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Recomeçam as obraspara a

pavimentação denovas ruas
A segunda etapa do pro- investimentos da ordem de um tros 32.282 metros quadrados

jeto de pavimentação de ruas milhão de reais. Emoutras fren- em várias outras ruas com pa

que compõem oanel viário cen- tes a prefeitura realizamais 21. vimentação a lajotas. Neste se
tral deJamguátioSU);já���., 582.n:lett:Qs ql.ladr�oosßepavj- tor, desde o ano passado já fo
execução. Agora: são hmis db mentação 'a pàraie16;���� na '�i-ruit iriv��laoStt$·1t�3�"P.

'
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56 mil metros quadrados com rua Berta Weege, além de ou- Página 4
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Trecho da avenida Getúlio Vargas jáfoi conclu{d,o
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DE SANTA CATAR!NA
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Novembro- CR$ 15.021,00
Dezembro- CRS 18.759,00
Janeiro - CRS 32,882,00

Dezenas deprodutos industrializados derivam da banana

Seminário encerrado ontem
Terminou ontem no ParqueMunicipal de Eventos, em

Jaraguá do Sul, o II Seminário Sul Brasileiro de

Bananicultura e oISeminárioEstadualdeBananicultores.

Durante seis dias, importantes questões sobre o cultivo da

banana. estiveram em discussão com ênfasepara técnicas

de manejo pós-colheita. Páginas 6 e 7

FONE (0473)76-3200

FAX. (0473) 76-0304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



EDITORIAL

Confira a HistóriaProva'de honestidade'
A fobia da sociedade�ontra-as imorali�

des ameaça, agora, penetrar na candidatura de

ÂngelaAmin, graças a urna denúncia segundo a
qual, na década de 1970, ela teria adquirido de

Esperidião Amin, hoje seu inarido, um terreno

em Florianópolis com financiamento favorecido
pela Caixa Econômica Estadual. O terreno,
segundo diz a denúncia, teria custado urnas dez
vezes menos que o financiamento liberado. O
resto do dinheiro serviria para a quitação de

compromissos de Esperidião.
A acusação partiu de urn jornalista america

no que reside em Florianópolis, que a entregou
aos adversários de Amin. O jornalista, segundo
se sabe, é um encrenqueiro de carteirinha e que
vive metendo o bedelho na vida da ilha,
atazanandoavidadequem seatrevaadesagradá
lo. De qualquermaneira, apesar deste currículo

.po_J.!co _

recomendável como elemento de

credibilidade, a denúncia foi adiante, ficoupipo
cando na mídia e, apesar de ter-se obtido uma

resposta de Ângela e de Amin de que "tudo foi

legal", perduram dúvidas. Essas dúvidas au

mentaram quando, pedida, uma CPI na Assem
bléia ela foi negada.

Entre os votos contras e a favor, 'misturaram
se peperristas e pefelistas, rachando a estrutura
daUnião por SantaCatarina (ou "Unhão", como
diz CasildoMaldaner). O princípio é simples: se
o assuntonão incomoda, se tudo étão sério como
se supõe, não há o que termedo. Pelo contrário,
uma CPI só acabaria por dar urn atestado de
honestidade paraÂngela. O receio parece ser de
uma exploração indevida, o que éjusto. Em todo

caso, a camada exterior da candidatura do PPR
ao governo do Estado está arranhada.

"A História de nossa

gente não podeficar só
na saudade".

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

Há 72 élnos
- Em 1922, iniciava-se o movimento
tenentista que tinha como ponto mais
alto a Revolta dos Dezoito do Forte de

Copacabana, em cinco de julho, em
conseqüência das dissensões entre os

partidários de Artur Bernardes - apon
tado,por São Paulo e Minas Gerais - e

de Nilo Peçanha, fundador do Movi
mentode Reação Republicana - apoia
do por Hermes da Fonseca e pelos
militares, como paísatravessandouma
séria crise econômica. O Forte de

Copacabana revoltado, ameaçava o

Palácio do Catete e, sendo preso o

'capitão Euclides, pelo telefone vinha a

o�dem que a guarnição se rendesse.

Algns dos insurgentes (dezessete) não
concordaram e marcharam pela praia,
comandados pelo tenente Siqueira
Campos. Acoluna passou a ter dezoito
membros com a adesão do civil Otávio
Correia. Da insurreição liquidada com

uma descargade fuzil, restou a legenda
histórica....Sonegação

Há70anosJ.O. de Meira Penna
vezmaior. José Bonifáciojá expunhaa
política florestal, em 1823 e dava dois
séculos para a completa destruição�
enorme riqueza nativa. E não chegou a

cem ...

- O professor Carlos Brandes, por ato
do governo, era exonerado da Escola
do Rio Serro.
- Bernardo Karsten comprava para a

sua serraria, baguassú em toras.

.: Em 1924, a questão florestal já era

levantada com adevastação queapare
cia por toda aparte. Quem viajava pela
linha São Francisco, deparava com

montões,milharesdedúziasde tábuas,
planchões e toras de madeira das mais

_

diversas qualidades ao lado da via fér
rea, não se replantava e, em virtude da

desvalorização da nossa moeda, a alta
dospreçosprovocavaurnaprocuracada

Quem é que, na definição do
Aurélio está "ocultando com

frau!e"? Atentem para meu caso

particular: a Receita Federal

sonegou-me durante quase um

ano, a mim como a milhares de

outros, a restituição do imposto
de renda pago a mais de 1993,
relativo a descontos em folha
efetuados em 1992. O Estado

sonega-nos ainda um bom serviço
telefônico; sonega-nos es-tradas
transitáveis como sonega-nos
segurança pública contra o

cataclisma de criminalidade e

impunidade que assola o país;
sonega os lucros obtidos pela
Petrobrás,70%dosquaisvãoparar
nos bolsos dos petroleiros; e

sonega o respeito devido à
cidadania e o prestígio do país
perante o estrangeiro. Os estados
da federação e os municípios já
sonegaram mais de 40 bilhões de
dólares e as estatais mais de 30

bilhões, de dividas ao Tesouro.
Outros bilhões foram sonegados
por esses antros de sem-

A sonegação de impostos
f'

transformou-se num dos grändes
álibis dos

"sIlItI.

vergonhice, empreguismo'e fraude
que são os baRCOS estatais. O
dinheiro do povo (por que não 'se
usa o termo "dinheiro do povo",
quando se trata de isentaro Estado
de respon-sabilidade?) foi gasto
em projetos eleitoreiros; roubado
por deputados estaduais,
prefeitos e,

-

vereadores,
desperdiçado pela incúria e

surrupiado pela chamada
Nomenklatura. E à grande massa

da população pobre, aquela
mesma cuja miséria não foi
erradicada,' continua o Estado

sonegando saúde e atendimento
médico adequado, ensino do
Primeiro grau, informação sobre o
controle da natalidade, a

Previdência social prometida e a

respeitabilidade geral da
burocraciadaqual depende - muito
embora continue empaturrando-a
de promessas populistas de

magógicas. '(Agência Planalto).

políticos
estatizantes

para jus
tificar o mar
de "lama em

que está
atolada a

maquina governamental detendo
o progresso e mOdernização do

país. Certo é que o déficit público,
a fonte yica da inflação, é

provocadapelodesequilíbrio entre
as despesas e a receita do Estado.

Qualquer pessoa de bom senso

sabe disso. Mas, atenta em

preservar os privilégios das

corporações estatais, procura a

politicagem estatizante, deses

peradamente, atribuindo ao setor

privado da economia, aquele que é
verdadeiramente produtivo, a

única responsabilidade pelos
impasses que foram em nosso

desenvolvimento. Mas, vejam
bem: quem é que está sonegando?

S.III1I"
tIIl'tIlI.s
ti. tltllltli._ Há57anos

- Em 1937, o major Julio Ferreira era

reconhecido um verdadeiro democra
ta. No meio da tempestade aparece a

voz forte da bonança, dizia a 'imprensa
local: "Assim em Jaraguá, quartel ge
neral do Sigma, temos orgulho de ver
mos um cidadão digno e honrado, fir
me no seu posto e nas suas convicções
liberais. É nosso grande e leal amigo,
major Julio Ferreira, Coletor aqui". É
membro de inestimável valor no seio

do Comitê desta vila e um ardoroso
batalhador da U.D.B".
- Por ato do governador dr. Nereu
Ramos era nomeadopara avaga aberta
com a morte de Venancio da Silva

Porto, cujo cargodeOficial do Registro
Civil, o sr. Artur MüDer iria ocupar
interinamente. Como homenagem, o

CORREIO. DO POVO, dirigido por
Honorato Tomelin, publicava o clichê
do valoroso liberal democrata.

Há 10anos

dos rios Humboldt e Novo, "por longo
tempo era omelhorcaminho", no dizer
do saudosoGerhardt Herrmann, autor
do livro "Hansa Humboldt ontem

hoje Corupá".
- NaBibliotecaPúblicaMunicipal "Ruy
Barbosa", uma comissão formada por
elementos ligados à arte e a literatura.

julgava os quarenta trabalhos que coo'
.

corriam no Concurso de Poesias sobre

Jaraguá do Sul, cujos trabalhos fica
vam expostos no Varal da Poesia, de
domingo até quarta-feira no Pavilhão

deßxposiçõesdoParqueAgropecuário
"Min. João·Cleophas".

- Em 1984, o céu de Jaraguá era corta
do por Asas Deltas, como parte inte

grante das comemorações que assina
lavam a passagem do 108° ano de

fundação da colônia situada no Alto

Itapocu - como se costumava dizer nos

prim6rdios dias de sua ocupação - não

pela altitude de suas terras, que perten
ce a área litorâiiea e a estação férrea de
Jaraguáaindahojeinformaqueela está
situada a 33 metros acima do nível do _.

mar, mas pela distância entre a barra
do rio Itapocu até o lugarem que ele se
forma, nas proximidades da atual divi
sadeCorupá e Jaraguá, na confluência

* Diplomata e professor
universitário.

EugênioVictorSchmöckel
DiretorGeralCORREIO DO POVO FranciscoAIVes
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Retranca
(CM)

Emgreve
Os 849 celetistas daprefeitura de Jaraguá do Sul,
não concursados, devem entrar em greve na se

gunda-feira, 15.- Querem isonomia salarial em

relação aos estatutários e não aceitam os 15%

oferecidos peloprefeito Vasel emprojeto de lei
enviado à Câmara com efeito retroativo apartir
de 10 de agosto. Ainda na segunda-feira: devem ir
à Câmarapressionar os vereadores para que o

projeto seja rejeitado.
Zero Acabou

o governo do Estado não tem

repassado absolutamente nada
de recursos para o SUS em

Jaraguá do Sul. Palavra do se
cretário de Saúde, IngoPasold.
Não é novidade: Muni

cipalizaram os serviços mas

deixaram a contapara o muni

cípio. O berreiro é geral.

'No ar
Funcionários dos hospitais
Jaraguá e São José ameaçam

entraremgrevenodia 18. Que
rem reposição de 39,67% de '

perdas acumuladas desde mar-�
ço. É uma queda de braço co

mandadapelopresidentedo sin
dicato da categoria, Lorival

Pisetta. Também vogal dos tra
balhadores na Junta cio Traba
lho em Joinville.

Nafila
Jaraguá do Suljá se inscreveu

como a 34a cidade brasileira,
entre 100, à gestão semi-plena
dos recursos destinados à saú
de. Municipio tem todos os re

quisitos exigidos para implan
tar o sistema que, no futuro,
deverá abranger todos osmuni
cípios. O sistema.dá autonomia

paragerir boaparte das verbas
existentes.

Depois da proposta apresenta
da pela bancada do PFL, com
apoio das oposições naAssem
bléia, para verificar o caso da

compra de um terreno por
Espertdião Amin, revendido à
suamulherÂngela, por três ve
zes mais, acabou a União por
Santa Catarina.

Lideres
Deputados Paulo Bauer (PPR)
e Luiz Henrique da Silveira'

(PMDB), lideram apreferência
do eleitorado nas 10 micror

regiõesdoEstado, segundopes
quisa da Perfil. Nas regiões da
Amunesc (Joinvil/e) e Amva/i

(Jaraguá do Su/), bases eleito
rais dos dois, Silveira levaníti
da vantagem: 18,1% contra

12,5%.

Lider
Para o governo do Estado, a

pesquisa, feita entre os dias 1°
e5deagosto, mostraque Ângela
Amin tem 33,01%, mantendo
esta média em todas 'as

microrregiões. A continuar as

sim teremos, ano que vem, um

governo comandado por uma
mulher. Fica definido o sexo,

pelo menos.

VECTRA
Eleito - "CAAAO DO ANO"

por Auto Esporte - Versão 1994

CD - Man. ! CD - Auto! ou GSI

PROPOSTAS

Bornhausen divulga plano de

governo no início de setembro

Wedekinprometemudar os critérios

'-t.
_

"

algumas condicionantes como polícias mais perto das comuni-.
projetosdeinfraestruturadetrans- dades com melhoria salarial e
portes, comunicação, informação

, reaparelhamento geral.
e energia, entre outros. De impacto

Para cada uma das cinco prio- Algunsmacro-problemas tam-
ridades estabelecidas, o candida- bém estão relacionados: duplica
to do PFL já definiu algumas es- ção da BR-IO I, efetiva implanta
tratégias. Na Educação, pretende ção de um plano de contenção de
transformar em gratificação so- cheias noValedo ltajaí,melhorias
bre os salários os US$ 50 milhões nos níveis de saneamento básico
que o Estado terá disponível no em todo oEstado (só oito municí-

,

próximo ano, do salário-educa- pios têm sistemas de tratamento

ção; nageraçãodeempregos, atra- de esgotos), controle da poluição
ir investimentos nacionais e in- no sul do Estado, originada pela
ternacionais; 'na agricultura, exploração do carvão, controle de
reaplicação de todos os projetos contaminação dos recursos

que já deram certo em Santa hídricos no oeste catarinense
Catarina durante outras adminis- provocada pela criação de
trações; na saúde, descen- suínos e aves e efetiva implanta
tralizaçãodoatendiinentoatravés ção do trecho restante da
depequenoshospitaisdevidamen- BR-282, entre os municípios de

- te equipados e na segurança, as Lages e Campos Novos.

