
Vasel recebeZim�i!'rmannmasnãooferece apoioagofa

PolíCia prende Empresários vão·
- suspeitos por em busca de no�as
tráfico de drogas técnicas industriais

/�-r�.

-
�MPREssol

Seis elementos suspei
tos de tráfico de drogas
fõram presos ontem pela
manhã em Jaraguá do Sul,
numa ação 'conjunta .das
polícias civil emilitar. To
dos já têm passagensante
riores pela DP local.
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Aberturaontem CR$ 2. 750,00 =R$1 - A Cadernetas depou- Novembro· . CR$ 15.021,00
C V Ufir diária deve descOIi- pança com aniversá- Dezembro- CR$ 18.759,00 '

Com.RS 0,8950 RSO,8970 gelar IUIp1Óxima sema- rio ontem, 19, terão Janeiro • CR$ 32.882,00Tur.RS 0,89 RSO,93 na e corrigida gradual- um rendimento de

Regional ontem mente até31 de ag�. 3,2258%. Fevereire- CR$ 42.829,00
Par.RS 0,85 RSO,95 Mínimo fixo· RS 64,79
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ELEIÇÓES

PTBmonta comitê eleito

paraapoiarsuascandidatu
o Partido Trabalhista apoio às candidaturas de Vasel esteve present

8
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Brasileiro instalou esta RobertoZimmermann (fe- reiterou apoio a .-ljlJn 1-11111
semanaemJaraguádo Sul deral) e Cesar Cim (esta- Bauer e.UdoWagner, am-
um comitê eleitoral de dual]. Prefeito Durval bos do PPR. Página 3,
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Jaime d.-BorbaICP

Associações comerciais
de várias regiões já consti
tuíram57 núcleos reunin
do micro e pequenos em

presários interessados em

absorverem tecnologia
, alemã buscandoamelhoria
de-qualidade.

Professores são orientados sobre seus direitos legals

Professores discutem ações gerenciais
Página 7 PáginaS

FONE (0473)76-3200

FAX (0473) 76-0304

,

,

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I \ �

, •• " '\..Í • • •• I· ..1' 2·{;ORR ....IQDGP.()vO- .... - - - . - - - - . - . - ..... JaraguidóSilf,20 ae.àgósto .dé1994

EDITORIAL

Segurando o telhado
Depois de ser considerado como o

maior partido do Ocidente e vencer uma

eleição elegendo 21 dos 22 governadores da
época, em âmbito nacional o PMDB está

prestes a desabar. A adesão do senador gaú
cho Pedro Simon à candidatura do "tucano" ,

Fernando Henrique Cardoso calu como um

petardo de alto poder äestrutivo nos meios

peemedebistas. Há quese considerär, ainda,
os senadores José Fogaça e José Sarney que
trabalhamincessantementeparaesvaziarain
damais as fileiras dos que até agora estão nas

trincheiras mal guarnecidas do candidato do
PMDB,.Orestes Quércia.
É o efeito retardado de uma candidatura

imposta ao'diretório nacional justamente
quando, commaior ênfase, dava-se divulga
ção a atos irregulares cometidos porQuércia
durante sua gestãocomo governador de São
Paulo e que ele próprionão consegue expli-

car com convencimento. No eleitorado os

reflexos podem ser medidos pelos índices

baixíssimos de aceitação de Quércia.
Em SantaCatarina, o episódio pode trazer

consequência���gàtivas à candidatura de

PauloAfonsoVieir\t queainda não se conso
lidou na dispüta'pelo governo do Estado. O
PMDB cometeu'pelo menos dois erros fa
tais: o primeiro foi permanecer no governo
de Itamar Franco numa situação de litígio
público, com seus ministros discordando
abertamente do comando instalado em

Brasília. O segundo erro foi atacar o Plano
Real no qual o partido também teve partici-

. pação quando de sua elaboração. A imposi
ção de Quércia como candidato à presidên
cia da República, contrariando lideranças
incontestes comoPedroSimon, acabou trans
bordando o copo. E, por isso, agora paga o

ônus da passividade e da incoerência.

'J Saúde Versus Eleições
ASeguridadeSocial, desdeabril

do ano passado, não contribui com
mais um

.

ceÍl.tavo�
sequer para "'-l.f•1ILo setor saú- ,._" •.111

de. A� ver- ."8bas, diga-se .

de passa- ttl6ltlsoN.
gem,aspou-
cas verbas vêm direto do Tesouro
Nacional.Nos anosde 1992 e 1993
os gastos do Governo Federal
foram de 400 milhões de dólares

.

pormês com a assistênciamédica,
recursos comprovadamente
insuficientes. Em 1992, os gastos
federais com saúde representaram
apenas 1,67% do PIB. Cada
brasileiroteve direitoapenasa44,19
dólares para a sua saúde. Se

compararmoscomo anode 1989, os
recursos-quase cairam pelametade.:

(.'.
* WalterFa/cone

Naquele ano, os gastos federais per
capita foram de 801,24 dólares.

Os americanos gastam 12% do
seu PIB em saúde. São os

campeões. O Canadá gasta 8,5%;
a Alemanha, 8,2%; o Japão, a

Austráliae aItália, 7%; aInglaterra,
6%. E o Brasil, apenas 2% de um
PIB bem menor. Isto é irrisório.
Afinal a saúde custa caro em

qualquer parte do mundo.

AInglaterra,quetem55milhões
de. habitantes, gasta US$ 51
bilhões.Nós que temos 150milhões
de habitantes gastamos US$ 8
bilhões. Não é a Inglaterra que
gasta demais, é o Brasil que gasta
de menos. E gastamal.

Mesmo com seu enorme gasto,
a Inglaterratemmuitosproblemas.
A fila para internação hospitalar
chega a 800 mil pessoas! Os
doentes que têm mais de 75 anos

são a última prioridade. Há 15 mil

ingleses precisando de ponte de

safena; 13 mil necessitando

quimioterapia; 9000 dependendo
deprótese femural- todos eles com
pouca chance de atendimento.
'Parece incrível mais é verdade. A

hipertensão na Inglaterra, só passa
a merecer a atenção dos médicos

quando a mínima chega a dez -

sabendo-se que o limite é nove.

Mesmo onde há recursos tem

se que obedecer a prioridades. O
governo sozinho não dá conta de
todos os gastos. Temos -que ter

nossa poupança para as

emergências; isto é fundamental.
Todos os candidatos tem como

.

téma básico a saúde, porém como

se vê pelos números; estamos

muito longe do ideal.

* Médico
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Confira a História

"A História de nossa

gellte liãopodeficar só
na saudade".

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

Há 72anos
se preparava para assumir as rédeas do

governo, a partirde 15 de novembrode
1922, tinha como vice 'presidente
Estácio de Albuquerque Coimbra e já
havia escolhido parte do seu ministé
rio, como sejam, Miguel Calmon du
Pin eAlmeida, para apastadaAgricul
tura, Indústria e Comércio e Alfredo
Pinto Vieira deMelo, como interino da

pasta da Guerra.

- Em 1922, o Pais era governado pelo
dr. Epitácio Pessoa, que recebia a faixa
presidencial do presidente Delfim
Moreira da Costa Ribeiro, em 27/07/
1919 e, num periodo conturbado,mui
to prejudicial para o Brasil, conseguiu
superar as sucessivas greves, o movi
mento tenentista que culminou com os

18 do Forte, mas em cujo período se

elegia o novo mandatário da Repúbli
ca, na pessoa de Artur Bernardes, que

Há 70anos
- Em 1924, o SuperintendenteMunici
pal de Join:ville, dr. Marinho LObo,
incentivava a lavoura da cana em Ba

nanal e Jaraguá, tradicionais produto- .

res de açúcar e aguardente. Como os

preços estivessem baixos; houve aban
dono da lavoura; entretanto; como a

falta do produto no mercado era senti
da, era importante que se avivasse a

cultura, mandando comprar em Cam

pos, noEstadodoRio de Janeiro, 3.000
plantas de cana resistentes à geada.
- Repercutia uma Conferência naUni-

Há57anos
-Em 1937, umfatomarcouainstrução localidade uma escola nas condições
em Jaraguá, sob o regime do prefeito acima referidas; Resoive: Conceder à
eleito pelo Partido Integralista Brasi- Escola 'Noturna de Alfabetização
leiro. Ele baixava a Resolução N° 62, Vitorio Piazera, regida pelo cidadão
com o seguinte teor: "O cidadão Wendelin Schmidt, creada no supra
Leopoldo Augusto Gerent, Prefeito lugar citado, em substituição à extinta
Municipal de Jaraguá, no uso de suas de Poço d'Anta, a contar da presente
atribuições; e, considerando que no data uma subvenção mensal de Rs

lugar denominado Jaraguá-Alto, 10 30$000 (Trinta mil réis) paga pela
Distrito deste Município, ha necessi- verba "lnstruçãóPública"..Registre-se,
dadedeumaEscolaNotumaparaalfa- Publique-se e Cumpra-se. Prefeitura
betizaçãodeadultos;considerandoque Municipal de Jaraguá, 2 de àgosto de

o sr. Wendelin Schmidt, brasileiro, 1937. (ass). LeopoldoA Gerent - Pre-

compromete-se a manter na referida feito Municipal.
Há.10anos

versidadedeCambridge, decomo seria
a vida em 2.123, e o biólogo J. A S.
Haldame, dizia que "quanto à morte,
suprimidas as doenças, ela será um

mero acidente psicológico. Uma gera
ção que viveu em comummorrerá toda
ao mesmo tempo. Morrer será como

dormir e as crianças da mesma idade,
duzentos anosmais tarde, irão todas ao
mesmo tempo, para a tumba, como

partem os colegiais, ao último toque
da campainha".

- Em 1984, oColégioEstadual "Abdon
Batista", o maior estabelecimento de

ensinodaredeestadualdamicrorregiilo,
com 1.200 alunos preparava-se para
comemorar o seu cinqüentenário de

existência, em 28/05/85, e se iniciava;
elaboração de programação comemo- .

rativa.O prof. DolcídioMenel encami
nhava à 19" UCRE, para remessa à
Secr. deEducação eConselho Estadu
al de Educação, processo para o "Cur-

so de do Grau Integrado". �
,

- O Pe, João Heidemann. vigário da

Paróquia deJaraguá do Sul, escrevia
noCORREIODO POVO - AvocaçãO
hwnana e cristã - uma reflexão sobre
apessoa humanaqae temumavocação
ao crescimento, isto é, um chamado\
para .aperfeiçoar-se a si mesmo pela
�ucação e pela cultura, dizendo que
cada. qual nasce com qualidades que
devem serdesenvolvidas, quecadaqual
é livre e conseqüentemente responsá-

: � vel pelos seus atos morais, que o ho
mem é sempre o artífice principal do
seu sucesso ou do seu fracasso.

Fone (0473) 71-2277
Jaraguá do Sul- SC

DuasRodas
Industrial
ALTA TE NOLOGIA
EMMAlfiRIAS.PRlMAS
PARA AUMENTOS

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Retranca
(CM.)

