede Blumenau,

Futsal
Desde quarta-feira, o selecio

nado de futebol de salão

jaraguaense, categoria infanto,
disputa em Curitibanos a segun
da fase do campeonato estadual.
Na chave da AABB/São Luis!
FME, estão ainda AABB/

SORTEIO

SilO Bento do Sul - Foi

realizadoanteontem, em SãoBen

to, o congresso técnico que defi
niu as chaves de todas asmodali

.

dades para os Jogos Regionais
LesteINorte. Jaraguádo Sulparti
cipará em setemodalidades: Bas

que t e

masculi-
no e fe- J%gutibusto

t/ossílíto{6D
em l«Ios os

mtKIo/ídodes

minino,
bocha
masculi

no,bolão
23 mas-

culino e

feminino, bolão 16 masculino,
tênis demesamasculinoefemini-
no,voleibolmasculinoefeminino
e xadrez também no masculino e

.

feminino.
No xadrez, no masculino, a

chave é única com Nova Trento,
Balneário Camboriú, São Bento
do Sul, São João Batista, Jaraguá
do Sul e Timbó, classificando-se
-umacidade paraos Iasc. Nofemi
nino; Jaraguá e Joinville são as

duas equipes que lutam por uma

vaga, que será disputada em me

lhor de três partidas. O basquete
masculino, que leva também uma

cidade para os Jasc têm na chave
única Balneário Camboriú,
Brusque, Indaiale JaraguádoSul.
No feminino, somente duas cida
desseinscreveram. JaraguáePorto
União. Classifica-se uma.

Abochamasculina, onze cida
des disputam duas vagas. Na cha
ve "A" Timbó, Balneário
Camboriú, Canoinhas e ltapema.
Na chave "B" tem Blumenäu, São
Bento, Botuveráe Campo Alegre
e na "C", Jaraguá do Sul, Porto
União e Penha. Saem duas equi
pes de cada chave, para jogar a
fase final. O bolão 23 masculino
também tem onze cidades dispu-

Jean Leutprecht: representante da região nos Jogos Abertos
.-,

tando duas vagas. Chave "A",
Canoinhas, Timbó, Mafra e

Jaraguá do Sul. Chave "B",
Joinville, ltajaí, ltai6polis e Luis
Alves e na chave "C", Blumenau,
Brusque e Indaial, saindo duas

.

cidades de cada chave e, posteri-
ormente lutando pelas vagas. No
feminino, nachave "A", SãoBen
to, Indaial e Jaraguá do Sul e na

"B",Canoinhas,BrusqueeMafra.
Somente a campeã classifica-se
para os Jogos Abertos.

No tênis de mesa masculino,
Canoinhas, Indaial, Jaraguá do

Sul e Papanduva e no feminino

Indaial, JaraguádoSul, Pomerode
e São Bento disputam uma vaga
respectivamente.

.

Ovoleibolmasculino apresen-
ta três chaves. "A": Tijucas,
Jaraguá do Sul e Guaramirim.
"B": Blumenau, Gaspar e

Canoinhas e na "C", Brusque,
Timbó Itaiópolis e Balneário

Camboriú. Na chave "A" e "B"
saem somente a cidade campeã e

na "C", saem as duas primeiras
colocadas, fazendoo quadrangular
final, classificando-se duas equi-· ,

pes. No feminino, nachave "A",
Jaraguá do Sul, Nova Trento, São
Bento e São JoãoBatista e na "B",
Brusque, Pomerode e Três Bar
ras. Classificam-se duas. cidades
em cada chave, jogando o

. quadrangular, saindo a campeã e

a vice para os Jogos Abertos.

Segundo o presidente da Fun

daçãoMunicipal deEsportes, Jean
Leutprecht, em todas as modali
dades Jaraguá do Sul tem amplas
chances de conquistar a vaga para
os Jasc. "Nosso objetivo é ser

campeão geral dos Regionais",
comenta Leutprecht, que foi elei
to na quinta-feira passada, repre
sentante do conselho estadual de

esporte da região LesteINorte.

FESTIVIDADES

entre o time daprefeituramunici
pal e Domus. Nó tempo normal, a
prefeitura venceu por 8 a 6. Na

prorrogação o placar ficou 1 a O a

favor da prefeitura, conquistando
o título da competição. O Domus

jogavapelo empate. A decisão de

terceiro e quarto lugares foi entre
KLC eWeglFranceski. No tempo
normal ficou empatado em 4 a4.
Naprorrogação, 1 a O para aWeg!
Franceski.

Foram marcados em todo o

campeonato, 6.60 gols em 53 jo
gos, com umamédia de 12,4 gols
por partida. O artilheiro da com

petição foi César A. Rabok, da
prefeitura com 38 gols. O goleiro
menosvazadofoiJoséRTischner,
do KLC, com 40 gols sofridos.

Ipiranga de São Francisco
doSul comemorou 70 anos

Silo Francisco do Sul - O

Ipiranga Futebol Clube, fundado
em 29 de julho de 1924, comple
tou semana passada, 70 anos de
existência. Para marcar as come
morações, foram realizados tor
neios de sinuca, dominó e canas

tra, com um' número elevado de

participantes.
A maior glória do clube, foi a

conquista do campeonato
catarinense em "1940. Agora, o

�

A VISTA l>ESCONTOS ES?ECIAIS
.

VALIDADE 20/08/94

Ipiranga disputa somente as cate
gorias inferiores do futebol de
Santa Catarina.

O I:F.C., é detentor de um

patrimônio de aproximadamente
2.500 m2, que estáSendovaloriza
do com a construção da sede soei
al, com mais de 1.200 m2, a qual,

_ segundo Paulo Maluche, diretor
social, servirá depalcopara gran
des eventos sócio-cultutal que
acontecerão no decorrer de 1994.

• Materiais de Construção;
• Pneus, Ferragens;

I' t

•A' .

'

• Eletrodomésticos; �
• Tecidos e Crinfecções.

BREITHAUPT
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