FlOrianÓPOliS - O candida
to aogoverno doEstadopeloPFL,
Jorge Konder Bornhausen, deve
apresentarno início de setembro
Suas propostas de governo, que
priorizam ações na educação, ge
ração de empregos, saúde, agri
culturae

seguran
ça.Como
grandes
frentes
de traba
lho, o

plano de

GtlrDf6D ds

smprtlgDs
illmDdDs

priDridDdss

o candidato da Frente Popu
lar, que corre atrás de melhores
Indices nas pesquisas eleitorais,
disse que na escolha de seus

secretários utilizará o critério da
competência e que cada um dos
nomes escolhidos terá que res

ponder por melhoras em sua

área que reflitam namelhoria de
vida da população. Nelson'
Wedekinobservouqueumanova
postura administrativa é funda
mental para melhorar Santa
Catarina e que neste critériomu
dará a concepção do uso das

verbas publicitárias.
''Nos últimos tempos os go

vernos empregaram estas ver

bas para uso pessoal, acusou o

senador, acrescentando que
"vamos realizar muitas campa-

,

nhas, porém todas elas com ca

ráter educativo para o trânsito, a
saúde, etc. A publicidade será
mais um' instrumento de es

clarecimento e, definitiva

mente, não será utilizada para
enfeitar a imagem do gover
nador", enfatizou Nelson
Wedekin.

governo
do candidato pefelista inclui a

atração de capitais externos, in
centivos à pequena e média em

presa, ao turismo e à moderniza

ção da agricultura. Estas frentes,
segundoBornhausen, pressupõem

SERIE'[)ADE

Florianópolis - O candidato
a governador da Frente Popular,
senador Nelson Wedekin, criti
cou seus adversários de
campanha pelas "políticas ana

crônicas que implementaram
quando estiveram. no poder" e

assegurou que sua administra

ção, se eleito, será pautada pela
transparência e princípios de
igualdade. "Garantoquevou abo
lir as formas autoritárias de go
vernar e quenão irei trocar obras
por filiações partidárias", disse
Wedekin.

ao seu alcance na

.,.
,�JlJlElIlJollFEß

Emmendörfer Com.
de Veículos Ltda.

Concessionária
Chevrole�

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca,551

Fone(0473)PABX 71-3655
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Mais 56milmetros quadradossão asfaltados
Jaraguádosul-umanova Piazera Neto. Paralelamente, a

etapa de pavimentação asfáltica prefeitura também realiza mais
da área central da cidade já está . 21.582m2 de pavimentação a pa
emexecução. SãomaisSõ.ül'Zm", ralelepípedos, correspondente a

aumcus- 2.148111etroslineares daruaBerta
to de R$ Weege e mais 31.282m2 com

6,00 o (UsiDSSãD lajotas.
met r {) , • Desde e ano passado, aprefei-
totali- SUptlf/OIBS turajáinvestiuR$460.723,87em
z a n d o

O ummi/llãD obras depavimentaçãocomasfal-
investi - to (l6.699m2), lajotas (22.979m2)
mentes ds Isois e paralelepípedos (2:184m2),
daordem -

totalízando-rl.êõzm'. Anovaeta-
de RS 1.023.334,00, segundo o pa de pavimentação asfáltica ini
secretário de Obras, Afonso ciou na rua Estherie Frederich

Isto ·éJaraguá
Semanalmente vamospublicar umafoto da cidade de Jaraguá

do Sul, no ano 118 de sua existência. Estamos atendendo aos

leitores do centro e dos bairros desta que ostenta com orgulho o

cognome de Pérola do Vale do ltapocu, uma cidade que começou
com menos de 50pessoas e hoje beira aos 100mil, dejaraguaenses
genuínos, de outros municípios catarinenses e de quase todo os

estados doPaís. Esta que estamos divulgando hoje mostrao casario
próprio da região e que começa a verticalitar-se, diante do espaço
muito limitado do Vale do Itapocu, que gostam de viver cercado de

verde que representa a perenidade do equilíbrio ecológico, para
ser diferente da maioria das cidades que ocupam os espaços, sem

olhar omeio ambiente que oscerca, e daí nascem osproblemas- que
degradam a vida de seus habitantes, comprometem a saúde e o bem

estar e criam problemas insolúveis às administrações.
Se analisar-mos melhorafoto,vamos constatar o quanto ela está

organizadapara servir aos seus moradores e aos que nos visitam,
em grande número, fazem compras nas lojas, porque sabem que
encontram produtos de qualidade apreços competitivos. Centenas
de ônibus fazem isso todos os dias. Atravessando a cidade, vemos
em primeiroplano três vias básicaspara a locomoção; a rodovia,
a ciclovia e a ferrovia, harmoniosamente caminham lado a lad�

.

parafacilitar o transporte, sem congestionamentoe atropelos, que
acontecem por momentos, na hora do "rush".

Localizados no centro da cidade, aparecem da (e) para (d), nas

ruas 2 e 19 (Mal. Deodoro eReinoldoRau), o edificio daPrefeitura
Municipal, a praça que está sendo construída, os ediflcios Rebelo
e Lessmann;a Igreja Evangélica Luterana-Centro, o imponente
edificioJaraguá, aCompanhia MáquinasFamac e bem nosfundos,
no morro, o Hospital e Maternidade Jaraguá.

Isto é Jaraguá 1994. Voltaremos na próxima semana. (E. V.S.)

. Lenzi, devendo prosseguir pelas
ruas Getúlio Vargas e Epitácio
Pessoa. Através da secretaria de

Obras, a prefeitura também já
construíu 49 novas salas de aula,
com investimentos de R$
1.187.857,80, representando
4.354,03m2 de área construída.

Já o centro poliesportivo, que
deverá sediar as competições dos
Joguinhos Escolares, já está com
suas pistas de atletismo concluí

das, faltandoapenas aconstrução
do meio-fio. São, ao todo, oito
raias, permitindo a realização de

competições oficiais. Também o

campo de futebol já foi conclu
ído.

Jaime de BorbaICP

Tempofirme acelera os trabalhos de asfàltamento

TELEFONE CELULAR
ESSENCIAL PARA QUEM

NÃO:) TEM TE-MPO'A PERDER
�

.

cef1ular
C)gradiente -,

MARECHAl,286/30
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Jaime de Borba/CP

Ferramentas utilizadas no manejo dos bananais e corte dasfrutas

BANANICULTURA

Seminário mostra as novas tecnologias
Dos dois mil produ- paldeEventosemJaraguá taisparaodesenvolvimen- cados que começam a

toresdebananado Valedo do Sul. A constatação é do to e aprimoramento des- ser abertos paraabanana
Itapocu apenas dois por secretário municipal de tacultura.Robllembraque catarinense". O próximo
cento participaram do II Agricultura, Ingo Robl osprodutoresausentespo- seminário será realizado
Seminário Sul Brasileiro que, mesmo assim, consi- derão contabilizar prejuí- daqui a quatro anos, de
de Bananicultura e I En- dera que o evento produ- zos em relação às novas vendo a cidade sede ser

contro Estadual de ziu resultados bastante tecnologias discutidas escolhida entre os

Bananicultores, encerrado satisfatório pela aborda- durante os seis dias do se- organizadores.
ontem no ParqueMunici- gern de temas fundamen- minário, "perdendo mer- Páginas 6 e 7

.

... � f • t t' 'I ".' � • • ,I )

.JL
lr

RIO-SUL

Novo mapa traz
·nova radiografia
de Jaraguá doSul
Pelo preço de R$ 1, a

população de Jaraguá do
Sul já tem à disposição o

novo mapa da cidade que
estampa todo o perímetro
urbano, inclusive as ruas

projetadas. O mapa é fun
damentalpara aedificação
de qualquer tipo de cons

trução na área urbana da
cidade. A tiragem é de
cinco mil exemplares.
Página 8

Em fase final
organizaçãoda
4a Expofeira

Já está quase tudo pronto
para a 48 Expofeira
Agroindustrial de Gua
ramirim, que se realizará en
treos dias26 deagosto e4 de
setembro.Nesteperiodo pelo
menos 50 mil pessoas deve
rão passar pelo município
que, noParqueMunicipal de
EventosManoel Perfeito de

Aguiar, vai mostrar todo o

seu potencial econômico,
da agricultura à indústria.

Página 8

Para o Dia
dos PAIS,

CAMISAS DALMARa partir de R$15,OO.
E liquida toda linha de inverno

ern 4 vezes sem juros. ,

II Lojas Oalmar-
liv, (.I�'I'íJI..IC) ,rliIIC.liS, 1211

.•JAIIAGIJÃ 1)(' SUl..
, , .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PLANEJAMENTO

AMVALII AGRíCOLA & NEGÓCIOS
•• _ ,-..<' .. • ,_ r '" ...... � _.

,

JaraguádoSúI, 13' deágosfo"de 1994

Má administração ruralprovoca prejuízos
A falta de planejamento
administrativo na agricultura é a

principal responsável pela
descapita-
lização dos Allllllilltl.produtores.
Em Santa ,t.1I4m1tllS
Catarina,
onde existem
cercade250
mil pro- lilI/ii.,xIII,s
priedades
rurais, os agricultores não têm a

exata consciência de seus

resultados econômicos por causa
da má administração rural,
segundo o coordenador do

programa de gestão rural, da

Epagri, Hélio Holz, um dos

palestrantes do II Seminário Sul
Brasileiro de Bananicultura.

Para Holz, seria viável aos

agricultores entregarem a

administração técnica da

propriedade a escritórios ou

profissionais especializados, a

exemplo do que ocorre, por
exemplo, com a indústria e o

comércio. "Sem a administração
científica o produtor não sabe se

teve lucro ou prejuízo e muito
menos é capaz de quantificar os

resultados econômicos obtidos em
sua atividade", observa o

especialista.
Falando a um público de mais

de 167 bananicultores da região,
Hélio Holz, da Epagri de

Florianópolis, alerta que por causa
damá administração rural, muitos
produtores chegam ao final da
safra acreditando que tiveram
lucro por causa simplesmente de

algumas pequenas sobras em seu

fluxodecaixa. "Esse 'lucro' é falso

por que o produtor não

contabiliza corretamente suas

despesas var iáveis com

insumos e as fixas, como a

remuneração de capital,

depreciação de máquinas e

equipamentos, mão-de-obra
etc .. Ao longo dos anos e das
safras este aspecto acaba
consolidando a completa
desestruturação da pro
priedade rural", pondera.

Hélio Holz diz que urna pro
priedade cientificamente ad
ministrada tem condições de a

presentar rendimentos até dez
vezes maiores em relação a outra

propriedade com a mesma área

plantada e que utilizasse inclusive
as mesmas técnicas de produção,
porém, administrada de forma não
científica. "Nos Estados Unidos
urn terço das propriedades rurais
são lucrativas, um terço empata os
investimentos e o restante tem

prejuízo. No Brasil não se tem

um levantamento preciso, mas
com certeza o prejuízo na

propriedade rural é muitas
vezes maior".

'RabI avalia osaspectos do seminário
Encerrados o IT Seminário

Sul-BrasileirodeBananicultura e
o I' Encontro Estadual de
Barianicultores, o secretáriomu
nicipal deAgriculturade Jaraguá
do Sul, Ingo Robl considerou
como fundamentais para o de
senvolvimento da cultura os te
mas abordados durante os seis
dias de reuniões plenárias e de
bates. Porém, lamentou que,
com exceção de Jaraguá do Sul,
bananicultores do Vale do

Itapocu eNorte tenham compa
recido em número bastante re

duzido.

"A maioria, mesmo com o

trabalho das associações, ainda
não abriu os olhos", adverte
Robl, acrescentando que a não

participação pode resultar em

prejuízos tecnológicos e demer
cados que estão sendo abertos

Jaime de BorbalCP

Secretário Ingo Robl

em relação ao Mercosul. Segun
do o secretário, os 'produtores
que participaram do eventomos
traram-se bastante interessados
em novas tecnologias que po-

dem dar maior agilidade às la
vouras. Entretanto, disse Robl,
"falta fmanciamento, não há li
nhas de crédito para financiar a
bananicultura" .

Na opinião do secretário, os
4,5% destinados hoje à exporta
ção podem ser aumentados para
8%. "Isso só não acontece por
que nossos produtores ainda não
dominam as técnicas adequadas
de corte, despenca e embala

gem, por exemplo, que dão à
fruta a qualidade exigida pelos
países importadores". Ingo Robl
acredita que a saída está na

profissionalização. "Tem que
haver um trabalho diário, atra
vés das associações, neste sen

tido porque, caso contrário, nos
sos bananicultores continuarão
fora deste importante circuito
comercial", concluiu Ingo Robl.

J�ime de Borba/CP
,

Esposa Carla, filhos Ítalo Cássio, BeDriette,
Humberto Franco, Diurnei e neto Diego de

HANSGERHARDMAVER (Nutzi),

sensíbílízados agradecem as manifestações de

carinho e conforto recebidas dos familiares e

amigos que se solidarizaram neste momento de

grande perda do esposo, pai, à.VÔ e amigo.
O nosso reconhecimento degratidão a todos que

enviaram. telegramas, coroas, flores, aPrefeitura
Municipal de Jara.guá doSul, as palavras do Vice- ,

Prefeito, dr. Alfredo Guenther, a Direção do

Hospital e Maternidade "Jaraguá", o corpo de

enfermeiras e funcionários.
Comcarinho especialaspalavras de conforto do

Pastor Ingo Pieske.
Ao doutor e amigo EdsonCarlos SchuIz, o nosso

muito obrigado.
O culto em sua memória será celebrado no día

14-08-1994, às 9:30 horas, na Igreja Evangélica
Luterana - Centro, Jara.guá do Sul.
Os enlutados agradecem penhoradamente.