Equívoco
Números publicados quarta-feira, 17, sobre a

performance dos candidatos Ivo Konell, Geraldo
Werninghaus e Udo Wagner foram, involuntariamente,
alterados e não dizem respeito aos pontos percentuais
atribuidos por pesquisas registradas àqueles candida

tos. Embora os três tenham grandes posstbilidades de
se elegerem. Justas, portanto, reclamações por parte

daqueles que se. sentiram prejudicados.

Opai,
.

s

Fax, distribuído
.

pelo
diretório do PMDB de

Jaraguá do Sul diz que a

construção de um Caie no

município é. resultado do

esforço do deputado Luiz

Henrique da Silveira. Pela sua

amizade com o ministro

Murilio Hingel, ex-funcionário
da prefeitura de Joinville na

gestão de Silveira.
.

Números I
Números que o candidato a

federal do PTB, Roberto

Zimmermann, costuma citar:

do orçamento da União de
US$ 240 bilhões, em 93 Santa
Catarina recebeu apenas US$
J J2 milhões. O estado é o

sétimo arrecadador de impos
tos, porém o J5° em retorno.

Números2 '

Nos próximos dez anos, a

partir}de agora, será preciso
gerar;fi50 mil novos empregos
em Santa Catarina, 65 mil por
ano. Da energia consumida
apenas 5% é produzida aqui,
os restantes 95%

.

custam

anualmente US$ 200 milhões,

Números3
Os partidos políticos preci

sam funcionar continuamente,
com profissionais gabaritados
quepossam dar assistênciaper
manente à população: dos três.
milhões de eleitores

catarinenses, apenas 200milsão

filiados porque os partidos não

funcionam.

Opinião
Em cima da hora, Fernando

Henrique Cardoso decidiu

participar do debate da rede

Bandeirantes. Saiu-se muito

bem.Mas, sobre nota publicada
quarta-feira, continuo com a

mesma opinião: Lula eCardo
so não devem se expor para
derrotados e. nem para
recalcados como Brizola e

Quércia.

,

E triste
Câmara dos Deputados vai

gastar R$ 19 milhões em refor
mas e compra demobílias novas

para gabinetes e apartamentos
onde, de graça, moram osparla
mentares. Em Joinville, um apo
sentado está rifando a casapara
pagaro hospital ondefoi opera
do.

'I'

VECTRA
Eleito - "CAAAO DO ANO··

CAMPANHA

PTB instala comitêpara
apoiarsuascandidaturas
J araguá doSul- o Parti

doTrabalhistaBrasileiro (pTB)
instalou na terça-feira à noite,
16, seu comitê eleitoral na ave
nidaGetúlio Vargas e que ser
virá como base de apoio às,

candi-
daturas PDftido tem
de Ro-

paz de fazer valer nossos direi
tos".
Zimmermann incluíu

Jaraguá do Sul nesta sua afir

mativa, dizendo que a cidade,
embora a terceira arrecadadora
de impostos estaduais e fede

rais, não recebe o que lhe é
devido por causa da inércia de

seus representantes políticos.
"Nãohádinheiroporque não há

propostas, não há projetos, o
que fazem é apenas uma políti
cadevarejo",acusou. OPTB, .

segundo ele, com base em estu

dos da economia regional, esta
dual e nacional, tem propostas,
por exemplo, para livrar o Es
tadodadependênciaenergética:
Santa Catarina produz apenas
5% do que eonseme e paga,
anualmente, US$ 200 milhões
pelos restantes 95%. A cons

trução de cinco pequenas usi

nas, aum custo deUS$ I bilhão

por Auto Esporte - Versão 1994,
�
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b e r t o

Zimmer
mann a

depu
tado fe-

deral e deCesar Cim, promotor
de justiça de Blu-menau a de

putado estadual. Nestas elei

ções o PTB concorre à Câmara
Federal com apenas um candi
dato eàAssembléiaLegislativa
com seis, estes últimos distri
buídos entre as regiões de

Blumenau e Jaraguá, Joinville,
Florianópolis, Criciúma e

Araranguá.
que sepagariamemcinco anos,

Zimmermann, que ocupou a daria esta independência, afir
função de consultor dogoverno ma.

do Estado até abril último, diz Os direitos de participação
que o PTB difere dos demais na exploração das riquezas do
porque está indo aos eleitores . solo e sub-solo, hoje em mãos
com propostas e não promes- demonopólios federais, é outra
sas. "Cuidadocomosmesmos", das propostas. "Isso permitiria

. alertou o candidato, acrescen- a construção de casas, geração
tando que Santa Catarina está de empregos e a capitalização
no ostracismo em relação aver- do Besc e Badesc que, então,
bas federais para grandes e poderiamimplementarasmicro
inadiáveis obras "porque não e pequenas empresas a juros
tivemos.nosúltimostrintaanos, justos e não de agiotagem co

uma representação política ca- brada pelos bancos hoje", disse

....... ·4�' •• � ,lo. •• � .. � ... 4.'·.0.;,;,. -'\ •• "- •. , ... � • .._ ..... 4 _.. '" " • "'- ..... �

Zimmermann. Para ele, o di

nheiro oriundo destas ações ge
raria recursos para aeducação,
saúde, habitação,' segurança,
etc.

"Somos osmaiores produto
res de frangos, suínos, malhas,
azulejes,motores, etiquetas, ge
ladeiras, enfim, somos compe
tentes em tudo mas, politica
mente, não temos voz", acusa o
candidato. Eacrescenta: "éjus
to que Jaraguá não tenha.rece
bido nada do governo federal
em 92 e 93 e, tambémagora, em
94, sendo a terceira maior
arrecadadoradoEstado", inda
ga Zimmermann, lembrando

que omunicípio tem dois depu- -

tados federais que o represen-
j tarn -. "Não fizeram nada", dis
para o' petebista.

Candidato a deputado esta

dual, o promotor Cesar Cim,
segundo pesquisas feitas em

Blumenau, um colégio de i 10
mil eleitores, figura em segun
do lugar. Mais comedido, acha
que Jaraguá do Sul foi bem

representada politicamente.
"Mas, qual a cidade que pode'
prescindir da ajuda de quem se

põe à disposição para traba
lhar?". Durante muitos anos à
frente do Conselho de Defesa
do Consumidor em Blumenau,
Cim pregou a união de lideran

ças políticas "paraque também
Jaraguá do Sul faça valer seus
direitos".

ao seu alcance na

�
IJ!!!!!!!!JlJlEN/)dllf'Eß

Emmendörfer Com. _

de Veículos Ltda.
Concessionária

Chevrolet

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 557

Fone(0473)PABX 71-3655
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Expofeira Agroindustrial Conselho quer motorist
-'

.

t t t d
com o cinto de seguranç

com a es ru ura mon a a .' -'-

G uaramirim - A 48

Expofeira Agroindustrial, progra
mada para o período de 26 de

agosto a 4 . de setembro, em

Guaramirim, também reserva um

espaço próprio para o setor de

agricultura. Num galpão pré-mol
dado de
1 2 x 2' ° PrDdutDs
metros Ö

público
visitante

poderá
yer ino

vações
tecnoló-

gicas introduzidas nas lavouras,
pequenos animais como abelhas
e escargots, arroz, banana,
olericulas, peixes, industrializa-

o9rkDIos
�DmeSpO{D

, .

prDprlD

ção de produtos caseiros e

trabalhos de clubes de mães ori
'entados por extensionistas da

Epagri, na área de economia do
méstica.

O secretário dePecuária,Agri
cultura e Meio Ambiente,
Alcibaldo Pereira Germann lem
bra que este ano não haverá

exposição de animais de porte
(gado); o que possivlemente só
acontecerá em agosto dopróximo
ano. Isso porque a comissão

organizadora concluíu ser

dificil conciliar a mostra dentro
da estrutura atual do parque de

exposições. Um dos pavilhões,
com I. 500m2, abrigará os 84

estandes da mostra industrial,
comercial e de serviços e o outro,

com 240m2, aexposição agrícola.
O prefeito Victor Kleine ob

serva que, apesar de alguns con
tratempos, todo o trabalho de or

ganização se desenvolve dentro
das expectativas. O preço do in

gresso será único de R$ 0,50,
dando direito a participar do sor
teio de um televisor em cores,

lembra o coordenador geral da
Expofeira, LauroMurara.Na pró
xima segunda-feira, 22, serão
definidos os preços da alimenta

ção e bebidas, este ano com o

tradicional cascudo recheado e

frito. A 43 Expofeira
Agroindustrial funcionará de se

gunda à, sexta-feira das 17 às 22

horas e aos sábados e domingos
das 10 às 22 horas.

Concurso para
ATENDIMENTO

,_

.

.

h
Cursomostra como usar o

preenc ervagas. -

-

_ .

-

. em Schroeder telefone produtivamente
Schroeder - Até segunda-fei

ra, 22, estãoabertas as inscrições
.

para o çoncurso público dá. pre-
. feitura de Schroeder. As vagas
são para auxiliar de enfermagem,
auxiliardeexpediente, topógrafo,
professor, professor de educação
física, orientador educacional,
atendente de berçário, auxiliar de
serviços gerais e servente. As pro
vas escritas serão realizadas no

dia 3 de setembro, na Escola Bá
sica Luiz Delfino e, na semana

seguinte, as provas orais e práti
cas. Alémdepreenchervagas exis
tentes, o concurso habilitará
condidatos para vagas que surgi
rem no futuro.

Jaraguá do Sul-A importân
cia deum atendímentopersonalí
zado, discussão de normas práti
cas de recepção e utilização do
telefone e discussão das princi
pais dificuldades que ocorrem

nessa área, visando adotar medi
das corretivas e preventivas, são
temas de cursos que já estão com
inscrições abertas no Balcão
Sebrae de Jaraguá do Sul. O pro
grama estádividido em sete itens:
atendimento ao público; ativida
dedinâmica e integrada; o atendi
mento e o clima da 'organização;
como receber bem os clientes;
atendimentoao telefone, dificul
dades e soluções; a motivação e o

atendimento; tipos psicológicos
de clientes e o funcionário e a

imagem da: empresa.
O curso é dirigido a recepcio

nistas, telefonistas, vendedoras, e
a todos os profissionais que te

nham, por dever, necessidade de
contato com opúblico, quer inter
no ou externo, com exposição di
alogada, estudo de caso, simula

ções, exercícios de auto-avaliação
e filmes. Seráministrado entre os
dias 29 de agosto e lOde setem
bro, das 19 às 22 horas no auditó
rio daAcijs, Para os associados da
Apevi e Acijs o custo é de R$
27,00 e para os não-associados,
R$ 40,00.

Jaraguá do Sul - "Cinto de

Segurança na Cidade - Um Hábi

to Saudável", Este é o tema de

campanha que oConselhoMuni
cipal de Trânsito e a PolíciaMili

tardesenolverãoduranteomês de

setembro. Palestras em escolas,

distribuição de adesivos,
exemplo, farão parte do tra

de conscientização dirigidoa
soas de todas as idades para
uso do cinto de segurança pa
ser visto como instrumento
defesa.

Ofertas válidas entre 15 e 20 de agosto ou enquanto durarem II!

estoques.