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança' contra inundações.
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVILILE, 1.532 - FONEJFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

MAU CHEIRO•..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO
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Sal5aêlo, 1 S Be agosto äe 1�g4
.

VENDE-SE
Máquina de lavar Enxuta com
água quente, por R$ 300,00 -

Tratar 72-0588

OPORTUNIDADE
Para investir. Entre no real e
monte a sua própria empresa.
Vende-se equipamentos com
pletos e produtos para loja de
baterias. Valor R$ 2.600,00.
Tratar 72-3274

Matrículas

abertas

pereo z"

semestre

CURSOS PARAINICIANTES:
PINKAND BLUE -05/12anos
FREEDOM - Adolescentes
CAMBRIDGE - Adultos

Testes de Seleção para
diversos Níveis

Caro aluno: Antes de entrar em um curso de

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

sempre a melhor fonte de pesquisa) estabilidade da empresa, localízação, ambiente,
imagem, orqanízaçäc, Seriedade da direção e professores, säo fatores indispensáveis
para·você saber se o seu curso terá um princípio e um fim, e que proposta oferecida
a você no inIcio näo sofrerá alterações até sua conclusão.
A Pink and Blue atua 14 anos em Jaraguá do Sul, e os resultados estão prese: tes em

todas as empresas, escolas, repartições públicas ou profissionais liberais. Em todos
os lugares você encontrará um testemunho da Pink and Blue. O próximo é você.

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

-. . -

r-- ....... t:•• t: ...._
- _._.__ .,.
---....-.;; - - . -"- -
-------

o SHOPPING
Shopping
DO CELULAR

rODAS AS MARCAS
E MODELOS

\

VENDE-SE

Aparelho de musculação
Athletic Flex - novo completo.
ValorR$ 400, Tratar fone 73�
0288 com Orlando, horário
comercial

VENDE-SE
Uma máquina sorveteira com

5 formas depicolé e balde para
sorvete. Capacidade 1 litro de
sorvete. Semi-nova e carrinho
de picolé de rua - semi-novos.
1 batedor de Spumone mais 3
freezer Prosdócimo H30. Tra
tar na rua Roberto Ziemann,

, 19, ao lado do antigo Doering.
Falar com Rosana

VENDE-SE

Máquinade lavarroupaMuller
usada, um freezer 180 litros
vertical Consnl, novo, e uma

máquinadepregarpressão com
acessórios. TratarruaJoaquim
FranciscodePaula, 34, quadra
406 em frente depósito da Skol

PROCURA-SE
Telefone com prefixo 76 para
alugar. Tratar 76-4132

VENDE-SE
. Esmerilhadeirallixadeira de

disco, interessados tratar com
João fone 72-3618

COMPRA-SE

Balança Filizola de peso -72-
0258

VENDE-SE
Botijão de gaz por R$ 25. Um
violão por R$ 30, um rádio

gravador por R$ 25, uma TV
preto e branco 17 polegadas
porR$55. Tratar72-3208com

Marcos ou Nelson

PÁRA-BRISAS

.

PRECISA-SE

Dedomésticaquepemoite, tra
'tar na Getúlio Vargas, 689 ou

71-5033

Rua Presidente E�itácio Pessoa, 2'19
FONE: 71 ..7822.

'

Jaraguá do Sul - Sç
,

_

-

pinkandblu�

QUALIDADE E
MELHOR PREÇO

LINHA COMPLETA
DE ACESSÓRIOS

Da'ro-bpisas e vidros,
novos e usados papa

automóveis.�
Em Nepeu Ramos· ao
lado do campo

Kadett SL (G) - azul met... 92
Monza SLE 2.0 trio - (G) - vinho met... 90
Verona GLX 1.8 (G) - bege met... 90
Chevette SLE 1.6 S (G) - cinzamet... 89
Chevette SLE 1.6S (A) -cinzamet... : : 89
BelinaDeiReyL(A) -verdemet. _ 88
Goi Star 1.8 (Aj-vermelho : 89
ParatiLS(A) -azul 86
PassatLS (G) - branco 80
CorcelII (G) - branco 79
Chevette 79 (G) - verdemet. , 79

RuaAngelo Rubini,460 - Barra doRioCerro
89260-000 -Jaraguá doSul-SantaCatarina

•

Assessoria completa na área Gráfica

para .sua Empresa
Criação de logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders T urfsncos,

Anúncios de Jornaise·
.

.... . .. , . Revi�tQs, CQrtÇ1��$, .lornp�� ,Q� Empresas, . , .. ,. . .

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

,

,., -, I. ,i." "..

Produçàó de Áudio -Vlsuol
" ".

.." Fone/FaJ( (Q47,3) 7?�10�6
J� -.--.-..-.-.--•.-.-.-•.•.•.-.-

'

_._._..
_

� �.��.�-.�.��.�.;._.•••.' •.-••••:.�j.·���:��'_�.�.�.�-�.'..'.�.:�/..�.!w�.'r�·��·�._�l�'

KWB
COMUNICAÇÃO LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"MENSAGEM DO COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA
AOS DAIS', NA 111°SEMANADA FAMíLlA"

,

'Que a FAMILIA comece e termine

.

sabendo onde vai, e que o homem

carregue nos ombros aBraça
de umPM!"

(Pe. Zezinfw)
�ONM.�

«� CENTRO EDUCACIONAL EVANGÉLICO

Q!.ando o silêncio cobre o, nome
Ollvill oor� vez um homem que dizitJ°nomedeDcue;

C2Qando ocx:>rt:JÇko lhedoiaporumtJ criança quechoravtl.
ou umpobrequemendisava.
eleandava até a flore.sÚJ.

ooeodi« o fósó.
cntoaVlJ�
e dizia1:J4IpalavrBlS.
EDeU41 o ouvia...

OtempoptJ&SOu",
Voltou timesma flore.stn. ,f

MtJ4I niiooatresave fóSG> na.smãos.
��ere.sf..ouawÚJrtJ4lam�

edizer a41palavra.s.
EDeu41oatendeu ainda esetm.

Um tempomai4l10l'804IC foi
&m foso ntJ41mãos.
4ICm fórça na41perna4l.
nãoalcançou a flore.sÚJ.

Mt141 do4lCuquarto
eairam tJ4ImesmtJ41 amÇÕC!>!;,

e tJ4Imesma<spoIavrtJ41.
EDeu4llhe di4I4IC que4lim...

Che80u a velhioo.
Nem flore.sÚJ nem fó80ou oanÇ<'5c::41

];2esÚJram tJ4Ipala vre.s.
Eomesmomil08re, cxsorrcu.

Párfim
4ICm fó80 ou flore.sÚJ.

4IOm oallÇÕc::4l oupalavrtJ41.
00mesmoo infinitodesejo

e o4lilê{loio:
EDc::U41 tudoentendeu...

&tória quemeaonÚJrnm
,

(Rubem Alves)
A todc><s c><s pais qu= lutam. = buscam.

um. .s=ntidopàra .sua exi.stência.

PARABÉNS PELO DIADOS PAIS

_ •••••••• , _ •• , ' 4 ' • ',' •• ' ••• ,.

'2'::1
..

?Pai
P2ue tà nede - <Úa

��ju»e
tuck�?W(J�

Hornerraqern
do

CORREIO
DO POVO
a todos
os Pais

I.EI PAI 1�'iI
VocêéexempIodetudoque
um grande amigo deve sere
"por ,er o nossomelhor .

amigo éque sentimos tanto
orgulho detê-Io e poder

chamá-IodePAI!
Amamos você.

Cecilia, Ivo Petras

(Fofo), Alencar, e Fedra.

Não esqueci de você, que'
moro dentrodomeu COPCIção.
Um fopte abl'OÇQ popme fazep

podep comemol'OP este dia
com aleqpia.

AJpiano Tpentini

PORTABLE

(�
TEmmONE

MOTOROLA

JoDoS CELULARES
TELEFONIA CELULAR

0474 � 2204746
RUA� MIlN1ISTRO CALÓGERAS, 916
CEP� 89.201�500 JOINVILLE .. SC

·:�'P.��"I!�i��'é.I!'/ p'i�'!lÍ'aL�.,tálic:a.;��� �a!s,��:�� ta���_ ,dt; ��.���!��:
cia em carros batidos e reforma·. Orçamento sem compromisso.

I)I'(� - 55() & I)I)(� - n50.

Rua Leopoldo Mayer, 120
_Jaraguá do sul-se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 13 de agosto de 1994 2-3CLASSIFICADOS
l' ,

�llhi1iar�aU5
. Confira nossos

preços a vista
ou a prazo

CftMPEii
DOS

P�ECOS
BftlXOS

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

JARAGuA DO SUL - Domingos daNova, 164, próximo ao semáforo
da Reinoldo - Fone (0473) 71-3314

BREVE NA REINOlDO RAU - ANTIGA lOJACOLOMBO

COM. DE PEÇAS PARA
BICICLETAS E MOTOS LTDA.

II O melhor preço, confira! II
Rua José Emmendöerfer, 25 centro

ti (0473) 71-4322
(hor, comercial)

Jaraguá do Sul- sc

.;' 44 PÃOIMAS

.;' HISTÓRIAS COLORIDAS

.;' HISTÓRIAS PARÁ COLORIR

.;' PASSATEMPOS

PATOTADO

JAlMINHO

. COMUNICADO
A Sub-delegacia do CRECL instalada naRuaMarechal.

Deodoro da Fonseca, Ediflcio Menegotti 1 ° andar sala
n° 107, telefone (0473) 72-1923, nesta cidade, comunica
que já está fiscalizando todas as pessoas não habilitadas

que fazem qua/quer tipo de transação imobiliária, lembra
também que anúncios de Jornais, Rádios, TV, etc, somente
poderão ser anunciados pelas imobiliárias, corretores

credenciados ou proprietários.
Lembra também que os infratores serão punidos de

acordo com Cl Lei 6.530 cujo não cumprimento acarretará
em punições mais severas conforme a própria Lei.

Agradece

11'-1",'

1 c- t \.
� � (
,l.ft"

Proclamas de . Casamento
MBIgotAdeliaGn!bba LehmllJUl,OficiaJdoRegillroCivil do 1°Diltrito daComarca deJ� doSul, Eftadode SantaCatarina, filz eeberque compareceram neeteCartôrio exibindo
teUJ documentos pela Iei, afim de se habilitarem para ee cuar o. seguintes:

.

Editai N' U.�71 de 03/08J1994
IVONEI ORiLDO DA COSTA E ANA CARLA KOSTER BRAATZ-

Ele, bruileiro, solteiro, reprftentante, natural de Rio do Oette, neete Estado, domiciliado e residente na rua Otto Kuchembecker, 87, netts cidade, filho de Orivaldo Lourenço da
COIta e Maria Terezinha da COIta.

Ela. braoiIeila, oolteino. auxiliar de eocritório, natund de Hulha Negra, Rio Orande do Sul, domiciliada e residente na rua OIto Kuchembecker, 87,n_ cidade, filha de Leonardo
José Braalz e Anna KOlter.

Editai N' 19.479 de 03/0811 994
NILTON MÜLLER E ROSELENE GUIZ

Ele, bruileiro.lOlteiro,lavrador,.natundde J....gui doSuI,domiciliadoe residente emRibeirtoOrande da Luz,n_cidade, filhode LeopoldoCarlooGennanoMonereAdelaGenner
Moner.

E1a, braoiIeila, oolieÍra, ";vraclora, natund de Jara"" do Sul, domiciliada e residente em Ribeirto Orande da Luz,n_ cidade, filha de Henrique Oulz • Helga Spredemann Oulz.
Editai N' 19.480 de lW08I1 994

WILMAR HENNING E ROSÂNGELA CRUZ DE MELO

Ele,bruileiro,oolteiro,idminiotrador,nataralde PreoidenteGetulio,nOlte Eftado,domiciliado eresidente naruaEpiticioPeaoa, III, apto. 94, nesta cidade, filho deWinliidHenning
e Hel88 Henning.
Ela, braoiIeira, oolteira, engenheira eletriciota, natund d. Rio de Janeiro, Eotado do Rio de Janeiro, domici1iada e reoidente na rua ArthurOunther, 220, bloco 02, apto. 102,n_
cidade, baim> Amizade, filha de Antonio Jooé de Melo e Nadir Cruz de Melo.

!dItai N·19.481 de 04108II994
. GILMAR BARRETO E DELCI NEUJORKS

Ele,bruileiro,oolteiro, torneiromecinico,natundde J....gui do Sul, domiciliadoe ...idente narua Frida PUke Krüger,I61,Bana doRioCêrro,neota cidade, filhodeGenéoioAntonio
Barreto e SybiDaBarreto.

.

Ela. braoiIeira, oolteira, opemria, natund de Tucunduva, Rio Orande do Sul, domiciliada e reoidente na rua S46, n° 132.em Bana do RioC�,n_ cidade, 6Iiia de Lauro Theodoro'
Neujorb e Noemia Dumke Neujorb.

.

EdltatN·19.481 de 05I08Il994
JOSÉ LUZIR PRADO E CLAUOETE SOUZA

Ele, braoiIeiro, oo1teiro,operirio, natund de lbema, Paianá, domiciliado e ...idente em TrIo Rio. do Norte.n_ cidade, filho de Joio Pntdo Cardooo elracema Ribeiro Cardooo.

Ela. braoiIeira, IOlteino. do lar, natund deMarmeleiro, Paianá, domiciliada ereoidente em Trio Rioo doNorte,n_ cidade, 6Iha de JoioAlv.. deSouza e LonmiTerezinba de Souza.
Editai N' U.483 de 05I08Il 994

GILMAR RIBEIRO E VlLMA DIETRICH
Ele, braoiIeiro, soheiro, com....,;mo. natund deM........duba, ne,te Eotado, domiciliado e reoidente na rua Rui Barbooa, S7S, em Vila Rau, neata cidade, filho de Joio Ribeiro e

Ana Lopea Ribeiro. .