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

PRODUTO DE:
APEN

2,78
1,89
0,31
0,55
0,80
1,00
0,90
J,30
1,20
0,50
1,20
0,57
2,20
0,06

Açúcar refinado Portobello 5Kg
Trigo Especial Graciosa 5Kg
Água sanitária Clarex 11
Absorvente Ela clássico eil O
Papel higiênico Bob c/4
Macarrão ninho Liane 1 Kg
Macarrão parafuso Liane 1 Kg
Biscoito sortido Pérola 1 Kg
Biscoito champagne Pérola 500g
Salgadinhos Bocaditos 165g
Refrigerante Schincariol 21
Cerveja Schincariol garrafa'
Filé americano Kg
Pão francês

2,85
2,15
0,49.
0,75
0,93
1,32
1,15
1,85
1,69
0,82
1,75
0,78
2,80
0,08

MAU CHEIRO .••
SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída deínsetos e pequen
animais do esgoto e garante total seguranÇa contra inundaçõeS
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se
disponíveis em vários tamanhosos produtos SANEBOX ccrnpronä
-entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.

�

RUA JOíNVILLE, 1.532 - FONEJFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC
.. .. �.

- \, .. r- , t r '"

••·.-É COISA DO PASSADO
,_ _.. • • • i • • �

EUROPA
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MAGISTÉRIO SOCIAL

Secretaria mostra direitos Profissionais de recursos

humanos conhecemprojetos
dos professores aposentados Jaraguá do Sul- AAssociação

Jaraguaense dos Administradores

de Recursos Humanos, através do

grupo de profissionais da área de

Serviço Social, promoveu quarta
feira, 17,um semináriosobreoservi

ço social em Jaraguá do Sul, no
auditório do Centro Empresarial.
Destinado a profissionais de recur

sos humanos das empresas, assis

tentes sociais e lideranças comuni
tárias. A assistente social da indús

tria Weg, Ermeli Mariot, represen
tando o grupo promotor do evento

pela Ajarh, fez uma palestra
enfocando as atividades desenvol

vidas no município, no campo da

assistência social e a importância
dos projetos em andamento, O en-

contro atendeu a uma solicitação da

própria comunidade, permitindo o

debate a respeito do assunto,

Hoje, às 11 :30horas, norestau
rante industrial da Marisol, acon-

" tece a posse da nova diretoria da

Associação Brasileira de Reeur
sos Humanos, Seccional de Santa

Catarina para o biênio 94/96 e que
está assim composta: presidente
Robson Amorim; vice-presidente
Pedro Assis; diretor de eventos
Nilberto Loos; diretora de even

tos Valdete A. Minelli; diretor se
cretário Afonso Bortolini; diretor
novas regionais Alcino de Araú

jo; diretor expansão sul Antonio
Carradori ediretoraméritoABRH,
Marlise Imnhof

Jaraguá doSul- A Secretaria
Executiva Regional de

Educação
MIlIluIlI

Recursos Humanos da se

cretaria estadual de Educação,
Cultura e Desporto, Rosalir
Demboski de Souza. O encontro

serviu para tratar de assuntos

relacionados com questões
gerenciais. Cada aposentado
recebeu o Manual do Apo
sentado, documento que
objetiva aproximar o inativo do

magistério à secretaria de

Educação, possibilitando-lhe

maior conhecimento dos

principais direitos funcionais

previstos em lei.

Amanhã, 21, a 193 Sere

promove o Dia da Escola; com
a tividades cívicas e esportivas
nos estabelecimentos de

ensino com participação de

toda a comunidade escolar. A
data foi instituída pelo depu
tado Paulo Bauer, quando se

cretário estadual de Educação.

promoveu
quarta
feira, 1 7, um
encontro

de dire

tores de

tI,ielltll
stlb,ell

lelisJlI(itlescolas e

profesores aposentados da 193

Sere, com a diretora de

TRAf?IÇÃO

Navegantesespera40mil
pessoas noRodeio Crioulo

Navegantes-Omaíorencontro gaúchas de vários estados brasi
tradicionalista do sul dopaís acon- leiros e do exteriorj á confirmaram
tecerá em Navegantes, entre os presença. O Rodeio acontece em

dias 9 e 11 de setembro: é o II . área localizada nos fundos do ae-

RodeioCrioulo Interestadual, pro
movido pelo C'I'G Estância do

Litoral eprefeitura municipal, pre
tendendo atrair um público de 40
mil pessoas, Centros de tradições

roporto de Navegantes com vári
os shows, grupos de invernadas

artísticas, churrasco a moda

campeira e, como novidade, tainha
assada.

.

Questões gerenciaisforam discutidas no encontro

,.

VENHA TECER NEGOCIOS
EM LINHAS MUNDIAIS
Na feira de sucesso Internacional, voei val alinhavar os melhores
negócios, arrematar as novidades e participar do TECNOTÊXTIL, um
seminário técnl�� onde poderá conhecer multo mais sobre o setor.

Promototo:

�
Ge"·

• MÁQ. DE COSTURA, CORTE E BOIlDADEliAS • AVIAMENTOS • IND. QUfMICAS • ETIQUETAS • EMBALAGENS
• EQUiPAMENTOS. ACA.JAMENTOS. BENEFICIAMENTOS. FIAÇÄO' ESTAMPAIlIAS. TINGIMENTOS. AUTO
MAÇAO IND. • INFORMATICA .WBIlIFICANTES • TfAIlES • MATEIlIAs-PRIMAS.

16 A 20 de agosto • Pavilhões da PIlOES · Blumenau • SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JaraguádoSul,20 deagosto de 1994

INTEGRAÇÃO

Crianças e adolescentes recebem assistência
J araguá do Sul - A

integração das crianças e adoles
centes no processo social é urna

realidadeemJaraguádosul, atra
vés de urn trabalho sério e espe
cializado graças aoinvestimento

doa pre-
feitura
em duas
institui

c õ e s

comesta

finalida-
de: a /lOS (asos
Casa de

ApoioàCriança "Girasol" (CAC)
e a Casa deApoio aoAdolescen
te "Geyson Maikon Schwartz

(CAD).

Osme/lDreS
estudom.
trobalham

Crianças
A Casa de Apoio à Criança

"Girassol" foi criada no início

desteano comodesmembramento
do antigoCentro deApoio àCri

ança e ao Adolescente. Atende a

crianças na faixa etária de sete a I

doze anos queestejamexpostas a
situação de risco, seja por maus
tratos familiares ou abandono, o
que pode acarretar em

marginalização social ou

delinquência. "Sãocrianças como
todas as outras com sonhos, apti
dões e desejo de serem úteis",
explica Cristiane Lucht Gascho,
diretora daCACoÂentidade tem
capacidadepara atender 20 cri

anças no períodomatutinoe v�s
pertino, respectivamente,mas

atende atualmente 12 pela ma

nhã e 10 à tarde.
Além de receberem refeições

diárias necessárias com WIl car

dápio rico e balanceado, as cri
anças têm atendimento de

orientadoreducacional, terapêuta
ocupacional,psicóloga, assistente
social, odontólogo, médico,
recreadoras, e serviços gerais.
"É urn investimento alto, que
demonstra a seriedade do traba

lho", salienta Cristiane.
As crianças aprendem na

CAC a desenvolver noções de

higiene, alimentação, vestuário
e segurançapessoal,no ambien
te onde vivem; realizam traba
lhos dehorta e jardinagem, arte
sanato e outras atividades parao

auto-aprimoramento. Para que
as crianças adquiram o senti
mento de serem úteis, a Casa

presta serviços de

subcontratação para empresas.
Atualmente os alunos ajudam a

fazer estopas e gramposde rou-
p

pa.
Éobrigatória a frequênciano

ensino regular.
Adolescentes

Já a Casa de Apoio ao Ado
lescente "Geyson Maikom
Schwartz't.atende a faixa etária
dos 12 anos aos 18 anos incom

pletos, e acrescenta a seus obje-
.

tivos apreparaçãoparaomerca
do de trabalho. Os "clientes"
recebem a mesma estrutura de

LucioSa....

atendimento especializado e re
alizam diversas atividades para
o auto-desenvolvimento.
Várias empresas de Jaraguá

do Sul têm auxiliado a concreti
zar o objetivo de integração 1)0
mercado de trabalho, entre elas
o Sesi, o Breithaupt, o Banco do
Brasil e outras.

Para as diretoras das duas
casas o melhor apoio do vem

reconhecimento da sociedade,
principalmente na consciência
de que com tratamento digno, o
futuro reserva pessoas de virtu
des. "Émelhor investir nas pes
soas hoje, semmarginalizá-las" ,
diz Cristiane.

e

ESSENCIAL PARA QUEM
NÃO TEM TEMPO A PERDER

cel/ufar
. Q)gradiente

•
- .

-I n!:_
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EsbIdor 4 condiç40 obrigat6riapara as crianças
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VENDE-SE
Camara fotográfica Canon T

60 automática. R$ 650,00 -

profissional- acompanha uma
íancinha. Fone 72-1023

VENDE-SE

Aparelho de somGradienteDS
700 C/C por R$ 500,00 e um

CD Gradiente CDP-AT2 C/C

porR$250,00. Tratarpelofone
71-0099horáríocomercialcom
Jeferson

.

-

pinkandblue Matrículas

abertas

para o 20

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

atuaçao e origem do método, objetivo do curso e resuHados obtidos, (o ex-aluno é

sempre a melhor fonte de pesquisa) estabilidade da empresa, localizaçäc, ambiente,
imagem, organizaçac, seriedade da direção e professores, são fatores indispensáveis
para você saber se o seu curso terá um principio e um fim, e que proposta oferecida

a você nó inicio näo sofrerá aHeraçOes até sua ccnclusäo.
A Pink and 81ue atua 14 anos em Jaraguá do Sul, e os resultados estao prese; tes em

.

todas as empresas, escolas, repartiçoes 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 Fax72-1698

Celular Shopping
SHOPPING D O CELULAR

QUALIDADE E
MELHOR PREÇO

LINHA COMPLETA
DE ACESSÓRrOS

VENDE-SE
Tv colorida CCE 14". Valor
R$ 200,00 - 3 meses de uso, na

garantia. Tratar 73�299 com
Volnei

VENDE-SE
Vídeo Cassete 4 cabeças.Mar
ca Aiwa. Valor R$ 350,00.
Tratar com Volnei no 73-0299

PRECISA-SE
De balconista com prática.
Fone 72-2392. Rua Walter

Marquardt 818 na Efetiva
Malhas

VENDE-SE
Título do Clube Atlético

Baependi(emcondições). Tra
tar pelo fone 72-3512

VENDE-SE

Estoquede loja, completo. Tra
tar 71-1932

TROCA-SE

WalkMashineporVídeoGame
SuperNitendo ouMegaDrive.
Interessados: ruasLuisKienen,
66 fundos. Em frente ao Pink
and Blue, falar com Jairo ou

Igor

VENDE-SE VENDE-SE
.

Uma Pick-Up Fiorino, 92 à Terreno situado na rua Fran-

gasolina. Tratar 71-8043 cisco dePaula, 1,5 Km doPos-

VENDE-SE
to Marcolla. Tratar com sr.

Cocker Spaniel, dourada fê-
GetúlioMarques na rua Irmão
Leandro fundos da casa 158.

mea - 7 meses - vacinada R$ Preço de ocasião
50,00. Tratar 72-2922

VENDE-SE' VENDE-SE
Geladeira Consul super luxo, Passat azul, ano 78. Valor R$
320 litros (usada) por R$ 2.000,00. Tratar com Angelo
110,00, e 1 fogãoDako 4 bocas Matos, rua 11 de Novembro -

por R$ 40,00. Telefone 72- Massaranduba - próximo Pre-
4000 c/ Firmino de Almeida - feituraMunicipal
ramal 4211 - na parte da tarde

COMPRO VENDE-SE
Chácarade3.000m2a4.000m2• FiatOggi 84 - ótimoestado. R$
Tratar (0476) 33-2507 com 3.900 .. Tratar fone 71-3708
Moacir ou Raquel das 7:00 às
19:00hs VENDE-SE

PROCURA-SE
Uma Pinck-Up Fiorino, 92, à

Casa para alugar - 3 quartos e
gasolina, Tratar 71-8043

demais dependências. Conta-
tos Lojas Colombo. Fone 72- VENDE-SE

2322 com Cléber FiatOggi 85 - gasolina. Valor ..

R$ 2.800. Contatos pelo fone
VENDE-SE 72-2555

Casadealvenaria, com 158m2,
toda mobiliada com telefone VENDE-SE
no Balneário de Itapoá, perto FiatUno, ano 86 CS álcool, cor
do HotelRainha. Contatos 72- branca. Valor R$ 6.200. Con-
1177 c/ Marlene tatos fone 71-6776

VENDE-SE
Umtelefoneprefixo 71. Tratar
71-8043

PÁRA-BRISAS
Póro-brisas e' vidros,
novos e usados para

Qutom6veis.

Em Nereu Ramos ao

lado dó campo Estrella�

-zr 72·2218

Verona GLX 94
Chevette SLE 87
Chevette SL 86
Chevette SL 89
Fiat Uno Mille 92
Par.ati Plus 86
Fusca 77

Fusca 79
Passat82
Passat79
Brasilia 81
Jeep 53
Fiat 81

I

HONESTIDADE E TRADiÇÃO
Rua Walter Marquardt. 2685

Fone 72-0'199 - Jaraguá do Sul - sc

Assessoria completa na área Gráfica

para sua Empresa
Criação de Logotipos, Catálogos, Folhetos, Folders'T urtísticos,

Anúncios de Jornais e
Revistas, cortozes, Jornais de Empresas,

í ��" ",' Proa' .�. ,(Ie Audio -Vis'·' \';....::,;..1.i...,.:; ..:rJ';�;;. <,.,�
�! 'i;'� i

,. , • Y,Ç�i' '. 4"t '.J;�J 'i;';;":;.;";��'�·":',', ._'",<' !,; -es-i .. ,;Ii': .. .... ',0 !,)' _I, .... .:.��- "o; • .;., .'.""

.
,.

Kf\lB
COMUNICAÇÃO LTDA.

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

.', �',.';" ••• J Fone/Fax H)�7�) 72-10ß6_ , ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Suí, 20 de agostq dêI.

Atenção clientes da' Organização

Contábil "A Comercial"
Solicitamos o comparecimento

dos representantesdas firmas abai-.
xo relacionadas afim de tratar as
sunto de seu interesse:
- Ervin Gessner
-CurtNees
- João dos Anjos
- Octaviano Lombardi
- Edineu de Oliveira

.

- Edila Alice Bruch
.

- Regina Ehlert
- Schunke & Henning
- Aquiles Timoteo Rocha
- Transul- Transporte Sul Ltda,
- José Sabei
- Helmuth Kienen Filho
- Pascoal Abelino
- Wolfgang Reinke
- José Sebastião Karner
- José Boaventura
- Mario Bridardi
- Lindemann & Hoffmann
- Lindolfo Kons
- Agro. Ind, Retorcida Ltda,
- Adalberto Behling
- Waldemiro Grahl
- Pascoal Abelino
- João Campregher
- Waldo Krutzsch
- Constantino Buzarello
- José Eugênio Hencke
- Lorenço Brue Mueller
-Hans Béyer
- Alfredo Guths
- Iolanda Scholl
- Raul Marcolla
- Constr. S. José CompanhiaLimita-
da
- Oswaldo Bloedom
- Guilow & Cia. Ltda.
- Osmar Correia Negreiros
- Dagobert Viebrantz
- Hansen & Cia. Ltda.
- Oswaldo Todt
- Erwino Lessmann
- Milton Walz
- Iolanda Behling Franke
- Panificadora Nosso Pão Ltda.
- Pedro João Pedrotti
- Helmuth H. E. Goétzke
- Haroldo Giese
- Zelmira Odorizzi
-' Tereza Walz Pavanello
- Carmelo Vicenzi
- Felisberto Capraro
- Comercial Garibaldi Ltda.

.

- Econ Henschel
- Osvaldo Reeck
- Onésio Leodato Garcia
- Ingelbert Hausen
- Germano Bejrens Junior
- Adelino Schiodini --,..

- Germano Gascho

- Nilton João Coelho & Cia. Ltda.
- Leopoldo Ockner
- Arno Schmitz
- Mabilio Buzzi
- Alfredo José Fernandes
- ClaraMoretti Floriani
- Churrascaria RioBranco Ltda.
- Luiz Carlos Vasel ,

- Gerhardt Schunke
c Rubens Schwanke .

- Honório Pradi

-Harry Lehn
- Elidio Murara

.

- Alzira Helena do Nascimento
- Bertoldo Bacham
- EmilioWehrmeister
- Empreiteira Karner Ltda.
- Silencar Com. e Repres. Ltda.
- Amo Siementkowski
- Edeltraudt Pedri
- Alberto Oeschler
- Bruno Aldrovandi
- FS Adv. Aud. Assist. Empres. Ltda.
- Ricardo Wendoeff
- Norma Fellippi
- Reinold Tribess
- Cut Kreutzfeldt
- Leopoldo Seidel
- Amoldo Iteffens
- Harold E. H. Bemer
- Maiochi, Barg & Cia. Ltda.
- Kurt Birkner
- Ilário Bompani
- Comércio de Madeiras Pinho Sul
-Laudelino Junkes
- Adolar Marquardt

,
- Modas -Josemari Ltda.
- Florduardo Vieria da Rosa
- Com. e Ind. W. Rodvenz S/A
- Oswaldo Ehlert
- Anita Wackerhagen
- Fidélis Ersching
- José Leier
- Maria de Lourdes Sogas
- Valentino Bertoldo Zoz
- Alfredo M. da Silva
- Vicente Sabel .,: Alfredo Reeck
Osvaldo Reeck
- Frigomar Ind. e Com. Ltda.
- Francisco Winter
- Henrique Rieguel Neto
- Kurt Grutz Macher
-Arno Flohr
- Waldemar Wille
- Ingobert Pett
- Geni Cardoso
- Vigando Woigt
- Harry Schmidt
- Paulo Jagelski
Organização Contábil liA Co

mercial'i.Av. Mal. Deodoro, 122
- Tel. 71-1721

VENDE-SE
Fiat Oggi ano 84 à alcool, em
ótimo estado. Valor R$
3.900,00. Contatos pelo fone
71-3366

VENDE-SEOU TROCA-SE
Fiat 147, ano 82, gasolina. Em
bom estado de conservação.
Falar com Maurus pelo fone
71�8414 ou 72-1417

EscortRobby-pretomet. DK
Kadett SL 1:8 (G) - azul met... � 92
Monza SLE2.0 - (G) - bordomet.. , 9D

.

Chevette Sl.E 1.6S(G)-marrãomeL ;.. 89 :
Chevette SLE 1.6 S CA) - marrãomet.. 89

IVeronaGLX 1.8 (G) - begemet.. , 90
Chevette 1.6 S(A)-cinza , 85

,

GolStarl.8CA)-vermelho 89
,

Belina (A) - pratamet. : 84
EscortGL(G)-vermelho 91 '

PassatLSJG)-branco , "' , 80. .

Brasilia(G)-branco :: ::
: , 78

VENDE-SE
Fusca 1300L ano 83, cor cre
me, em bom estado de conser- .

vação. R$ 4.300. Tratar com

Splitter no 71-6409

VENDE-SE
Maverick, 75, super inteiro; -

esportivo. ValorR$ 2.600, 00.
Tratar com Gascho ou Mono
no tel. 72-0010

RuaAngelo Rubini,460 - BarradoRioCerro
89260..000 -Jaraguá doSul-SantaCatarina

CELLUIAR
.

TELEPHONEPOIITABLE

® MOTOROLA
I).'(� - 55() & I).'C - 1)50

.

JoDoS CELULARES
TELEFONnA CELULAR

0474 = 2204746
R.UA: MKNKSTRO CA,.LÖGERAS, 916 -

CElP: 89.201=500 JOKNVRLLE � SC'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira nossos CAMPEÃ

preços a vista
DOS II

P�E�OS
ou a prazo

BAI OS
--

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

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

II BREVE NA REINOlDO RAU - ANTIGA.lOJA COLOMBO

COM. DE PEÇAS ,PARA
BICICLETAS E MOTOS LTDA.

II O melhor ....eço, confira! II
Rua José Emmendöerfer, 25 - centro-

..

II (0473) 71-4322-

(hor. comercial)

Jaraguá do Sul sc

..f 44 PÁOINAS

.,f H.ISTÓRIAS COLORIDAS

.,f HISTÓRIAS PARA COLORIR

.,f PASSATEMPOS

PATOTADO

JAlMINHO

j:��;(je::i��j��� ;:;:;:::;:;:::;:;:::::;:;:;:;:::::::::;:::::;:;::?;j:;;;:::::;:::::;:::::::i:;:;:::;:;::::;:;:;:;:;:;:::;:;::::::::::::::::::::::::::�:�:::�::::::::::::::::.:.: .. .'" ..

Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279,

FONE: 71 ..7822
Jaraguá do Sul .. SC

, ·i ... ·

Proclamas de Casamento
Margot Adelia Grubbe Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Catarina. faz

saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para sc casar os seguintes:
.

Edital N° 19.497 de 10/08/94
EDILSON KREYZIG E VANILDE DALABONA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Jaraguasinho. Estrada Garibaldi. nesta cidade.
·filho de Freimund Kreyzig e Gerta Horongoso Kreyzig. Ela, brasileira. solteira, doméstica, natural de Cedro Alto - Ria dos Cedros. neste
Estado, domiciliada e residente em Rio Bonito, Cedro Alto - Rio dos Cedros. neste Estado, filha de Faustino Dalabona e Maria Madalena
Dalabona.