Ela. bruiIeira, IOIteino.� natund de Preoidente OetuIio, neote Eotado, domiciliada e reoidente na rua Rui Barbooa, sn, Vila Rau, nesta cidade, 6Iha de Heiruo Dietrich e

Serafina Dietrich.
EditaiN' 19.414 de 05I08Il 994

JEAN CARLO KONELL E CARLA PATRICJA DA COSTA

Ele, braoiIeiro, ",lleiro, mecinico, natund de Jaragui do Sul, domiciliado e residente na rua Jooé Emmendoerfer, 379,n_ cidade, 6Iho de lrio Konell e Célia Maria Konell.
E1a, braoiIeira, ",lteira, telefonirta, natund de Rio doSuI, neoleEotado, domiciliada e residente na rua Jooé Emmendoerfer, 379,n_ cidade, 6Iha deManoel Joio da eootae Laureci
Rodrigu.. da COIta.

Editai N° 19.485 de 08108II994
EVERALDO VOGEL E ROSANE SANDRA BOSHAMMER

Ele, braoiIeiro,,,,lleiro, auxiliarde abnoxarilàdo, natundde Jaragui doSuI, domiciliado e reoidente narua Manoel FranciocodaCoita, baim> Joio PetIOIl, neota cidade, filho de Erno

Vogel e Edla Vogel.
Ela. braoiIeila, .olleira, auxiliar da eocrit6rio, natund de Jaragui do Sul, domiciliada e reoidente na rua Marechal Cutelo Branco, 4.694, em Schroeder, neete Estado, 6Iha de Carlos
Boobammer e E10a Matilde PUke 8oobammer.

Editai N·19.486 de 0810811�
AIRTON LEOPOLDOWINTRICH E OSMARINAREGINA RODRIGUES

Ele, braoiIeiro,,,,lteiro,mecinico, natund de Jaragut do Sul, domiciliado e reoidente emTrio Rio. do Norte, neata cidade, filho de LeopoldoWintrich eTerezinha Pereira Wintrich.
Ela.braoiIeira,lOIteino.opemria,natunddeSioBentodoSuI,neoteEotado,domiciliadoereoidenteemBntçoRibeirtoCavalo,n_cidade,6IhadeLuizRodrigu ..eMariadeLourdeo
Rodrlgueo.

Editai NO 19.487 de 08108II994
ADAiRTON"PETRI E IXlOLAlR RECK

Ele, braoiIeiro,,,,lteiro, comerciante, natund de Jaragui do Sul, domiciiiado e reoidente na rua Procópio Oum.. deOliveila, 2.17S, apto. IS, bloco B,n_ cidade, filhôde Roberto
Evaldo Petri e veronicà Petri.

Ela. braoiIeira, IOIteino. do lar, natund de Jaragué do Sul, dOmiciliada e reoidente narua Procópio Oom..deOliveira, 2.115, apto. IS, blocoB,n_ cidade, 6Iha de Jannir Jooé Reck
elnna Reck.

.

Editai N° 19.488 de 0lI0111994
CEDENIR ALVES DE SOUZA E LEONETE DESOUZA FARIAS

Ele, braoiIeiro,oolleiro, tintureiro, natund de SIlo Jooé doCerrito, neote EotacÍo, domiciliado e reoidente na rua FnnciJco lIruIchIça, em Jaragui-Eoquerdo,n_ cidade, filho de Jooé

Alv.. de SoU7ll e Ana Maria de Souza.

Ela,braoiIeira, ",11eira, auxiliarde ..mçoo,J1!Itund deSIlo JooédoCerrito,neateEotado,domiciliadae reoidentena rua FnnciocoHnuChka, em Jaragui-Eoquerdo,n_ cidade, 6Iha
de Rubeno de SoU7ll Fariaa • Maria Lenint de SoU7ll Fariaa.

Editai N° 19.489 de 08108II994
LAURJ CHEWINSKI E ANALI KOPP

Ele, braoiIeiro, ",Itoiro, induotriário, natund de Coro"" nOIte Eotado, domiciliado e reoidente na rua Jooé Theodoro Ribeiro, 466, em Dha da rJgUeira,n_ cidade, filho de Luiz
ciewinoJá e Terninha Chewinllci.
Ela. bruileira, ",Iteino. incluotzWia,natund deNova Santa Rooa, Paianá, domiciliada ereoidente na rua JooéTheodoro Ribeiro, 466, em Dha da rlgueira,n_ cidade, 6IhadeOuotavo
Ewaldo Kopp e Zehna Kopp.

Editai N° 19.490 de 08108II994
JAIR BRiDAROLI E IRLETE DOEGE .

Ele, braoiIeiro,oolttóro, comen:iante, natund de Jaragui do Sul, domiciliado e reoidénte naruaManoel Francilco daCoota, 4.9S0, em baim> Joio PetIOIl,n_ çidade, 6Iho de Mario
ßridaroti e Alice Campregher Bridaroli.
Ela.braoiIeira, ",11eira, comerciante, natundde JaraguidoSul, domiciliadae ...identenaruaManoel FnnciocodaCoIta, 4.9S0,em baim> JoioPeaoa,n_ cidade, 6Iha de ndefonoo
Doege, e Erica Setter Doege.

.

\ Editai NO 19.491 de 09/0lIl 994
VILSON NNALDO ALVES CABRAL E IRIS SCHMIIYT

Ele, bruiIeiro" .olteiro, tecello, natural de PortoUnito, nelle Estado, domiciliado e raidente na rua Adelia rucher, 272, netts cidade, filho de Pedro Alva: Cabral e AnnaAlV"
Cabral .
Ela. braoiIeira, oolteira, operiria, natund de Jaragui do Sul, domiciliada e reoidente na rua Adelia rlOCher, 272, neata cidade, 6Iha de ElOn Schmidt e Maria Lange Schmidl

Editai N° 19.491 de 09/0111994
WAeDECIR LEMKE E GLORINHA SPEZIA

Ele,braoiIeiro,oolteiro, cronOllßl!(iota, nàtund de Jaragui doSuI, clOmiciliado e reoidentena ruaPadre Homcio, 275, emVda�n_ cidade, filho deValdomar Lemke eAmamda
Lemke .

Ela. braoiIeira, oolleira, lojiota, natund de Jaragui do Sul, domiciliada e reoidente na rua Julio Tavare. da Cw!ha Mello, 5'1; nella cidade, 6Iha de Annibal Spezis e Laura Spengler
Spezi&.

EditaI N° 19.493 de 09/0lIl994

• NJLSON DERETIl E ALVACIR MARCHlORI

Ele,braoiIeiro,oolleiro,vendedor, natunddeMuoaranduba,neote Eotado,domiciliado ereoidentenarua JooéNarloch, 1.819, em baim>SIlo Luiz,n_ cidade, filho deAlfredoDeretti
e Rooina 0uIse0 Deretti.

.

Ela. braoiIeila, oolteira, CQOtureila, natund deTaió, neote Eotado, domioiliada e ..';dente na rua JooéNarloch, 1.819, bairro SIlo Luiz,n_ cidade, 6Iha deAldo Marchiori e Edevide
Marchiori.

Editai NO 19.494 d. 09/0lIl994
IXlOLAS ERNESTO ROHWEDER E TACIANA MÖLLER

Ele, braoiIeiro,oolteiro,vendedor, natund de Jaragut doSul, domici1iado e reoidentenarua Innlo Leandro, 83S, emVila� nella cidade, filho de Curt Rohweder� lolandaSanoon
Rohwader.

.

,Ela, braoileira, .olleira, eatudente, natund de J....gui do Sul, domici1iàda • reoidente em Trio Rio. do Norte, nella cidade, 6Iha de Valdir Möller e Doracl PUb Möller.
Editai N·19.495 de O9/08J1994

FLÁVIO MARTINS E JANETE DOS SANTOS

Ele, braoiIeiro,oo1teiro, operário,natund deSalto do Lontra, Paranã,domiciliado ereoidente emTrioRio. doNorte,n_ cidade, filho deAlvino MartiMe RainildoSclunoller Martim,
Ela. braoiIeira, oolteino. opemria, natund de Realeza, Paianá, domiciliada e reoidente em Tr& Rioo do Norte, ne.ta cidade, filho de Joio Francisco do. Santo. e Maria Margarida do.
Santos.

Editai N° 19.496 de 09I08Il994
DANIEL LARGURA E KATIANA HECK

Ele, braoileiro, oolteiro, operirio, natund de Oualnt, Paianá, domiciliado e reoidente na rua A, lote 4S, em Ana Paula III, neota cidode, filho de Antonio Largura e Adelia Ramo•.

Ela. braoiIeira,oolteira, operiria, natund d. Jaraguid.o Sul, domiciliadoe reoidente na rua LuizOonzasaAyrooo, 192,em Jaraguá-Eoquerdo, n_cidade, 6Iha de PedroHecke Dontel
Heck.
E para que chegue ao conhecimento de todoo, mandei panar o preoente Edital que .... publicado pela imprena e em Cartório, onde será afixado por IS (quinze) dias.

ClínicaVeterinária
Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - Vacinas
Exames Laboratoriais - Tosa e Banho VIDA
Médicas Veterinárias: Rua Luiz Kienen, 127
Anelis.e B. Lehmann - CRMV - SC 2-1125 Jaraguá do Stil - SC

- .Bejti�(l ����� ;_�� - ���/;{���. ;.1 � ,: .:":, ..�()n.�;" ,(O'_7al; ·'l2,�143():
. ,
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ABANDONODE
EMPREGO

Antares Pré-Moldados de

Concreto Ltda., solicita o com
parecimento do sr.VANDERLEI
ALMIRGOETTEL, portador
daCarteira deTrabalho n" 20766
- Série 0026RG, função: Auxiliar
deProdução, no prazo de 24 ho

ras à ruaCeI. ProcópioGomes de
Oliveira, 1407 - Centro.

O não comparecimento nestepra
zo caracterizaráAbandonodeEm

prego, conforme artigo 482 da

CLT,letraI.

EDITAL
Patricia Tavares da CunhaMello

Gomes, Tabeliã, e Oficial de Titulos da
Comarca de Jaraguá doSul, Estadode Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital
virem que se acham neste Cartório para
Protesto os Títulos contra:
Arecío Zindars - Rua Victor Bramoski, s/
n° -NESTA

Argus Confec. LT - Rua 279, n° 25 -

NESTA
ComI. eRepres. Aliança Ltda - RuaÁguas
Claras, 582 - NESTA
Dalia Com. Malhas Ltda - Rua Joinville,
2049-NESTA

Esquadro Emp. Imob. Ltda - Av. Mal.
Deodoro, 98 - NESTA
E R Artemarsol Ind. de Pisos Ltda ME -

Rua Ano Bom, s/n° - CORUPÁ
Grandy Ind. Com. Cont: LT - Rua São

Francisco, s/n° - NESTA

Grandy Ind. Com. Conf. LT - Rua 741 -

fundos Dal Forte - NESTA

.Jorge GuilhermeMulhall- RuaExp. João
Zapella, 86 - NESTA
.JoseDiomar Mattos - Rod. BR 280 km 50
-CORUPÁ
K R M Peças Agric. Ltda - Rua Artur

Guinter, 220 - NESTA

MenegottiMotosLtda - RuaAdeliaFischer,
239 -NESTA

.

Transp, TheimarLtda - EstradaGaribaldi
-NESTA
Wal1da Confec. Ltda - Rua EstradaGeral,
santa km 16 - NESTA
Wanda Confec. Ltda - RuaRod. 2805249
sl35 -NESTA

E, como os ditos devedores não fo
ram encontradosou se recusaram a aceitar a
devida intimação, faz por intermédio do
presente edital, para que ósmesmos compa
reçam neste Cartório na rua ArthurMüller,
78, no prazo da Lei a fim de liquidar o seu

débito, ou então dar razão porque não o faz,
sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc.

KE/Jaraguá do' Sul, 11/0811994
Tabeliã

r

" PusUCAÇÕESLEGAIS/lMóVEIS

RESIDENCIAL

DUNKER

APTO TIPO 01 APTO.TIPO 02

LOCALIZAÇÃO CENTRAL
REINOlDO RAU

N;.....----::

[• RÊS:;;UNKER

C
CARLOS HAFERMANN

"'Ej--A-' COSH
fONTANA

--�

MAL. DEODORO

II DA FONSECA

illLOVIA

PREFEITURA

!lI'1 sutrs + 2 QUARTOS = 174.34 m2
(ii' 2 QUARTOS = 126.24 m2
QI' SALA DE ESTAR/JANTAR
;jf- BANHO SOCIAL
:T COPA/COZINHA
;jf'" GARAGEM PRIVATIVA

,jf'SACADA
QI' HALL SOClAL
oi' LAVABO
'JJ' .ÁREA DE SERVIÇO
. .,' SALÃO DE FESTAS

rsr ELEVADOR
<;jf" PLAY GROUND

.......
- PROJETO E INCORPORAÇAO :

,
'

ENGETEC
_ CEL. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA I 285
JARAGUÁ DO SUL- FONE 72-2679

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. PuBUCAÇÕES I,EGAIS/IMÓVEIS

TELTRON
/

CELULAR-

EClUIPAMENTOS ELETRÔNI-COS LTDA_

o MOTOROLA

"." HABITAr
COMPRA. VENDE • ALUGA. ADMINISTRA
Rua Leopoldo Janssen, 62· Fone (0473) 71-8009·
89252-130 - JARAGUÁ DO SUL· Santa Catarina

.............
: :_:��_:_:_-=_: :.

IMOBIIARA
t��CI4/AlJ

Casas
Casa dealvenaria 138m2 _ ruaHenrique John.
Casa de alvenaria 185m2 _ Vila Lenzi. .