Edital N° 19.498 de 10/08/1994
ENILSON ZIIVIMERMANN E ARLETE·MAASS

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador. natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Pedra Branca, em Barra do Rio Cerro, nesta
cidade, filho de Rudolfo Vasel Zimmermann e Terezinha Correa Zimmermann. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul,
comiciliada e residente na rua Pedra Branca, em Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Elmiro Maass c Anita Wallow Ma8SS.

Edital N° 19.499 de 10/08/1994

SANDRO ROGÉRIO WINTRICH E ADRIANA ALVES FERREIRA

Ele, brasileiro; solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua JoséPiccoli, 471, em EstradaNova. nesta cidade,
filho de Victorio Wintrich e Maria Ramos Wintrich. Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrative, natural de São Paulo, São Paulo,
domiciliada e residente na rua José Piccoli, 293, Estrada Nova, nesta cidade, filha deMilton Alves 'Ferreira c Alzira Flor Ferreira.

Editai N° 19.500 de 10/08/1994
.

DIJALMIR DA ROCHA E ADRIANE KASSNER
Ele, brasileiro, solteiro, técnico textil, naturãí de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na rua Ney Franco, 583, Vila Baependi, nesta
cidade, filho dé Tobias.da Rocha e Maria Zezuino da Rocha. Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul. domiciliada
e residente na rua Ney Franco, 583, Vila Baependi, nesta cidade, filha de Silberio Kassner e Teresinha Pelense Kassner.

.

Edital N° 19.501 de 11/08/1994
ADELAR ALFONSO MAYER E CLAUDETE APARECIDA GLASSER

Ele, brasileiro, solteiro, açougueiro, natural de Iraceminha - Cunha porÍi, neste Estado, domiciliado e residente em Estrada Santa Luzia,
nesta cidade, filho de José AlbinoMayer e Isolde Catharina Mayer. Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Santa Helena, Paraná,
domiciliada e residente em Esirada. Siúíta Luzia, nesta cidade, filha de Darci Glasser e Zenaide Glasser.

Editai N° 19.502 de 1l/08/1994

Cópia recebida do cartório de Schroeder, néste Estado
JOSÉ FABIO PEREIRADE FIGUEIREDO E MARIA DAS DORES PEREIRA BRITO

Eie, brasileiro, solteiro, auxiliar de tintureiranatural' de Milagres; Ceará, domiciliado e residente na rua Marechal Castelo Branco, em
Schroeder, neste Estado, filho de Aristides Belém deFigueiredo e Francisca Betiza Pereira de Figueiredo. Ela, brasileira, solteira, do-lar,
natural de Grato; Ceará, domiciliada e residente em bairro João Pessoa, nesta cidade, filha de Alberto Pereira Brito e A1denora Pereira
Bezerra.

Edital N° 19.503 de Il/08/1994
JESUS VALDIR LUZ DE LIMA E MARLENE SCHEUERMANN·

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Renascença, Paraná, domiciliado e residente na rua Antonio Canlos Ferreira, nesta cidade,
filho de Sebastião Siqueira de Lima Rosa e Maria Daluz Camargo Rosa. Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Francisco Beltrão,
'Paraná, domiciliada e residente na rua Antonio Carlos Ferreira, nesta cidade, filha de Lino Scheuermann e Hilda Scheuennann,·

Edital N° 19.504 de ll/08/1994
FÁBIO DE OLI'VEIRAGOllLART E IARA KARIN SACHT

Ele, brasileiro, solteiro, dentista, natural deMaringá, Paraná, domiciliado e residente na ruaMariaMascarenhas, 234, em Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de IsnardMoreno Goulart eDagmar de Oliveira Goulart. Ela, brasileira, solteira, advogada, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na ruaManoel Francisco da Costa, 4.281, em João P-essoa, nesta cidade, filha de Ivaldo Sacht e"Veronica�ögel
Sacht.

. 1 .- r.

Editai N° 19.505 de 15/08/19�4
ERNO SCHEtJERMANN E SILMÉRI MIRANDA

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural deMarmeleiro, Paraná, domiciliado e residente em Três Rios do Norte, nesta cidade, filho de
Lino Scheuermann e Hilda Rudnik Scheuermann. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Barra Velha, peste Estado, domiciliada e

residente na rua Agostinho Valentino do Rosário, em Guaramirim, neste Estado, filha de Antonia Miranda.
Edital N° 19,506 de 15/08/1994

MARCELO JOSÉ BOTELHO E VERA LUCIA MORETTI

Ele, brasileiro, solteiro, instrutor, natural de Criciúma, neste Estado, domiciliado e residente na rua Luís Kienen, 66, nesta cidade, filho de

José Procópio Botelho e Celia de Araujo Botelho. Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Apiuna, neste Estado,
domiciliada e residente na rua João Planinscheck, 508, nesta cidade, filha de Zeferino Moretti e Hálida Schmidt Moretti.

.

Edital N° 19.507 de 16/08/1994
WIGANDO WILSON WILTUSCHNIG JUNIOR E RITA DE CASSIA FARIAS

Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de Canoinhas, nesteEstado, domiciliado e residente na rua JoãoDoubrawa, 34, nesta cidade,
filho de Wigando Wiltuschnig, digo, WigandoWilson Wiltuschnig e Evani Bley Wiltuschnig. Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural
de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na rua Pedro Floriano, 152, nesta cidade, filha de Deobaldo Farias e Maria Farias

<, Editai N° 1\1.508 de 16/08/1994

SANDRO DlONEY WAN-ZUIT E MATILDE APARECIDA JUNKES

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadoe residente em Três Rios doNorte, nesta cidade, filho de Germano
Antonio Wan-Zuit e Teresa Silveira Wan-Zuit, Ela, brasileira, divorciada, industriária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residen\&.
em Três Rios do Norte, nesta cidade, filha de Laudelino Junkes e Lourdes Junkes,

.

.

.

Edital N° 19.509 de 16/08/1994
MARCOS AURÉLIO BORNHAllSEN E MARCIANA VOLLES

Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua João Januário Ayroso, 1.173, 'em Jaraguá
.

Esquerdo, nesta cidade, filho de Rainoldo Bornhausen e Maria José da Cunha Bornhausen. Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliada e residente na rua João Manoel Lopes Braga, 30, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de
Ino Volles e Beatriz Rietter Volles.

. .

Editai N° 19.510 de 16/08/1994
EMERSON PRESTINI E IVONETE DE OLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, operário natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada Santa Luzia, nesta cidade, filho deRoberto
Prestini e Natália Pradi Prestini. Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliada e residente em Estrada
Santa Luzia, nesta cidade, filha de Francisco de Oliveira e Sueli de Oliveira.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias.

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

Médicas Veterinárias:

VIDA
Rua Luiz Kienen, 127
Jaraguá do Sul - SC

,Fon�: (0413) 72�14.30
�':� ..r

Anellse B. Lekmann - eRMV - se 2-1125
Beáina Gosch - eRMV - 'sc 2-1398

, , . i i H;
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. Jara�uá do Sul, 20 de agosto de 1994',

EDI'rAL
PatriciaTavares daCunha

Mello Gomes, Tabeliã, eOficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da Lei, etc,

Faz saber atodos quanto este
edital virem que se acham neste

Cartório para Protesto os Títulos
contra:

Antonio de Souza" RuaTrês Rios
do Sul, s/no - NESTA
Destil Maqs e Pe. Ess Cereais
Ltda - Rua Joinville, 2051 - NES
TA
Katsuki Modas Ltda ME - Rua
JoséTheodoroRibeiro, 408 - NES
TA
R Osane Eckstein - Rua Eugenio
Bertoldi, 42 - NESTA
Três Rios Confec. Ltda - Rua
Roberto Ziemann, 3720 - NESTA
Três Rios Cenfee, Ltda - Rua
Roberto Ziemann, 3720 - NESTA
Abdes SalanSuleiman - RuaMal,

Floriano, 2260 - NESTA

EsquadroEmp. Imob. Ltda - Av,
Mal, Deodoro, 98 - NESTA
G F Ind. e Com. de Conf. Ltda -

'

Rua Bernardo Dombusch, (590 -

'

NESTA
Maria Isabel Souza Ltda - Rua

'Felipe Schmidt, 21 - NESTA
Mercado Ville Ltda - Rua
Venâncio S, Porto, 24391 - NES
TA'
Rei da FerragemCom. eRepres.
Ltda-RuaAv, T-9,4860-NESTA
Loja Vanusa Ltda - Rua Nereu

Ramos, 633 - NESTA

Muricys Malhas Ltda - Carlos

Mayer, 164 - CORUPÁ
MuricysMalhas Ltda - R Carlos

. Mayer, 164 - CORUPÁ
Mário JoséMacheta - RuaGetú
lio Vargas, 22 - NESTA
Três Rios Confec. Ltda - Roberto
Ziemann, 3720 - NESTA
Terezínha Paduam - Rua 7 de
Setembro, 2 - NESTA

Terraplanagem Jaraí Ltda - Est
Sta Luzia - NESTa

E, como os ditos devedores
não foram encontrados ou se recu

saram a aceitar a devida intimação,
fazporintermédiodopresenteedital,
para que os mesmos compareçam
nesteCartórionaruaArthurMüller,
78, noprazo daLei afim 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,
�/Jaraguá do Sul, 18/08/1994

.;,,;" • ',.".'� .r:J?-.LelI'(i··.·'" " ,

.- ;c_- O"
... -

,. "'1."ölJ .'"t."",. '�.,
_,' _� 1",,:,.. , ........

RESIDENCIAL

DUNKER

APTO TIPO 01 APTO TIPO 02

L9CALIZAÇÃO CENTRAL

<lr1 SUíTE + 2 QUARTOS = 174.34 m2
<:ir' 2 QUARTOS = 126,24 m2
<6' SALA DE ESTAR/JANTAR
:r BANHO SOCIAL
'T COPA/COZINHA
� GARAGEM PRIVATIVA

r:;r ELEVADOR
., PLA\' GROUND

<6'SACADA
<)I' HALL SOCIAL
<I'I.AVABO
<i' ÁREA DE SERViÇO
':6' SALÃO DE FESTAS

PROJETO E I�CORPORAÇÃO :

'.' .. ' "" "

.\ I ,
� • i �

\ l

. L'

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

, ,
. ,

I' -

"
� 1 j I I I , I I t

I I • I
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liA COMERCIALII

PuBuCAçóEsLEGAlS.iIMÓVEIS,', "

,
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III! lo:

CONTABILIDADE -EM'GERAL
.

* Escrita Fiscal * Setor Pessoal '. * 'Contratos
* Balanços *'Preenchimentos de carnês

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 122 - FUNDOS - CENTRO

FO·NE: 71-1721 _

� AO LADO DA VARIG

".11HASn'AT
COMPRA. V<I:NDE • ALUGA. ADMINISTRA
R,ua Leopoldo Janssen, 62- Fone (0473) 71-8Q09
89252-130- JARAGUA DO SUL· Santa Catarina

: : :_ ,_"""'lI!I!I!I!I!I[I!_: :
.

IMOBt IARA
t:�!Cf 4/6Q

Casas
Casadealvenaria138m2-ruaHenriqueJolni.
Casa de alvenaria 185m::! - Vila Lenzi.

Casa de alvenaria 180m2 � Centro.

Casa de alvenaria 160m2 - Ilha .da Figueira.
Casadealvenaria 100m::! - 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 Edifício Jaraguá.
Apto. 2 quartos Condomínio Amizade.

Apto. em Piçarras Edifício D. Lili.
... Apto. em Camboriú à 60m do mar.

Apto. em Baln. Camboriú frente pIo mar cl

160m2 por R$ 80.000,00
, Terrenos

Terreno 450m2 - Loteamento Versailles ..

Terreno· 480m2 - Ilha da Figueira.
Terreno 3.200m::! - Centro.
Terreno 564m2 - Rua José Emmendöerfer.
Terreno 980m2 - Rua José Albus.
Terreno 430m2:" Rua Lourenço Kanzler.

. Piçarras Loteamento

Terrenoôôümsesquina rua Leopoldo.Janssen.
Terreno 450m2 próximo Lot. Charnpgnat.
Lotes próximo a Faculdade cl 532m2,

Aluga-se
...

Galpão industrial no centro.

I, '., .'
,I :. ,f � .� ..: .. ;

CASAS
CENTRO - Rua Joio Planinchek. 1760 casa C/3OOm',.2 suites. 3_" 2 salas.
cozinha, lavanderia, dep. 8f11lIll98äa, garagem. 2 BWC.

.

VILA NOVA - Casa c/150m', c/l suite, 2 dorms., 1 BWC, sala, cozinha. garagem.
dispensa, lavanderia, terreno c/52Om'.
RESIDENCIALVERSALlS - Rua Joio Batista Rudolf. 161 casa alv. c/172m', 1 suite.
2 dorms., sala amplã, 2 banheiros, cozinha, ·lavand., bibloteca, dep. en.,regada.
cturasqueira, garagem pl2 carros, toda f1U'8da. .

JARDIM CHAMPAGNAT -1 casa c/148m'. c/l suite. 2donns" 2 saias,.cozinha.
lavand" garagem.
ILHA DA FIGUEIRA - Casa de alvenaria c/78m', terreno área de 450m'.
BARRA VELHA - casa c/102m'. 2 banh.• cozinha, sala. 3 dorms" garagem.
ITAPOA (PR) - 2 casas c/ área ter. 3.124m'. no Bal'l. Braslla.
PIÇARRAS -Av. Marclio DIas, n' 126. casa mista c/135m', c/3 dorms, 2 BWC. copa,
cturasqueira. com' ampla área pl festa. cozinha, telefone, varanda c/ garagem
fechada, toda murada. (Acelta-se ttoca por apto em Jarap do SUl,
GUARAMIRIM - Rua 28 deAgosto.1ot Bela Vista. 1 casa seniI-pronta, em construç60
com 120m'. terreno c/área de 397,5Om'.

APARTAMENTOS,
PIÇARRAS - Apto c/230m', todo mobIDado, edlf. "Mi Cazlta" beira-mar, centro.
CONDOMINIO RESIDENCIA" AMIZADE - Apto, c/2 dorms, sala, cozinha, banheiro
social, C<lp!I. lavand. garagem, telefone - Enlrada + Rnandamento. •

FLORIANOPOUS - Rua Gap. Romualdo de Barros. n° 280, 1 apto, 3' andar c/100m'
1 suite. 2 donns, sala. copa. cozinha, banheiro social, garagem, mobilado. mobilado,
pr6x1mo UFSC. 6timo pl estudante, (Aceita-se 1roca por apto ou casa em Jaraguá do
SU,

TERRENO RESIDENCIAL
JARDIM CHAMPAGNAT - Otimo terreno c/ área de 45Om'.
BARRAVELHA-Lot.lcaral, terreno c/300m'. prontopfconstl'lir,c/lnfraestrulln. (RS
1.800.00).

.

NEREU RAMOS - 1 lerreno situado Ioteatnej1lo Sto Antonio c/ IIrea de 372m'.
PRAIA DE ENSEADA - Terrenos c/iilfraestrulln. pronto plcons1rulrpr6x. da praia c/
250m' (cada).
NEREU RAMOS; Rua Júio TIssI, p!'6x. Campo Es1rela. Ótimo terreno c/2.077m'. c/
toda infraestrutura.
VILA LENZ! - Rua Irm60 Leandro, terreno c/ área· de 1.047m', com 2 casas, 1 de
madeira, outra de alvenaria inacabada.
RESIDENCIAL VERSALIS II: 1 terreno de�na c/470m'. (RS·6.600,00)

TERRENOS COM ÁRe.. COMERCIAIS
JORGECZERNIEWICZ: 1 terrenoc/l ,350m', 19a1pAocont�0448m',eoutrogaIpAo
com 112m', Ölimo para indústria,

'

JARAGUA84- Terreno'c/5.85Om'. elcaSa.oealll,c/118m'.contendo l'ga1>60 128m'
+ rancho e 'liree pl pastagem. .

-_.

NEREU RAMOS: Terreno c/43Om', sltuadô na rua Júfio Tissl, pröx. Campo ESlrela,.
com 6timo ponto comercial. cf casa de 70m'. (Acelta-se Iroca por casa em JaragwMo
SUl,

CHAcARAS
RIO MOLHA -I sitio cfárea de 154.000m'. cfpàstagem. pés debanana, palmitos. 2
lagoas, todo cercado,
RIO CERRO-Sitio cfllrea de5,320m'. c/água corrente, pastagem, rancho. casa boa

pl morar.(reformada cf 17 cömcdcs). Próx, Choco Leite,
.

'RIO OA lUZ - Sitio cf lire. de 500m'. cf 1 casa, água, poço. rancho, pastagem.
palmitos, Iocalótimo pl cavalos. lagoa,
NEREU RAMOS: 1 sitio c/área de 500,5mil m', cf ágra corrente, bananas, cflagoa de

peixe. pés de frutas, com casa,

LOHS
NEREU RAMOS - 110te. 513m', Estrada Braço Ribeirão Cavalo. (R$I,500,00)
NAVEGANTES - 210tes 3OOrii' cada. II 200m' da praia.
SCHROEDER -llote cf2025m', situado rua Bom Rastor. pröx. é Marisol

SALA COMERCIAL
SALA'COMERCIAL: Roa Jorge Czemiewici. n' 1.123 área Cl 86m'.
OFERTA ESPECIAL: BLUMENAU - SC: 1 casa mista com t20m'. com IIrea ce
terreno com 450m'. c/4 dorm .. 2 banheiros, 2 salas, copa, cozinha, lavand .. garagem.
ótima localização. por apenas RS 24.000,00 (Aceita-se Iroca porcasa emJaraguá do
S�

,

orERT.: R$ 1.000,00
NEREU RAMOS· DI,TERRENO SIT.

LOtEAMENTO '

'TO. ,ANT.IIO, CI ÁREA DE 372MI. " . ,

Vendas
Apto. c/110m2 c/ garagem - Edif. Sta Terezinha
Apto. c/110m2 c/ garagem- Edif Centenário'

,

Apto, cl 79m2 + garagem- Edif. Maguilú • Financiado
Apto. cl 3 quartos e demais dependências • Edif.
Caetano Chiodini
Apto. ell21,S4m2• 2 quartos + dependo - Edif Jaraguá
Casa de madeira c/80m2 - Rua João Doubrawa- Próx,

Hospital Jaraguá
Casa de madeira cl 30m2• Rua Neco Spézia • Jaraguá
Esquerdo
Casa de madeira cl 60m' - Rua Alfredo Bengel sinO �

Jguá.Esquerdo
'

Casa de madeira c/ 80m2• Rua Walter Marquardt •

Próx, Argi
Casa de madeira cl 70m2• Rua João Doubrava sinO
Casa de madeira cl 75m2• Rua João Sarni Tavares
Casa de alvenaria cl 100m'· Semi Acabada- VilaNova
Casa de alvenaria cl 240m2 - Vila Baependi
Casa de alvenaria ell15m2• Rua Francisco Hruska
Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria cl 65m2• Semi acabada - Vila Nova
Casa de

.

alvenaria cl 60m2 - Rua Rio Molha • R$
6.000,00 .'

..

Casa de alvenaria c/170m2 - Rua Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria c/130m2• Rua Bertha Weege· Pró.
Malwee
Casa de alvenaria c/ 156m2 � Rua 425 Lateral Antonio
Sehmitt
Terrena e/2.500m2• Rua Barra do Rio Cerro
Terreno c/684m2• RuaWalterMarquardt - Lateral- RS
6.0QO,OO
Terreno c/288m' - Rua Bertha Weege
Terreno e/50.000m' - Rua Rio Cerro I
Terren@e/48.000m'-RuaWalterMarquardt- Defron
te Conf. Loni-Mar
Terreno c/500m2 - Rua Jorge Czerniewiez
Terreno c/397m' - Rua Jaraguá Esquerdo- RS 9.000,00
Terreno c/250m' - rua Antonio Sehmitt • RS 3,500,00
Terreno c/ 450m' - Lote�tl1elítÕ Sto Antonio - Nereu
Ramos - RS 1.850.00 + Financ.
Terreno cl 375m' � Próx. Juventus - RS 6�500,00
Locação
Casa de alvenaria • Rua Hermínio M. Cardoso- Atrás
Parafusos Ewald.

CRECI6392

, Ru. 85 cl. Jul.... SI 7
VII•.N.v. - Jlor••u6 cl. SUl - SC '
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."7._-0" .S_, "
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CLASSIFICADOS

Anuncie no. Cla••lflcado. da CP

72-3363
o. clas.IDcado. mal. Ilda. da região.

ert-a
Rua: Esthéria Lenzi friedriCh, 39 - Fone 72-0510

Vende
Áreade3.700m2,próxímoaocentro,
nai"lUlCanoinhas,latera1daAntônioC.Ferreira.
Terreno�entrpl,no início dama
AdéliaFischeráteade33.023,OOm2.
LotesnoLoteamelitoltapocuzinho.
LotesnoLotemnentoJardUnFrancisco.
LotesnoLoteamentoRaiJSisemGúàramirim.
Lote425m2, prõ:xilnoßretzke.
ApartamerítoEdificioJaraguá.tamanhomédioCom
garagem-R$26.000,OO
Área nobre .. Lote com 384m2 - Lote cOIll'1.652m2,
ptómnoru:creativaMariSol
Lotecom392rili�-RuaCarlosMei(;2",próximoWegll

o ARQMA É O SABOR-DOS BONS 'tEMPOS VOLTARAM

.
'_ PANI�JCÄDQRA E CONFEITARIA

� ..,l�·� VINHO.
....

" :--

Aberto dia(iamente das 0.6:0.0. às 21 :Oo.hs,
_

.

inclus'ive c;torningos e feriados .

Av. Ma'l. Deodoro -da Fonseca, 915 I Centro
�l,Ia Venânc'io'da Silva -Porto, 225 Vila Lerízi

, (Próximo Weg I)
- �. ':..;.<' _-

r
;t 1 Fon;;: 72�1,243

Peças para motos e

bicicletas em geral,
com o melhor. preço!!!