Casa de alvenaria 180m2 _.Centro.

Casa de alvenaria 160m2 _ Ilha da Figueira.
Casade alvenaria 100m2 _ Francisco de Paula.
Casa de alvenaria 80m2 _ Vila Lenzi.

....

Casa de alvenaria 210m2 _ Ilha da Figueira.
Sobrado 220m2 _ Barra Velha.

Apartamentos
... Apto. 3 quartos.

Apto. 4 quartos Edifício Bérgamo. -

Apto. 2 quartos Edificio Jaraguá.
Apto. 2 quartos Condomínio Amizade.

Apto. em Piçarras Edificio D. Lili.

Apto. em Camboriú à 60m do mar.
Terrenos

Terreno 450m2 _ Loteamento Versailles.
....

Terreno 480m2 _ Ilha da Figueira.
Terreno 3.200m2 _ Centro.
Terreno 564m2 _ Rua José Emmendöerfer.
Terreno vêüm" _ Rua José Albus.
Terreno 430m2 _ Rua Lourenço Kanzler.
Terreno em Piçarras Loteamento

Flamboyant.
Terren0650m2esquinaruaLeopoldoJanssen ..
Lotes próximo a Faculdade cl 532m2•

Aluga-se
Galpão industrial no centro.

- Acessórios
- Asslstêftcla TéCftlcca

Credenciado pela Telesc - Autorizado pela Equitel

- Flftcaftclcame.tos

Vendas
Apto. cl 110m' cl garagem - Edif. Sta Terezinha
Apto. cl 110m' cl garagem - Edif. Centenário
Apto. c/79m' + garagem - Edif Maguilú - Financiado
Apto. cl 3 quartos e demais dependências - Edif.
Caetano Chiodini
Casa de madeira cl 80m' - Rua João Doubrawa - Próx.

Hospital Jaraguá
Casa de madeirá c/ 40m' - RuaNeco Spézia - Jaraguá
Esquerdo
Casa de madeira cl 80m' - Rua Walter Marquardt -

Próx. Argi
Casa de madeira cl 70m' - Rua João Doubrawa sinO
Casa de madeira c/75m' - Rua João Sami Tavares
Casa de 'msdeira cl 60m' - Rua Alfredo Bengel - Jguá
Esquerdo - R$ 10.000,00
-Casa de alvenariacllOOm' - Semi Acabada - VilaNova
Casa de alvenaria cl 240m' - Vila Baependi
Casa de alvenaria cl 115m' - Rua Francisco Hruska -

Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria cl 126m' - Santa Luzia - RS 8.500,00
Casa de alvenaria é/_ 120m' - Rua BerthaWeege - Próx,
Malwee

.

Casa de alvenaria cl 156m' - Rua 425 Lateral Antonio
Schmitt
Casa de alvenaria semi-acabada cl 65m' - Rua Carlos
Sbardelatti - Vila Nova
Casa de alvenaria cl 60m' - Rio Molha - R$ 6.000,00
Terreno cl 2.500m' - Rua Barra do Rio Cerro

•

Terreno cl 684m' - RuaWalter Marquardt - Lateral
Terreno cl 288m' - Rua Bertha Weege - Próx. Malwee
Terreno cl 50.000m' - Rua Rio Cerro I
Terreno cl48 .000m' - RuaWalterMarquardt - Defron
te Conf. Loni-Mar
Terreno cl 250m' - Rua Antonio Schmitt � R$ 3.500,00
Terreno cl 500m' - Rua Jorge Czerniewicz - PrÓ)(.

Hospital Jaraguá
Terreno cl 397m' - Rua Jaraguá Esquerdo - Próx.
Superm, Fronza
Chácara c/ casa de 300m2• Perto Choco-Leite - Rua Rio
Cerro I .

Chácara c/90m2 + terreno 48.000m2• Rua Rio Molha
Chácara cl I.OOOm2 • Rua Rio Molha

CRECI6392
Ruo .5 d• .Iulho. 317

Vila Novo _ .Iarotauõ do Sul _ SC

Fe»_ca:
7S!!-�" 53

CASAS
CENTRO - Rua João Planinchek. 1760 casa c/ 300m', 2 suites, 3 dorms.• 2
saias, cozinha. lavand., dep. empregada, garagem, 2 BWC.
VILA NOVA· Casa c/ 150m', cl 1 suite, 2 dorms., 1 BWC. sala, cozinha,
garagem, dispensa, lavanderia, terreno cl 52Om'.
RESIDENCIALVERSALlS - Rua JolloBatista Rudo�, 161 casa alv. cl 172m',
1 ·suite, 2 dorms., sala ampla, 2 banheiros, cozinha, lavand., biblioteca, dep.
empregada, churrasqueira, garagem pl2 carros, toda murada.
JAROIM CHAMPAGNAT - 1 casa cl 148m', cl 1 suite, 2 dorms., 2 saias,
Cozinha, lavand., garagem.
JOSÉ EMMENDOERFER - Casa alvenaria c/ 180m2, c/ 2dorms., 1 suite, saía;
cozinha, copa, BWC. lavanderia, garagem. área do terreno 640m'.
ILHA DA FIGUEIRA - Casa de alvenaria c/ 76m', terreno área de 45Om'.
BARRA VELHA - Casa c/ 102m', 2 banh., cozinha, sala, 3 dorms., garagem.
ITAPOÁ (PR)· 2 casas c/ área ter. 3.124m2, no Baln. Brasllia.
PiÇARRAS -Av. Marcllio Dias, n° 126, casa mista c/ 135m', c/ 3 dorms, 2
BWC. copa. churrasqueira, com ampla área pl festa, cozinha, telefone,
varanda c/ garagem fechada, toda murada. (Aceita-se troca por apto em

Jaraguá do Sul).
GUARAMIRIM - Rua 28 de Agosto, 101. Bela Vista. 1 casa semi-pronta, em
éonstruçllo com 120m', terreno c/ área de 397,5Om'.

APARTAMENTOS.
PiÇARRAS - Apto c/230m', todomobiliado. edif. "Mi Cazita"beira-mar, centro.
JOSÉ EMMENDOERFER - Apio. edil. Ortência. 1° andar, n0103, c/ 120m',
3 dorms, 1 banheiro social, sala ampla, cozinha, área de serviço, c/ banheiro,
garagem individual, churrasqueira coletiva. portão eletrônico.
CONDOMiNIO RESIDENCIAL AMIZADE· Apto. c/ 2 dorms, sala, cozinha,
banheiro social, copa, lavand. garagem, telefone - Entrada + Financiamento.
FLORIANÓPOLIS - Rua Cap. Romualdo de Barros. n° 280, 1 apto. 3° andar
c/ 100m2 1 suite. 2 dorms. sala, copa. cozinha. banheiro social. garagem,
mobiliado.

TERRENO RESIDENCIAL
JARDIM CHAMPAGNAT - Ótimo terreno c/ área de 45Om'.
BARRAVELHA -Lollcaral, terreno Ct3OOm', prontopl construir, c/infraestrutura.
NEREU RAMOS - lterreno situado loteamento Slo Antonio c/ área de 372m'.
PRAIA DE ENSEADA· Terrenos c/ infraestrutura, pronto pl construir próx, da
praia cl 250m' (cada).

.

NEREU RAMOS: Rua Julio Tissi, pröx, Campo Estrela. ótimo terreno c/

2.077mi• cltoda infraestrutura.
VILA LENZ! - Rua Irmão Leandro, terreno cl área de 1.047m', com 2 casas,
1 de madeira, outra de alvenaria inacabada.

TERRENOS COM ÁREA COMERCIAIS
JORGE CZERNIEWICZ: 1 terreno c/ 1.35Om', 2 galpões. ótimo pl indústria.
JARAGUÁ 84 - Terrenoc/ 5.85Om', cl casade alv, ell18m', contendo 1 galpão
128m' + rancho e área pl pastagem.

CHÁCARAS
RIO MOLHA· 1 sitio c/ área de 154.000m'. cl pastagem, pés de banana.
palmitos, 2 lagoas. todo cercado.
RIO CERRO - Sitio cl área de 5.320m', cl agua corrente, pastagem, rancho,
casa boa pl morar (reformada c/17 cômodos). Próx, Choco Leite.
RIO DA LUZ· Sitiocl área deßOOm', eil casa, água. poço, rancho, pastagem,
palmitos, local ótimo pl cavalos, lagoa.

LOTES
NEREU RAMOS· 1 lote, 513m', Estrada Braço Ribeirão Cavalo.

NAVEGANTES - 2 lotes 300m' cada, à 200m' da praia.
SCHROEDER - 110te cI2.025m', situado rua Bom Pastor, próx. à MarisoL

OFERTA: RS 3.000,00
NEREU RAMOS - OI TERRENO SIT.

LOTEAMENTO
ITO. ANTÔNIO, CI iREA DE 372M2,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nada comover o pai da gente feliz! E esta felicidadese traduz
num presente, num gesto, na lembrança pelo seu dia.

Desejamos felicidades a todos os pais

erta
Rua: Esthéria Lenzi F�iedrich, 39 - Fone 72-0510

Vende'
Áreade3.700m2.próximoaocentro.
namaCanoinhas, Iateralda.AntôriioC, Ferreira,
Terrenocentral,no início dama
AdéliaEischeráreade33.023.0Üfil2.
LotesnoLotea:mentoltapocuzinho.
LotesnoLotea:mentoJardimFrancisco.
LotesnoLo�eritoRausisemÇiuaramiritn.
Lote425m2• próximoBretzke.
ApartamentoEdificioJaraguá.tamanhornédiocom
gm;agem-R$26.000.0D .

Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com I.652m2•
próximöRecreãtiVaMarisoI
Lotecom392m2-RuaCariosMeier.próximoWegll

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

e,ICit;VlNäõ.�. .
.

Àb�Ftodiariarnente das 06:00 às 21 :OOhs,
.

. inclusive dorning.os e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 91·5 I Centro
Rua Venâncio .da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

'. (Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

:' Peças para motos e
.

bici,cletas em geral,
com- o melhor preço!!!

t �.�:'>- '--- �
_

te r., t_ .... "*.

• '" ... ""- .... i, ,... ... :.-4..-".,40 ... 10. o'r ....�.,II' � I. J ..... -t .. ,- "'-

IMPOR·TADORA
A OpçÃO ALTERNATIVA EM: V

DO

Presentes, Moda Feminina, Bebê aie
e Infantil, ArtigosNacionais e Im-
portados... emais: FRALDAS DESCARTÁVEIS cl
qualidade epreços imbatíveis.
AV. MAL. DEODORO, 1412 (PRÓXIMO MARCATTO)

FONE: 71-3247

Sociedade
AtiradoresDiana

RuaAtiradores, s/n°
- Guaramirim - SC

II EOITALO&:
I; 40 LEILÃO DE

TíTULOS
A Diretoria da Sociedade Atiradores

Diana, no uso de suas atribuições,
faz saber a quem possa interessar

que, no próximo dia 13 de setembro
do corrente ano, estará colocando
em leilão os títulos abaixo relacio
nados:
Títulos n° 0007 - 0029 - 0055 -

0084 - 0102 - 0180 - 0227 - 0336
- 0372 - 0441 - 0467 - 0470 - 0546
- 0575 - 0595 - 0601 - 0641 - 0644
- 0661 - 0834 - 0848 - l005 - 1012
- 1059 -1064 - 1092 - 1106 - 1112
- 1224 � 1276 - 12% - 1350 - 1367
- 1383 - 1384 - 1407 - 1410 - 1506
- 1510 - 1512 - 1565 - 1568 - 1617
- 1623 - 1652 - 1699 - 1738 -.1776
- 1814 - 2064.
Os referidos títulos serão levados a

leilão pelo lance mínimo de· RS
280,00 (duzentos e oitenta reais).
As condições de pagamento para as

propostas vencedoras serão
.

as se

guintes:
- Para pagamento a vista será con

cedido um desconto de 30% (trinta
por cento). ,

.

- Para pagamento parcelado poderá
ser feito em seis pagamentos, uma
entrada de RS 55,00' (Cinquenta e '

cínce reais) e mais cinco pagamen
tO$ de RS 45,00 (quarenta e cinco

reais), em 30, 60, 90, 120, e 150

dias, através de cheque, nota pro

missória ou carne de -eobrança. Se
rão vencedoras as melhores propos
tas apresentadas, seguindo a seguin
te ordem:
_ 1 ° - Proposta apresentada pelo·
proprietário do título em leilão.
- 2° - Proposta apresentada por filho
de sócio e sócio.
- 3° - Demais propostas.
Poderão participar do leilão todas as

pessoas maiores de 21 anos,

que não, estejam em débito com a

tesouraria do clube, salvo se a mes

ma proprietária do título em leilão.
As propostas deverão ser retiradas
junto a secretaria do clube, a rua

Otto Lemke, s/tio em Guaramirim e

devolvidas até o dia 13 de setembro
às 20:00hs em carta fechada e lacra
da.
As propostas serão abertas na mes

ma 'data às 20,30hs na sede campes
tre, na presença dos participantes e

membros da diretoria do clube.

DfJrt\RPfJD�qPEORA�tR�ÄS LTO:'''V

II

Guaramirirn, 11 de agosto .de 1994.

Levi Kunö Lemke'
Presidente da Diretoria
Dr. Osnßdo Bartel

Presidente do Cons. Deliberattvo

-

Pedras .Sãobmé-Ardósia

PedrasparareuesbmentosemgeraJ
Rua Silveira Júnior, S/02 (próx. Ginásio de Esportes).

Guaramirim - SC l?f)NI�: 7:J,-()027
,.

.

MARAN(i�N.I· Bolsa
de Telefones

...

'

C.OMPRA
Fone (0473) 72-1000.

'

:VENQE
ALUGA

Rua Walter Breithaupt, 92 - Ja'raguá do Sul - SC

(DefronteaoBeiraRioChil?e�le,Càmpß) •.