Sociedade
AtiradoresDiana

RuaAtiradores, s/n°
- Guaramirim - SC
EDITALDE'

4°LEILÃODE
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 nO 0007 - 0029 - 0055 -

0084 - 0102 - 0180 - 0227 - 0336
- 03.72 - 0441 - 0467 - 0470 - 0546
- 0575 - 0595 - 0601 - 0641 - 0644
- 0661 - 0834 - 0848 - 1005 - 1012
- 1059 - 1064 � 1092 - 1106 - 1112
- 1224 - 1276 - 12% - 1350 - 1367
- 1383 - 1384 - 1407 - 1410 - 1506
- 1510 - 1512 - 1565 - 1568 - 1617
- 1623 - 165� - 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 4e�ntp de 30% (trinta
�r ceht0):.:_, ';
� Para Wlgametttl):parcelado poderá
-ser feito eßt seis pagamentos, uma
entrada de RS 55,00 (Cinquenta e

cinco reais) e mais cinco pagamen
tos de RS 45,00 (quarenta e cinco

reais), em 3{), 60" 90, 120, e 150
_ dias, através' de cheque, nota pro
missória ou carne de cobrança. Se
rão vencedoras as melhores propos
tas apresentadas, seguindo a seguin
te ordem:
- 10 - Proposta apresentada pele
proprietário do título em leilão.
- 20 - 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 retinidas
junto a secretaria do clube.. a rua

Otto Lemke, sin° 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.

FAÇAOMELHOR
NEGÓCIO. FAÇA
REGATA

Guaramirim, II de agosto de 1994.

. Levi Kuno Lemke
Presidente da Diretoria
Dr. Osnildo Bartel

Presidente da Cons. Deliberativo
.

Tempra 16V I Ternpra 8V

Tipo 2.0 I Logus
Na 18 Assembléia uma ·grande
surpresa pios consorciados

I .. iJf;l ti 8 motos na 1· Assembléia 4 pl sorteio e 4 p/lance� ( CG125/CBX200/XR200

ii

DfJr�pmR1\RPEDRA�bR�ÁS LTO:''V
Pedras Sãobmé -ArdÓSia

Pedrasparar-eoestnnentnsemgeraJ
Rua Silveira Júnior, s/n!! (próx. Ginásio de Esportes)

Guaramirim - SC l�f)NI�: 7:J-(M)27

MARANE� NI Bolsa
-

de Te,lefones
COMPRA

·fone (0413) 72�1 OOp .

": VENDE
-'
<. _,�!!ÇA .

,,�.

Rua Walter Breithaupt, 92 - Jara9u� do S":d .:�SC�
(Defh)Dtea()neira�ioClubedeCarnpo)

SCHIOCHE!
l�f)NI� «()�17:J)

7!J-O!J25

Fábricad� Calhas

Industriais
e Residenciais

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - SantäCatarina

Estamos com sensacional

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

�araguá do Sul - SC·_· Fone 72-3069

CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS

VARIG R-10 SUL
*Atendimentoàtodaas reqiões do Brasil com embarques prcçramados..'
através de sistema de reserva interligado à todos aeroportos nacionais..

•. •

_

.

. . •.. * Despachantes atendendo nas localidades de Zona Franca, Manaus
-

mmffi rn (AM), Macapá (AP) é Santana (AP), com todo serviço de internação,
.

.

� . -.' • '

. filigri�ação e libe�àção dos .doc�mentos a�é a dev,olução à origem, e
. , ' .

.

, , ;- , , , . �ÇlIl1Qem nas localidades de interior do Para, Amapa e Amazonas onde
�

I ",' providenciam os redespachos via fluvial.
, , :,
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Pesquisa comprova 10 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

. !
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Vendas

Jaraguá. do Sul, 20 de agosto de 1994

VENDAS

LOCAÇOES

IOTFAMENTOS

Apartamentos no Edifício Jaraguá.
Terreno na rua Max Nicolau Schmidt cl SOO,OOm'.
Apto. c/160,OOm2 no Edificio Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista cl 90,OOm2 na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Casa de alvenaria cl IOO,OOm2 na tua Santa Catarina.

.

Casa de alvenaria, na rua 25 de Julho, com 20D,00m2• (Vila Nova).
Terreno com 4.700,OOm2 e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 3S0,00m2 no loteamento Jardim Francisco. _ .

Casa de alvenaria cl 300,OOm2, na rua Richardt Piske, com 3 ar condicionados, hidro
massagem, aquecimento solar e sistema de alarme.

.

Casade,alvenarianaruaFcodePaula,comI20,00m2,comterrenol.000,eOm2próX.aoPosto

!'CRE,CIN" 1589J_ !
I I
I Ba....a Sul I

: IlIDõveis .:
I Fone: (0473) 72-2734 I
I I
I V�� I II

Chácaras ITerreno cl 1 0.450m' cl casa de madeira de 60m' e de um galpão cl
190m', tem água p/lagoas, no Rio Cerro II, ao lado da Recreativa I

Choco Leite. Preço R$ 18.500,00 II Terrenos

II Terrenocl 376m', (14 x27), rua Frida Piske Kruger, na Barra. Preço IR$ 7.000,00 - negociável
I Terreno cl 396m', (16 x 25) lateral rua WaHer Marquardt. Preço R$ I
I 7.000,00 ITerreno cl 65.836,60m', na Barra do Rio Cerro,local nobre. Preço

II 220.000,00 - 50 % de entrada e o saldo em até 10 meses. I
I

Terreno cl 840m' (21 x 40), na Barra. Preço R$ 4.300,00 em duas
Ivezes.

I Terreno c/11.427m', cl casa de madeira e galpão, na Barra. Preço IR$ 45.000,00 em duas vezes

II Terreno cl 391m' (14,50 x 27), Loteamento Água Verde. Preço R$ I
.

I 8;000,00 em duas vezes ITerreno cl 720m' (15 x 48), na Barra. Preço R$ � 3.000,00 - Aceita-

I se carro. I
I

Terreno cl 69.000m' (105 x 660), Rio Cerro II, c/ água p/ lagoas, •

I
sítio. Preço R$ 17.000,00

I Terreno c/ �.060m', edificado c/ um galpão de 95m2, Jaraguá I
Esquerdo. Preço R$ 20.000,00
I Terrena c/ 1.647m', na Barra, rua Pastor Schneider. Preço R$ I .

I 2.500,00 ILotes no Rio Cerro II, com infraestruiura, a partir de R$ 3.200,00,

I• fínancladoern até 4 meses. I
I

Terreno e/750,75m', lateral da rua Pe. Aluisio, na Barra. Preço R$ I14.000,00 - 50% de entrada e saldo em até 5 meses

• Terreno e/1.473m', lateral darua Frida Piske, na Barra. Preço R$ •
.I

9.000,00.'
.

Casas • II Prédio cl 2 pavimentos: Edificado com 510m', classe À. sendo I Apto. cl 250m2, 3 quartos, uma suíte - Rua Joinville.
364m' para área industrial, lojas, salas, garagem, refeitório e mais
I apartamento no 2· piso com 146m', 4 qtos, 2 BWe e demais I Apto. em Piçarras Edif. Marisa-Apto.93 com 88,59m'

:
dependências, terreno com 1.023m' (28x36,54) todo ajardinado,

:.1 ALoPtteao'meennltoPi'AnçaLrr�a:saEEudfaifFIV'IOrt�ANeliacFIrAanDcois.CsO
cl 137m2

próximo aocentro.Aceita-secasa, aptoe carro. PreçoR$130.000,OO
Casa mista c/150m', 3 qtos, 2 BWC e demals dependências,

I
terreno com 480m2 (12x40), rua Luis G. Ayroso, próximo Juventus.

I Loteamento São Cristóvão II.
Preço R$ 16.000,00 - 50% entrada e saldo em três pagàmentos.

I Casa de alvenaria c/130m2, 3 qtçs, terreno c/440m2 - Vila Rau. I CONDOMÍNIOAZALÉIAS (empreendiménto Classe
Aceita-se carro. Preço R$ 18.000,00'

I A)
I So.bradotodoemalvenariac/196m2,'naBarra,cllrêsapartamentos. • Loteamento Acapulco na Praia déPiçarras.Preço R$ 35.000,00 I• Casa de alvenaria, 70m2, 2 qtos, na Barra. Preço R$ 13.,320,00. Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

I Aceita-se carro. I. CHÁCARA NA CIDADE

•
Casa de alvenaria, 2 qtos, demais dependências, Jaraguá Esquer- I I Arborizado, cl área de 14.700m2, a 5 km do centro clboa
do. Preço R$ 14.700,00

I Casa de alvenaria c/70m2 e mais um galpão em madeira, terreno I. água uma casa em excelente estado e casa de caseiro.

com 2.550,oom2, Jaraguá Esquerdo. Preço R$ 16.000,00 TERRENO COMERCIAL
I Casa demadeira, 3 qtos, demals dependências, na Barra. PreçoR$ I' Av: Mal. Deodoro da Fonsecá c/2.500m2 cl 25,Otlm pl
• 25.000,00 • I

Mal. (Instalações Brasilauto)Casa de alvenaria, e/60m', 2 qtos e demais dependências, terreno
.

I' com 1.412, 50m2, Estrada Francisco de Paula. Preço R$ 21-.200,00 '1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382 111'

I Apartamento c/107m', 3 qtos, demalsdependências, na Barra.
I

Av. Mm. Deodoro da Fonseca cl 950m2•
Aceita-se carro. Preço R$ 35.000,00 - ne!jjociável .

I Loteamento no bairro São Luis - Jaraguá Esquerdo •Entrada, a partir de R$ 500,00 e saldo em até 24 meses

II .

_

I Tratar na R. Angelo Rubini, 1223 - Sala 9 - Barra do Rio Cerro •.

Fone.(0473) 72-2734 CRECI1589 - J

.1.1.1..., .::; ·,:",'j r:, .\' 'i 1'/

"

: -

.;'
.

�..i..��..�..�:. .IM.__• •
JJ �,

U....ri:t;.'.:Ir.�·.,..««W:.:.:....:�......�..JII._._.«._.".;w•.•_...••_•.,..._-._»�"�.�""""••"'••"'••JJiI'lIi__.!!!!J

ô
., INTERIMÓVEIS

.

CRECI0914-J

Ap�oveile
esl·a chance

* mistaCasa com
j<

, .

proximo ao

(Vila Lalau)
350m2,

centro

terreno com

todo murado.
* Trocamos casas na

praia por apartamen
to ou casa em Jaraguá
do Sul deJ ou 2 quar-
tos.

Para não 'se

arrepender
depois

Marcolla.
.

Casa de alvenaria BR 280. Próx. Posto Marcolla, com 14S,OOm2; terreno todo murado.

Locação
Apto. na rua Roberto Seidel em Corupá, Com 3 dormitórios e demais dependências.
Apto. na rua: Fritz Hasse, 96. (Lat, da Procópio Gomes), com 3 dormitórios e demais
dependências, com garagem.
1 apto. na Av. Getúlio Vargas 49. (Em cima do Unibanco).
Casa demadeira, com2 dormitórios e demais dependências, na ruaLenoNicoluzi 130. (Rua
Schoping Clube)

Salas comerciais
Na Av. Getúlio Vargas n° 49, c/68,00m2.
02 salas, na rua Leopoldo Manke n" 46 .