Estamos comsensaciorial

promoção para a 2a

quinzena dejulho e

DIGITAL SOUND 1aquinzena de agasto

Você leva 5 CD's eganha 1 locação de brinde
Rua Bernardo Dornbusch, 619

Jaraguá do Sul - SC - Fone 72-3069

SCHIOCHE!
l�f)NI� «()LI7!J)

7:1-0:125

Fábrica de Calhas
, Industriais

eResidenciais

RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

TREVO DA' FIGUEIRA
RUI!I,"MATHI_AS ßUYSAN, SIN°

S,ERRAlHERIA

-. :' :lLH8:D-A-FIGU'EIRA � JARAGUÁ'DO':SU'L - sc
t -. ... ,., • - ,... ,. -.;- .. '1 •• " 1 } " .- .... , .tr, t 4 I ( -I , f • , :. .

" ..t- .. ,t- � •••. ., .... � � • ,._

�'i' ;_f�l,..l�"�i� ;t;�.4;-t ...cT���<_t :(J��;F ((

Fone: 72�132.5
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pesquisa comprova 1° lugar noRamo de Imóveis

Loteamento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária

Fone(0473)71�1500
RUA REINOLDO RAU, 61 � JARAGUÁ DO SUL, SC

N
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Apartamentos no Edificio Jaraguá.
Terreno na rua Max Nicolau Sclunidt cl 500,00m'.
Apto. cl 160,00m' no Edificio Minei' na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista cl 90,00m' na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria cl100,OOm' na rua Santa Catarina.
Casa de alvenaria, na rua 25 de Julho, com 200,OOm'. (Vila Nova).
Terreno com 4.700,OOm' e casa de alvenaria commuitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,OOm' no loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria cl 300,OOm', na rua Richardt Piske, com 3 ar condicionados, hidro massagem,
aquecimento solar e sistema de alarme.
Casa de alvenaria na rua Fco de Paula, com 120,OOm'"com terreno 1.0ÕO,OOm' próx. ao Posto Marcolla.

2-8

Vendas

I

Ô
.9 INTERIMÓVEIS

CRECI0914-J

Saia do

aluguel
Casa de madeira

120m�, terreno
com 350m2, ótima

localização. Rua:
Friedrich ,W.
Sonnenhol.

Lalau).
Casa mista

90m2, terreno

378m2• Rua:

�L
I

I
I

com

Ama-

(Próximo
SCAR).
More no que é seu.

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

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

dependências. si garagem.
Apto. na rua: Fritz Hasse, 96. (Lat. da Procópio Gomes), com 3 dormitórios e demais dependências, com
garagem.
2 aptos. na Mal. Deodoro, 364, com 3 dormitórios e demais dependências (em cima da farmácia Kury),
Casa mista na rua 25 de Julho, nO 1427, (Vila Novajcom 3 dormitórios e demais dependências, com

.... �1 �

�. �,

,t4 �,"I

..

garagem.

Na Av. Getúlio Vargas nO 49, cl 68,OOin'.
02 salas, na rua Leopoldo Manke n° 46.

p---------------.
•

.

�t;::: •

: CRECI N° 1589 J-s :
I I
I Ba....a Sul .

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

'I VENDE I
I Chácaras I I.

I
Terreno c/1 0.450m2 c/ casa de madeira de 6011;12 e de um galpão c/

I90m2, tem água p/lágoas, no Rio Cerro II, ao lado da Recreativa

• Choco Leite. Preço R$ 18.500,00 •
Terrenos

I TeiTenoe/376m2, (14x27), rua Frida PiskeKruger,na Barra.�eço • 'II R$ 7.000;00 - negociável I
'1

Terreno c/396m2, (16x 25) lateral ruaWalterMarquardl. Preço R$
I7.000,00

• Terreno e/65.836,60m2, na Barra do Rio Cerro, local nobre. Preço •220.000,00 - 50 % de entrada e o saldo em até 10 meses.

I• Terreno c/840m2 (21 x 40), na Barra. Preço RS 4.300,00 em duas •
I

vezes.

•Terreno e/11.427m2, c/ easade madeira e galpão, na Barra. Preço'
I R$ 45.000,00 em duas vezes I
I

Terreno c/391m2 (14,50x 27), LoteamentoÁguaVerde. Preço R$ • I8.000,00 em duas vezes

• Terrenoe1720m2 (15x48), na Barra. Preço R$13.000,00 -Aeeita- •
���

I• Terreno e/69.000m' (105 x 660), Rio Cerro II, c/ água p/ lagoas,
I sítio. Preço R$17.000,00 •

ITerreno ,e/l.0S0m2, edificado é/ um galpão de 95m2, Jaraguá
,. Esquerdo. Preço R$ 20.000,00 I
I Terreno cl 1.647m2, na Barra, rua Pastor Schneider. Preço R$ •
I�oom •Lotes no Rio Cerro II, com infraestrutura, a partir de RS 3.200,00,

II financ;iado em até 4 meses.
, • ;

Terreno e/750,75m2, lateral da rua Pe. Aluisio, na Barra. Preço RS
• 14.000,00 - 50% de entrada e saldo em até 5 meses •
• Casas •Prédio e/2 pavimentos: Edificado com 510m2, classe A,'sendo

II 364m2 para área industrial, lojas, salas, garagem, refeitôrio-e mais •
• apartamento no 2· piso com 146m2, 4 qtos, 2 BWC e demais Idependências, terreno com 1.023m2 (28x�6,54) todo murado e

I ajardinado, próximo ao centro. Aceita-se casa, apto e carro. Preço •
R$ 130.000.00 •• Casa mista c/150m2, 3, qtes, 2 BWC e demais dependências, II terreno com 480m2 (12x40), rua Luis G. Ayróso, próximo Juventus. I

I Preço R$ lS.000,00 - 50% entrada e saldo em três pagamentos. •Casa de alvenaria, c/80m2, 3 qtos, terreno e/2.750m2, na Barra,

I Preço R$ lS.590,00 •

II
Casa de alvenaria c/125m2, 3 qtos, terreno c/440m2 - Vila Rau.

IAceita-se carro. Preço R$ 15.500,00

II Sobrado todo em alvenaria c/196m2, na Barra, c/ três apartamentos. •
Preço R$ 35.000,00

I Casa de alvenaria, 70m', 2 qtos, na Barra. Preço R$ 13.320,00. •
I Aceita-se carro, I ICasa de alvenaria, 2 qtos, demais dependências, Jaraguá Esquer-
I do. Preço R$ 14.700,00 I
I Casa de alvenanac/ Zürn" e mais um galpão em madeira, terreno I

com 2.550,00m', Jaraguá Esquerdo-Preço R$15.000,00
I Casa de madeira, 3 qtos, demais dependências, na Barra. Preço·R$' I II 25.000,00 •Casa de alvenaria, c/SÓm2, 2 qtos e dernais dependências, terreno
!II com 1.412, SOm', Estrada Francisco de Paula. Preço R$ 21.200,00 l_
I Apartamento c/107m', 3 qtos, demais dependências, na Barra. IAceita-se carro. Preço R$ 35.000,00 - negociável
I Loteamento no bairro São Luis - .)araguá Esquerdo I

Entrada a partir de R$
.. ';pOO,OO e saído em até 24 meses D

(I Tra.tar���. Ângelo Rub/nl, 1223 - Sala 9 - Barra do �;o C�"o, m.
,i!!I:,' l',' ,','. (rme ,(0473) 72-2734 CRECI158�� J,:.,:. ...," i','l' 1 ..

-, 1":':" j "! j. t; \. _e
. !

-

t 'lt " < • �-.o:. \.. �,' j'" .

...Ja ..._-_....:i. ._ ...... .,

Salas comerciais

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio cl4.185m2 (Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas cl i.720m2; próx. 'Parafusos
Ewald.
Terreno Rua Joaquim Francisco d� Paula, cl 2.500m2•
Próx. trevoPosto Marcolla
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno esquinana Rua Reinoldo Rau cl casa de alvena
ria
Terreno Rua Reinoldo Rau 17x34 (578,OOm2).
Terreno Rua João Januário Ayroso 20x90 (1.800m2).

CASAS
Casa de alvenaria cl 60m2,- Loteamento Liodoro

Rodrigues
, Casade alvenaria cl 50m2 - LoteamentoAna Paula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n? 1.122.
Casa de alvenaria em construção cl 144m2 (aceita carro)
Rua 312 - Angelo Menel
Casa mista Loteam. Ana Paula II Rua Victor Vitkoski
Casa mista:esquina Rua João J. Ayroso cl Rua Francisco
Hrushka (Jguá Esquerdo)

,

APARTAMENTOS
, Apto. Ediflcio Jaraguác/Züm-c/Z qtos., (l°andar), apto
3 .

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

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

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Ana Paula IV.
Loteamento São Cristóvão II.

,

'CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe

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

•

CHÁCARANA CIDADE

Arborizado, cl áreade 14 .700m2,.8 5 km do centro cl boa

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

Av, Mal. Deodoro da Fonseca cl 2.500m2 c/25,OOm pl
Mal. (Instalações Brasilauto)
Av. Mal. Deodoro da F�nseca cl 1.382 mi
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2•

I
I
I
I
I
I
I
I
I

'.
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PESQUISA

Plantio da banana deve descer dos morros
o engenheiro agrônomo
Raul Moreira, do Instituto

Agronômico de Campinas (SP),
diz que o

melhor
caminho

Raul Moreira - para quem a

primeira e pior praga da
bananicultura brasileira e

mundial é o atravessador -

destaca que um bom sinal para
a cultura no país atualmente é a

inquietação do próprio
bananicultor em buscar novas

11118,.1í. tecnologias. Aliás, sempre bem
humorado, o técnico diz que

GInlvmlltlH" isso se dá principalmente em

razão do surgimento de uma

segunda "praga", a partir dos

anos 80: o consumidor cada
vez mais exigente por frutas de
qualidade. "Essa 'praga', no

entanto, é muito boa. Afinal,
fez o bananicultor brasileiro
considerar todas as outras

pragas e doenças que surgiram
nos bananais e que nunca

tiveram dele (produtor) a

atenção devida", esclarece.

Aproveitando a deixa, Raul
dá sua opinião: "a melhor

tecnologia é o plantio adensado

em áreas mecanizáveis". Ele

vem defendendo tal técnica

desde 1972 e lembra que ela já
é utilizada pelos principais
produtores mundiais.

O agrônomo diz ainda que o

figurino certo desta nova

tecnologia é difícil para Santa

Catarina adotar integralmente.
"Difícil, mas totalmente viável",
reforça. RaulMoreira relaciona
algumas das vantagens do

plantio adensado em áreas

mecanizáveis: o produtor teria
como programar sua época de

produção - "No segundo
semestre em Santa Catarina o

bananicultor consegue preços
5 ou 6 vezes melhor do que no

primeiro semestre do ano"-; no

plantio adensado (3 mil plantas
por hectare) - hoje em SC o

máximo de adensamento tem

sido 1.500 pés/ha - a colheita é

uniforme, as plantas são mais
baixas facilitando o manejo,
maior número de cachos, maior
número de primeiras pencas (o
melhor de uma produção de

bananas). Além disso, salienta
Moreira, com o plantio
adensado é mais fácil a redução
da população de nematóides,
etc. Em áreamecanizável, não é
necessário também o processo
de escoramento do bananal,
também diminuindo os custos

de produção com amão-de-obra

e madeira.

O pesquisador salienta que,
em sua opinião, a cultura de

morro, hoje muito comum no

estado, deve ser mantida pelo
agricultor apenas como uma

espécie de "tábua da salvação"
para épocas de crise de frio,
com geadas. "Mesmo

mantendo a cultura emmorro, o

produtor deve considerar

certas questões, como por
exemplo, plantar apenas nas

faces (encostas) que recebem a

maior proporção de sol durante
o dia. Não se deve plantar como
se faz hoje, em todas as faces
de qualquer morro", ensina. RaulMoreira, do Instituto Agronômico de Campinas

"1í""."
tlilbtllltlllilpara a

banani
cultura em

San t a

Catarina "é
descer do

morro". Ele foi um dos

palestrantes mais festejados
durante o seminário da

bananicultura, recebendo
inclusive o Brasão de Jaraguá
do Sul como homenagem pelo
trabalho prestado ao longo de
37 anos de pesquisa sobre
banana. Raul Moreira é

considerado o principal
especialista em bananicultura

no Brasil.
Moreira defende que o

plantio de banana seja feito em

áreas mecanizáveis e com

técnicas de adensamento, ou

seja, mais pés de planta por
hectare. Desta forma, assegura,
a produtividade de um bananal
comum seria elevada de 80 a

100%, pelo menos. "Aplicando
esta técnica o produtor de
Santa Catarina poderia
substituir seus arrozais - que
hoje ocupam grande parte da
área nobre dos terrenos - pelos
bananais obtendo lucros muito

maiores" ,
arrisca o especialista.
Tecnologia

,

VENHA TECER NEGOCIOS
EM LINHAS MUNDIAIS
Na feira de sucesso internacional, você val alinhavar os melhores

negócios, arrematar as novidades e participar do TECNOTÊXTll, um
seminário técnico onde poderá conhecer multo mais sobre o setor.

Promotora:

t::• MÁQ. DE COSTURA, CORTE E BORDADEIRAS • AVIAMENTOS • IND. QUfM/CAS • ETIQUETAS • EMBALAGENS
• EQUIPAMENTOS. ACA.JAMENTOS. BENEFICIAMENTOS. FIAÇÃO' ESTAMPARIAS. TINGIMENTOS. AUTO·
MAÇÃOIND.• /NFORMATfCA. LUBRIFICANTES .TEARES. MATER/AS·PRIMAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



>

COiÚiÊIODopovo - 8 AMVALI / AGRíCOLA �':NEGÓCIOS JàfãgbiêJöSUI, 13 tleâgóstó det994

Guaramirim vai mostrar seu Prefeitura já tem o novo

otencial ara Santa Catarina mapa doperímetro urbano
P P JaraguádoSul-Aprefi:itura 00 Diretor, de uma forma bem

de Jaraguá do Sul acaba de editar didática, à população de modo
um novomapa da cidade, estam- que as exigências da legislação
pando todo o perímetro urbano vigente sejam claramente com

com todas as ruas, inclusive as preensíveis.
que já estão projetadas, num tra- Em relação a implantação do
balho elaborado por uma novo sistema viário central da

cartógrafa especializada, de cidade, o secretário informou que
Curitiba. O novo mapa, segundo das desapropriações quese fazem
o secretário de Planejamento, necessárias em algumas ruas, a

Otaviano Pamplona, também in- única polêmica que surgiu até
clui os anéis perímetrais norte e agora envolve parte dos morado
sul e será de fundamental impor- res da rua Henrique Piazera. Se
tânciaparaas pessoas quepreten- gundo ele, até agora 15 desapro
demedificarqualquertipodecons- priações já foram acertadas em

trução na área urbana da cidade. negociações com impostos. "Mas
Omapa, com tiragem de cinco em um trecho da rua existem

mil exemplares, pode seradquiri- moradores antigos, que não que
dojuntoaprefeituraaum custode rem ver aquela via pública trans
R$ 1 por unidade. Um segundo formada em um corredor comer

mapa, o de zoneamento que defi- cial e, por consequência, de gran
ne os gabaritos das construções, de fluxo de veículos" , diz o secre
taxa de ocupação do solo, áreas tário. Nos próximos dias, uma

para a instalação de indústrias, reunião com os proprietários que
etc., também está à disposição já concordaram deverá acontecer
dos interessados na prefeitura. _ para,depois, as obras serem inici
Segundo o secretário Otaviano adascomorecuodemuros,calça
Pamplona, a idéia é passar o Pla- das e asfaltamento.

EXPOFEIRA

Guaramirim - O presi
dente da Associação Comerci
al Industrial e Agrícola de
Guaramirim e também coorde
nador da 48 Expofeira
Agroindustrial, Lauro Mura

ra, disse estar satisfeito com o

anda-
mento

dos tra

balhos
(ZptJSÍf6D .

deve DI/Di/
JOmil

de pre-
paração
doeven-
to que fJt!_SSDQS
preten-
de atrair para o município, no
período de 26 de agosto a 4 de

setembro, cerca de 50mil visi
tantes. A Expofeira vai mos
trar o potencial agropecuário,
indústrial, comercialeprestador
de serviços de Guaramirim no

Parque Municipal de Eventos
Manoel Perfeito de Aguiar.

.Propaganda
A publicidade visual já está

sendodistribuídaatravés deout
doors instalados em pontos es
tratégicos da região Norte. Os
espaços externos, segundo

Chico��P

Lauro Murara, já estão todos
comercializados e, no momen

to, a prefeitura providencia a

complementação da infraes
trutura do Parque. O setor fi
nanceiro da Expofeira ficará
sob a responsabilidade doBan
co doBrasil, aalimentação com
o restauranteRepresa e a bebi
da com os revendedores

Brahma, Antárctica e SkoI.
Vinte por cento serão retidos

pela comissão organizadora
para pagar despesas oriundas
com a organização da

Expofeira, cabendo às entida
des filantrópicas de Gua-
ramirim espaços para a

comercialização de produtos
diversos.

Atrações
Entre QS eventos paralelos à

48 Expofeira, Lauro Murara
destaca três bailes: dia 27 de

agosto, com o Musical San
Marino, no encerramento da 58
Schützenvereinefest (Festados
Atiradores); dia 2 de setembro,
com o grupo Pop Band, oca
sião em que será eleita aGarota

Expofeira e dia 3 de setembro,

com Os Aventureiros e Os

Piazottes, além de duas tardes

dançantesjáprogramadas. Seis
prefeituras da região, que fa
zemparte doprojetodeturismo
integrado e outras 37 empresas
vão ocupar os 84 estandes in
ternos da 48 Expofeira, mos
trando produtos e serviços. Se
gundo o coordenador de ven

das, Domênico Weber, todos
os espaços internos já foram

comercializados, do mesmo

modo em relação aos espaços
externos, informa Orlando
Satler. Para aumentar o es

paço da exposição a prefei
tura de Guaramirim, com

auxílio do governo do Esta

do, está concluindo um novo

pavilhão junto ao Parque,
ficando o remanescente des-
tinado aos eventos parale
los. Um terceiro pavilhão, de
240m2, estásendomontadopara
abrigar amostra agrícola onde
Guaramirim se sobressai com
lavouras de arroz, banana e

olerícolas. Animais de peque
no porte também poderão ser

visto na Expofeira.

NovospavilhCes darão à Expofeira um novo incremento

UTILIDADE

ESTUDOS

Alunos viajam e conhecem
um pouco de outras cidades
Jaraguá do Sul - Pro

porcionar aos alunos uma visão
mais ampla dos assuntos

ministrados em sala de aula,
possibilitandoum contatodiretó,
é o objetivo principal do projeto
Viagens de Estudo mantido pela
secretaria municipal de

Educação.
Somente neste ano foram

realizadas, de fevereiro a julho,
62 viagens de estudo, que

abrangem desde visitas a locais
situados aquimesmóem Jaraguá
do Sul como para municípios
como São Francisco do Sul,
Itajaí, Joinville, Pomerode,
Balneário Camboriú e

Florianópolis; . Segundo a

coordenadora deEstudos Sociais
da secretaria de Educação, Elisa
Diefentheler, já no início do ano

as escolas mandam uma

.p'ro�a�ação especificando as

viagensprevistas e quais as séries
-que irão fazê-la, detalhando

também o assunto e em que
disciplina se encaixa. Com este

levantamentoé feitauma triagem
para se definirpela aprovaçãoou
reprovação do pedido.
''Normalmente não aprovamos
viagens para fora do município
de um grupo de pré-escolares",
exemplifica Elisa Diefentheler.
"Damesma forma que uma série

qu� está estudando a pré-história
deve visitar o museu de

sambaqui, em Joinville e não
uma praia em Florianópolis".
A prefeitura custeia 50% das

.
despesas da viagem, devendo a

-

outra metade ser assumida pela
escola interessada.

Em resumo o projeto pretende
dar ao aluno a possibilidade de
tomar conhecimento "in loco"
dos fatos e ter uma visão mais
real dos aspectos históricos,

. geográficos e sociológicos e

proporcionar um melhor

aprendizado.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.'V',TAI

E
FATAL!
Christiane lorloni mata es homens de

paixão com seu charme e com decotes

irresistiveis. Confira!. . Q

�
A moda que você faz e usa,

NASBANCAS

N este mês, a revista
.

ModaMo/des daEditora Glo

bo, trazumamatéria completa
com roupase sugestõesdepre
sentes para o Dia dos Pais.
Eles se dividempor idade, 40,
30 e 20 anos, e por estilos:

clássico, esportivo e despoja
do. Juliana Pupio, a gordinha
se.\)' que Roberto Carlos ele

geu homenageando' com a

música e faixa de rainha em

um deseusshows, tambémestá

nesta edição. Ela mostra rou
pas e lingeríes charmosas em
tamanhos grandes.
ModaMoldes mostra ain

da como os alimentos podem
ajudarno bomfuncionamento
do organismo trazendo mais

disposição ao corpo e

con�equentementepreservan
do a beleza. Esta matéria traz

as or!entações de um

nutricionista para preparar o

corpo de dentro para fora.
.

Emaisijovens, amodapara
quemjá émaior de idade mas
ainda é teen. (Uma sugestão
da Livraria e Papelaria
Grafipel -fone: 72-0137 ou

72-0972)

Organizadores acreditam que o ''fut-boi'' chamará a atençilo demuitos, ;gual ao anopassado

"SEGURA PEÃo"

Cl'Gs reúnem-se em Jaraguá doSul
Desde ontem, váriosCTGs

catarinenses estão reunidos no

CTG Laço Jaraguaense, naXIII
edição doRodeio Crioulo. Aaber
tura do evento aconteceu ontem,
com desfile nasprincipais ruas da
cidade. A noite, os grupos "Os

Piazottes" e "Os Charruas" ani
marão a festa no Schopping Club.
Dando continuidade, hoje terá

gineteada, laçada e o tradicional
"fut-boi". Logo mais à noite, a

partir das 23 horas, baile com "Os
Piazottes" e "Tchê Guri". Ama-

nhã, às 11 horas, "missa crioula",
no pavilhão do CTG, e encerran
do as festividades, tarde dançante
com "Os Piazottes" .No local ha
verá completo serviço de bar e

cozinha, e área .destinada para

camping.

REDEBANDBRANTES
Hoje

Horário Eleitoral Gratuito
Flash
National Geographie
Futebol Dente de Leite
Acontece
Esporte Total
Eventos Esportivos
Campeonato Brasileiro
Sport x Flamengo (ao vivo)

18:00- Campeonato Brasileiro
Criciúma x Corinthians (VT)
Jomal Barriga Verde
JOrRai Bandeirantes
Faixa Nobre do Esporte
Horário Eleitoral Gratl:Jtio
VOlei - Brasil li Itália - amistoso
Woodstock 94
Filme - "Um dia, Um Gato"
,Free Jazz in Concert
Valle Tudo

Am.nh'
Igreja da Graça
Horário Eleitoral Gratuito
Anunciamos Jesus
Clube írmäo camioneiro
Show do Esporte
Horário Eleitoral Gratuito
Jornal de Domingo l' Ediçllo
VVoodstock' 94
Domingo Dez
Jomal de Domingo 2" Ediçllo
Rime - ''Nicholas Nicldeby"

07:00-
08:00-
09:00-
1100-
12:00-
12:30-
13:30-
15:45-

19:00-
19:30-
20:00-
20:30-
21:30-
23:00-
01:00-
03:00-
04:00-

06:15-
07:00-
08:00-
10:00�
10:30-,
20:30-
21:30-
21:45-
23:45-
00:45-
01:00-

REDEGLOBO

Programação não
foi fornecida

* Alterações não comunicadas
são de responsabilidade

das emissoras

FESTA

Lançada á 7aediçãodaF'enachopp
/,,-::c

_""-Foi lançada oficialmente, nes
ta quinta-feira, 11, na chopéria
Bierchopp, a 78 edição da

Fenachopp. Festa que vai de 6 a

24 de outubro, nos pavilhões da

Expoville, em Joinville. Na opor
tunidade foi eleita a rainha

Fenachopp 1994.

Esteano, acomissão organiza
dora está contratando bandas de

qualidade dós estados de Santa
.

Catarina, Paraná eRioGrande do

Sul, para animar todas as noites a
maior festa do Norte do estado.
Também serão contratados gru
pos folclóricos das cidades
catarinenses, Pela primeira vez

na Fenachopp, haverá desfiles de
rua com clubes de tiro, grupos
folclóricosebandinhas.OutraDO
vidade será amaratona do "Barril
de Chopp", onde os participantes
terão que correr um determinado
roteiro levandoumbarrildechopp-

nas costas. Diariamente haverá o
concurso dêchopp em dúzia.

Os organizadores da festa,
acreditam que esta edição seja a

que traga mais gente para a

Expoville, por isso, uin trabalho
muito grande de divulgação da
festa está sendo realizado, princi
palmente na região, onde excur

sões diárias saem, nesta época, de
Jaraguá do Sul, em direção à
Joinville,

.-

Uma sugestilo Grafipel

�

ÁRIES-21/3a20/4 - Vocêestá TOURO - 21/4 a 20/5 - Marte em G�MEOS-21/Sa20/6-Coma CÂNCER-21/6a2117-Caso LEÃO -22I7a2218-Sevocêse VlRGliM - 23/8 a 2219 - Você se
com muitas idéias atraentes em seu signo aumenta sua disP9siçio chegada da Lua Nova, sua mente esteja se sentindo insatisfeito decepcionou com a pessoa ama- concentra muito na vida prática,
mente. Mas, caso se decida P9r para o trabalho. Aproveite essa se 1ransfonnará'num turbilhão de com sua vida amorosa" não se da, não tome decisões de cabeça mas não há como adiar a SQIução das
alguma delas, certifique-se se está energia para levar adiante seus idéias. Bom momento para dar apresse em suas decisõês. Saiba quente. Talvez não tenha sido questões efetivas. Faça algo para
disposto a ir até o fim, Mental- projetos profissionais. Você vive um toque final nos seus planos. O discernir entre o real e o ilusório. exatamentecomo está pensando. reveri:r esta situação. Procure dar
mente você anda muito estimu- uma fase muito estimulante e isto periodo é favorável 'para você Fique em casa e procure reservar Os amigos podem esclarecer algu- mais atenção às mensageas que seu
lado. Reflita bastante sobre seus pode desgastá-lo. Tire esta noite eliminar toxinas em -seu corpo suas energias para um novo ciclo ma coisa que andam em sua cabe- coração lhe envia A vida não é Só
projetos pessoais. para relaxar. com uma dieta mais saudável. que se iniciará em breve Ç8. Abra-se para um conselho. trabalho!

LlBRA-2319a22110- Vocêestá ESCORPIÄO-23110a21111- SAGITAR!O-22111 a21112- Se CAPRICÓRNIO - 22112 a 20/1- AQUÁRIO - 2111 a 1912 - Seu PEIXES � 2012 a 20/3 - Uma
mais romântico e de bem com a Se tiver alguma desilusão hoje, está insatisfeito com seus relacio- A insatisfação com à. vida afetiva' relacionamento com familiares e notícia inesperade pode abalar
vida. Mas fique atento e não se não coloque logo a culpa nos ou- namentos, inclusive o amoroso, pode deixá-lo agitado, mas você com quem você ama ganhará des- "seu relacionamento' amoroso:
deixe enganar pelas aparências. tros. Procure analisar suas atitu- concentre seus esforços para terá uma oportunidade de melho- taque em sua vida. Muitas coisas Mas ela lhe trará uma importan-
A decepção pode ser grande. É des e veja o que é que está errado. tomá-los mais agradáveis para rar sua relação. Pense positiva- serão esclarecidas entre vocês. te ligação. Não Perca as esperan-
possível que você estabeleça uma Você estará apoiado pelas exce- todos. Não tome decisões precipi- mente! Uma certa tendência em Nem tudo pode estar do jeito que ças, Acredite finnemente em seus

ligação mais intelectual do que lentes vibrações lunares se resol-, . taqa,s. Aguarde um momento mais valorizar demais os seus proble- você deseja. Procure relaxar, não sonhos. Quando menos esperar,
afetiva com .,alguém....

"

.

ver reavaliar seus sentimentos. I?�O.l?í�i"o ,�ara tratar dos assuntos mas pode tirá-lo da realidade. se esgote sem necessidade. eles podem estar se realizando.
.. , � • _ _ ,f '" ... oi! - - .• • t-

senos. Cuidado!
. .
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Gente & Informações

INTERCAMBISTAS

Rotarypatrocina compreensão mundial
A foto mostra um instante da

despedida dosjovens Max Zuffo
e Rafael

.

Bettini Gomes, do

RotaryClubFlorianópolis-Estrei
to, que seguiram dia 05-08-94

para Connecticut e Ohio, respec
tivamente, para cumprirumperi
odo determinado pelo Rotary

.

International.
No meio está o presidente do

Rotary Club Estreito e ao lado do
Jovem de camiseta branca, o seu

.

progenitor Luiz Antônio Zuffo,
eufórico com a partida de seu

filho para viver uma fascinante
fase de sua vida, e que muito

ajudará para a melhoria da com

preensãoentre os homens dedife-
_ rentespaíses. BoaViagemaoMax
eRafael. (E.V.S.)

�o

Àvisto25%

desconto.
1+3
sem

.

. Juros

VESTINDOVOCl: DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

.A Associação
Jaraguaense das
Estudantes que
estudamem
Blumenau, está
organizando a 1" noite
"Synchronicity". A
promoçil(!'sera na
boateMarrakech,
no dia 19pr6ximo.
Os ingressospoderêo
ser adquiridos no
Gargamel Lanches.
.0. Boticário lançou
no dia 5 passado, no
Anhembi, em São

Paulo, sua nova linha
de shampoos. Conhe
ça-os nas três lojas
em Jaraguá do Sul.
.A Açilo Social
Jaraguaense, Creche
Constincia Piazera,
HotelEtalan e Gobbo

Artes, realizaram
quinta-feira passada,
no salilo dO hotel, o
Leilão deArte, com
ôleos sobre telas,
esculturas e tapetes
orientais, tudo de
alta qualidade.
.Lançado oficialmente
no final do mês

passado, a linha de

beleza "Marinage/
Algemarin" que está
sendo vendido em

nossa cidade.

.Hoje na boate
Ma"akech tem

sorteio de der.
caixas de cerveja
e umamountain
bike 18marchas.
Amanhil tem.
"Dancemania" das
18 às 21:30 horas,
para os baixinhos.

MargareteSchirleyMiChel, trocou de idade'dia 6passado. ParabénS" .

Quinta-feirafoi a vez de JéssicaDaren completar trêsmeses

Para nós, seguro- não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação deServiços

�SEGUROS GARCIA

���.Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,'

�VJ
.. 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788

A.�
Jaraguá do Sul - SC . -
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Motoqueiro c�i e e!tá ". Travestis são presos em

�;�;:�:::p����: flagrante roubando carro
às 4 horas da madrugada, deixou não.

gravemente ferido Walter Segundo o delegado José

Krueger, 30. O motoqueiro está CarlosRossato,ambossairamda
internado na U.T.!. (Unidade de Arweg naquela madrugada, em
Terapia Intensiva) do hospital sentido à casa de Guerini, na

São José, em Jaraguá do Sul, com localidade Vila Tomazelli, em

fraturas na cabeça. Schroeder. Depois de passarem
Seucompanheiro,RoqueLuis pela ponte Tomazelli, Krueger

Fassina Guerini, que estava na teria perdido o controle de sua

carona damoto também está com moto e caído. Os dois foram so

lesões graves, principalmente no corridos por populares.

ACIDENTE

NÓS ESIAMOS
, MUDANDO TUD'O

�

PARA�'VOCE- MUDAR·
DE SUPERMERCADO

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

1

Av. Getúlio Vargas, 546 - Fone (0473) 72-0794 - Jaraguá do Sul

Rubens, "Mara Rúbia", estavam
fazendo ponto com outros traves

tis na rotatória da ponte Abdon
Batista, Uma testemunha, que re- "MaraRúbia", que conduziram a

sídepróxímoaolocalenãoquisse vítima até as proximidades do

identificar, afirmatereuvido urna trevo de SchrOêder.
conversa ein que"todas" estavam Extorsão .,...

planejando urn assalto. "Quando Após pararem o veículo no

um carro aparecer, uma se joga acostamento, "ambas" exigiram
em cima 'do veículo, e o restante quel.aertepreenchesseotalonárío
entra". Neste momento passava de cheques, Avisados pela teste

Laerte. Um travesti, que conse- munha, os policiais conseguiram
guiufugir, parouoveículo, facili- prender "Fernanda" e "Mara

tando a entrada de "Fernanda" e
t:

Rúbia", no momento em que a

Motoristaquasejicasemsuamoto

ASSALTO

J araguá do Sul- A polícia
prendeu quarta-feira de madru

gada, os travestis GabrielMarce
lo Fischer, 19, residente em

Araquari, e Rubens Claudino

Gomes, 32, morador em Jaraguá.
Eles são acusados de terem

roubado o Passat, placas JZ-O 152
e exigido 11M II
dinheiro nill/'tl
de Laerte 16�.'tI.S t e in, J'
proprie
tário do
veículo.
Gabriel,
conhecido como "Fernanda" e'

- - - - -.""

Gabriel FIScher: "Fernanda"

do amoto), omotorista dirigiu-se
até o estacionamento, e flagrou os
dois elementos.

Em seu depoimento à polícia,
. José não conseguiu identificar os
dois ladrões, mas descreveu suas

características. "Ele disse que os

dois aparentam ter entre 20 e 25

'anos, um alto, magro, cabelos

crespos, o outro é magro e tem

cabelos escuros", comenta o dele-

�.• "'.' .. 1 .. (; ( rs ,
�

.

t ,. t I J

CORREIODOPOvo-ll

Rubens Gomes: "Mara Rúbia"

vítima preenchia urn cheque de
RS 60,00. Outro chequeque já
,estava preenchido no valor de RS
50Q;QO_ foi recuperado.

Segundo os travestis, em 'seus
depoimentos, Laerte seria mais
urn cliente. O cheque deRS 60,00
seria para pagar o "programa". O
deRS 500,00 não souberamexpli-: -

caro Ambos foram autuados em

flagrante.

gadoAlcino José da Silva. A polí
cia tambémrecebeuqueixadeRute
Spézia Feder, dizendo que dois

elementos teriam roubado sua

moto. "Rute não conseguiu
identificá-los, mas deu as mesmas
características dadupla citadapor
José, por isso acreditamos que os

dois elementos sejam especiali
zados em furto demotos", racioci
na o delegado.

,IISSOI··
,./o'tllído .

POR POUCO

. Guaramirim .,. O proprietário
da CG 125, José Hamilton dos
Santos Amarante, impediu que
urna dupla de assaltantes roubas
sem sua moto, na madrugada de

quarta para quinta-feira. Quando
retomava do serviço, José foi

estacionar o ônibus urbano, que
dirige, na garagem da empresa.
Após perceber um barulho de

motor, (os ladrões já tinham liga-

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

Rua João Januário�.yr��o, 2443 -

FONE:. 72·..8339
JaraguáEsquerdo , .

1
.
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DEFINIDO
Ma�boro Brazillian TeamlOivulgaçto

Seis timesgarantiram vaga
na terceirafasedo estadual
J aragoá döSul- Seis tim�s

já asseguraram suas vagas para a

terceira fase do campeonato
catarinense. No pentagonal prin
cipal,CriciúmaeFigtreirense com
10 e 8 pontos' respectivamente,
foramosprimeiros àgarantirem a

passa-
gempara Vi/Drio
as quar
tas de fi
nal. Nes
te penta
gonal,

. quatro
equipes se classificam. Juventos e
Tubarâo com Seis pontos são os

times mais próximos das duas

vagas restantes. Na quarta-feira
passada, ao vencer o Atlético por
Ja 1, a Chapeceense consolidou
suaclassificação. Quinta-feírafoi
avez de decidir as duas vagas que
estavam.emdisputadopentagonal
secundário, no _jogô entre

Marcílio Dias é-Blumenau. O

empate em 2 a 2 garantiu ambos à
seguirem em frente. Atlético e

Araranguá, pratícamente fora,
classificam-se com'combinações
de resultados.

No quadrangular, tudo defini
do. O Internacional de Lages fi
cou com a única vaga em disputa,
faltando dois jogospara o time. A
equipe foi beneficiada com o em

pateentreCaçadorenseeConcór
dia, na quinta-feira, 11, em ° a O.

Juventus

90loll/e
VDgtJpO/O
(JJwell/vs

.

Amanhã, às 15:30 horas, o

Juventus faz um jogo decisivo

para as suas pretensões no campe
onato catarinense. O "Moleque
Travesso" enfrenta o Figueirense
no JoãoMarcatto, com um único

objetivo. Vencer ou vencer..
'

A
últimapartidaqueo timejaragua
ense irá realizar nesta '-Segunda

- PentagonalPrincipal
Equipe PC J V E D' GP

-
Ge SG

l° Criciúrna 10 8 2 5 1 7 6 1

2° Figueirense 8 6 2 4 O 10 7 3
, 3° Juventus 6 6 2 2 2 4 4 O

4° Tubarão 6 6 1 4 1 4 5 -1
5° Joinville 3 6 O 3 3 5 8 -3

Os critérios de desempate são: 1°) número devitória,
2°) saldo de gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

PentagonalSecundário
-

Equipe PG J V E D ,"GP Ge SG

1° Blumenau 8 6 2 4 O 7� 3 4

2°, Marcílio Dias 8 6 2 3 1 /10 7 3
3° Chapecoense 8 7 2 4 I 6 4 2

4° Atlético 5 7 2 1 4 9 18 -9

5° Araranzuá 4 6 I 2 3 8 8 O

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

<"

Quâdrangular
. Equipe PG J. V E D GP Ge SG

l° Inter 8 4 4 O O t 2 5

<2° Caçadorense 6 5 2 2 1 7 5 2
3° Concórdia 3 5 I 1 3 5 8 -3

4° Joaçaba I .

4 O I 3 3 7 -4

Os critérios de desempate são: 1°) número devitória,
2°) saldode gols, 3°) gols a favor e 4°) confronto direto

fase, será contra o mesmo

Figueirense, no dia 21 próximo,
no Orlando Scarpelli, em Floria
nóplois,

O técnico Abel de Souza defi
niu aequipe, no coletivo apronto,
que realizou ontem à tarde.

Leonetti; Lin,GilbertoBatata,Neí
e Júnior; Amauri, Agnelo,
Silvinho e Antunes; Alaor e Ín
dio. O meía.Isaíäs sentiu a perna
e fica de fora. Neste esquema que
Abelpreparou, Silvinhoterámais
liberdade de atacar, mas, voltan-

do para fazer cobertura na ponta
direita, reforçando o meio-cam
po.

Ingressos
Segundo odiretordefutebol do

.Juventus, Alcir Pradi, o valor do
ingresso cobrado no jogo entre
Juventus e Tubarão,.descoberta
RS 3,00 e coberta RS 7,00, serão
mantidos. "Estamos fazendo isto
para trazer o torcedor a campo",

.

comenta. A renda no jogo Juven
tus e Tubarão foi de RS 2:991,00
para 763 pagantes.

Pistapodefavorecer a equipe de Flltipalili, que lutapela liderança

FÓRMULA-INDY

Fittipaldi busca liderança
dacompetiçãoemMid-Ohio

LexingtonlMid�Ohio - obra
sileiro EmersonFittipaldi, dispu
ta nestedomingo,maisumaprova
da Fórmula-Indy, em Mid-Ohio.
Para Fittipaldi, o traçado da pista
favorece os carros com chassi
mais equilibrados, como os da
Penske, sua equipe. "No ano pas-

. sado, adisputafoicomPaUtTracy
e acabei vencendo. Espero que
aconteça o mesmo amanhã"; C0-
rnenta Emerson, que está em se

gundo lugar na classificação com
100 pontos, 27 à menos que o

primeiro, All Unser Jr., com 127

pontos .

Os outros pilotos brasileiros

quedisputam esta categoria, Raul
BoeseleMaurícioGugelmin, ocu-

pam a 138 e 148 posição, com 32
e 26 pontos respectivamente.

NaFórmula-3000, obrasileiro
Gil de Ferran joga sua última
cartada para conquistar o título

mundial, hoje à tarde, em Spa
Francorchamps, naßélgíca, quan
do disputa a penáltima prova da

temporada.
Ferranespera recuperaralide

rançadocampeonato. "Temostrei
nado bem e a pista de Spa é umà
das melhores da Europa, mas o

campeonato é muito equilibrado.
Tudo pode acontecer", disse,

O brasileiro está com 26 pon
tos, em segundo lugar. Frank

Lagorceapareceemprimeirocom
28 pontos.

.

�

A VISTA l)E5CONTOS ESfECIAIS
. VALIDADE 20/08/94

• Materiais de Construção;
• Pneus, Ferragtpns;

.

- ··:,eletr,ó.d.(Jm'(J�iCos;
:- .•;' TeClCl,o$'e ÇOr;Jfecções.

BREITHAUPT

"!i; .. ,. .,,; Y'; -

-
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