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

TERRENOS I
·1
I
I
I
I
I
1-
'I·
I
I

Terreno em Piçarras a beira rio cl4.185m2 (Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas el 1.720m2, pr6x. Parafusos
Ewrud.

.

Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.500m2•
Prôx. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau cl casa de alvena-
ria
Terreno Rua Reinoldo Rau 17x34 (578,00m2).
Terreno Rua Joio Januário Ayroso 20x90 (1.800m2).

CASAS
Casa de alvenaria cl 60m2 - Loteamento Liodoro

Rodrigues
Casade alvenaria cl 50m2 - LoteamentoAna Paula, Rua
209 - Francisco'Hrushka, nO 1.122.

Casa de alvenaria em construção cl 144m2 (aceita carro)
Rua 312 - Angelo Menel
Casa mista Loteam. Ana Paula II Rua Vietor Vitkoski
Casamistaesquina Rua João J. Ayroso clRua Francisco
Hrushka (Jguá Esquerdo)

J\PARTAMENTOS
Apto. EdificioJaraguá c170m2 cl 2 qtos., (10andar), apto
3.
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PRODUÇÃO

Empresários catarinenses Senaiofereceseusserviços

b t"· l
IW às indústrias do vestuário

a sorvem ecnlcas a emas Jaraguá do Sul - Visando. soas para a produção nos perío-
ótimizar a estrutura disponível dos matutino, vespertino e no

do centro de Formação Profissi- turno.

onal para a área deConfecção do \ Na locagem demáquinas, 10-
vestuário, o Senai de J81'aS\lá do

,

cação de máquinas especiais
Sul está oferecendo mais dois (caseado e prega de botões) pelo
serviços às empresas deste ramo período em que a empresa ne

de' atividades. Na prestação de eessitar para produzir com séu

serviços, conciliando as ativida- próprio funcionário, nas instala- .

des de formação de costureiras ções do Centro deFormação
já habilitadas, o Senai oferece Profissional em horários a se

para que possam gerar mais facção com disponibilidade nas rem negociados. Através deste
empregos, mais máquinas de caseado, prega de dois serviços o Senai objetiva
desenvolvimento "e um social botões, cobertura três agulhas, atender principalmente as pe
mais justo para toda a pregade elásticoscorn duas agu- quenas e micro empresas, com.
sociedade". Com tendências a

lhas, overlock, interlock e reta, serviços de qualidade a preços e
(

com disponibilidade de 30 pes- outras vantagens.

IllllÍt/tltlS

}dtlslitl
'.ntlOt/tlS
1It! Islot/tl

c o n v ê n i o ? signifieativo, As estruturas das

comercial para a troca de know- empresas se formamporsimesmas,
how em diversas áreas de mas para isso é preciso esforço e

produção. A Câmara esteve participação' dos órgãos
representada pelo sêu presidente, públicos", concluiu Traublinger.
Henrich Iral1b1.inger, Eberhard "Concorrentes não são

Schleyer,diretorexecutivo,Rudolf immigos, mas parceiros que
Herwin, gerente e Ludwig Stock,

.

flisputarmúrrmesmo mercado", .

assessor. di sse o 'presidente da
Lembrando o início dos Assosiação Comercial e

contatos em 1991 mantidos entre Industrial de Jaraguá do Sul,
aquela entidade e os micro e Décio da Silva, acrescentando

pequenos empresários, que dos que o convênio tem fortalecido

50 saltarampara650,(naAlemanha as entidades e empresas.
são 750 mil associados) Henrich "Ações conjuntas propiciam'
Traublinger disse que este bons resultados", disse Silva,

NEGÓCIOS

J araguá do Sul - 'Cerca de
800 empresários ligados a

várias associações comerciais de
Santa Catarina reuniram-se na

quarta-feira última, 17, na

Associação Recreativa Weg
(Arweg) com representantes da

Câmara de
Arte e

Ofícios de

Munique e

AltaBaviera

(Alemanha),
com quem
têm

QUALIDADE

trabalho permitirá que os

empresários catarinenses, bem
como seus funcionários, estejam
preparados para enfrentar o

desafio da qualidade. de vida". É
preciso que tenhamos

organizações bem estruturadas,
com treinamento e

profissionalização", disse

Traublinger. O presidente da
Câmara de Ofícios prega a

necessidade de participação dos

órgãos públicos", já que estas

empresas, como na Alemanha,
formam um continente de trabalho

afirmando que as associações
refletiram sobre seu papel e

estão evoluindo em sua forma
de atuação, com 57 núcleos já
constituídos.

Para o presidente da Acijs,. é
preciso dar a importância
devida aos micros e pequenos,

aumentar sua abrangência, o

projeto de cooperação com a

Câmara de Arte e Ofícios já
atinge importantes regiões do

Estado, lembrouDécio da Silva,
acrescentando que sua

importância pode ser medida

quando se sabe que a

Alemanha é o segundomercado
de ,e.xportações de Santa
Catarina. "Fruto, também, da
forte influência do s laços
culturais, entre a Alemanha e

Santa Catarina. Isso resultará,
em futuro próximo, numa

melhor qualidade de vida para
todos os catarinenses",
concluiu o presidente da Acijs.

Gamuspróxima do certificado ISO 9000
Pomerode - Com quatro anos

de atividades nos estados de San
taCatarina, Paraná,MatoGrosso
do Sul, Rio Grande do Sul e São
Paulo, aGamus - Indústria Quí
mica, de Pomerode, promove até
o próximo dia 23 a Semana de

Qualidade Gamus com um pro
grama de atividades que inclui

palestras e- apresentações de
videos com debates e treinamen
tos de equipes. O evento faz parte

do Plano de Qualidade Total da

Gamus, que é especializada no

tratamento de águas e de efluentes
industriais. Segundo o diretor -

presidente, RogérioLuizMüller,
oobjetivo é obter o certificadodas
Normas ISO 9000 até o final de
1995.
A Gamus atende cerca de 140

clientes, destacando-se empresas
de porte como o Grupo Perdigão,
Sadia Concórida, Sadia Oeste,

Embraco, Albany Internacional,
Cremer, Sul Fabril, Artex,
Malwee, Marisol, Doehler, Li
nhasCorrentes, entreoutras. Pro
duz cerca de 40 toneladas/mês de

produtos químicos e detém em

torno de 35% do mercado
catarinense neste segmentoe 12%
em toda a região que atua. Em
1993 alcançou um faturamento
de US$ 1,5 milhão e deve crescer
45%em 94.

REAÇÃO

Pequenas emicroempresas
•

• •

retomam os tnvesumentos
Jaraguádo Sul-A implanta

ção do real está proporcionando
sinais positivos de recuperação
da economia brasileira. A opi
nião' é do I economista Antonio
Marcos de Souza, consultor do
Sebrae na região, para quem as

pequenas e microempresas es

tão confiantes na retomada

gradativa do crescimento, fo
mentando a expansão de suas

atividades, destacando-se o in

teresse pelo surgimento de no

vas empresas.
Segundo o economista, den

tre as atividades do Sebrae na

região enfatiza-se atualmente a

procura por linhas de crédito,
com atendimento diário em tor

no de 15 pedidos de orientação
creditícia, dos quais 70% para

capital de giro. Sobre as linhas
de financiamento o consultor
informa que o Sebrae firmou

con�ênio com o bancodo Brasil

para investimentos e com a Cai
xa Econômica Federal para ca

pital degiro.Naopinião deAnto
nio Marcos, embora os limites
de R$ 20mil para investimentos
e R$ 5 mil para capital de giro
não satisfaçam plenamente as

necessidades, tornam-se alter-
,

nativasmais acessíveis, pois os

juros de mercado ainda são

proibitivos para as pequenas e

microempresas,
Destaca-se, também, que os

empresários da região estão se

conscientizando para a impor
tância do treinamento deles pró
prios e dos seus funionários e

pela implantação, do Programa
de Qualidade Total Sebrae. Em

parceria com associações co

merciais e Apevi, cursos de trei
namento estãoprogramados para
até o final do ano,
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SERVIDORES

Celetistas suspendem grevee devem recorrer àjustiça
J araguá do Sul-Agre- movimento. Mas a briga vai ção de um piquete feito terça- miu o prefeito, acrescentando Além disso, o sindicato

ve de poucomais de 60 servi- continuar, agora no âmbito da feira na garagem da prefeitu- que todos os dias parados se- quer, depois dos 15% de au-

d o r e s justiça, já que as duas partes ra. rão descontados. Jáo sindica- mentorealoferecidopeloExe-
celetistas Vosel diz devem impetrar ações para Segundo Vasel, os grevis- to da categoria anuncia uma cutivo, novo reajuste salarial
da pre- , resguardar seus direitos. O tas impediram a saída de ca- ação contra a prefeitura onde em setembro. O prefeito
feitura que VOI Sindicato dos Servidores PÚ- minhões e máquinas, incluin- vai requerer isonomia salarial Durval Vasel, porém, disse
d e deScDotDI blicosMunicipais seráalvo de do os que pertenciam a dos celetistas com os que a prefeitura não reconhce
Jaraguá

../,' ,..I.�..l uma ação judicial daprefeitu- empreiteiras contratadas pelo estatutários, exigindo, ainda, a greve e que os descontos
do Sul fllOSpelri/uDS raquequerserressarcida, se- município. "Vamoscobrarna que os grevistas não sejam serãofeitos atéporumaques
acabou sendo suspensaporde- gundo oprefeitoDurvalVasel, justiça os prejuízos causados punidos e que os dias parados tão de se fazer justiça àqueles
terminação do comando do deprejuizoscausadosemfun- pela ação do sindicato", resu- não sejam descontados. que estavam trabalhando".

Tome Nota
Tomás de Aquino

Uma eleição sempre. representou o gosto da vitória.
ou a frustração da derrota. É impossível empatar.
Dizer que "vale competir" é mentira. A derrota é órfã,
a vitória tem muitos donos.
A mesma coisa é um governante emfim de mandato.

-A caneta seca, a tinta fica pouca.isua autoridade
. padece de tempo e a força se reduz, com queda de

influência.
Isto é invariável, ainda mais quando, nos limites

dessas pessoasL sobrevivem usurpadores,
aproveitadores, patranhas, sanguessugas, profissio
nais do gangsterismopúblico.
Cunhou-se, em política, desde os tempos do

coronelismo, sera lealdade, afidelidade e asincerida

de, armas vitais de quàlquerpoliüco, para com seus

parceiros epara com aqueles a quem competemantê
los nopoder através do voto e do apoio.
Osexemplosdepolíticosdemandatoúnico (elegem

se uma ve� .e. fazem tanta sujeira e cometem tanta

barbaridade, que acabamfracassando) sãomilhares.
Em compensação, há ospolíticos que, apesar de não
serem gênios da comunicação, nem mestres do

marketing, estão ai há anos, décadas inteiras, prosse
guindo na vidapública.

Ouvi, uma vez, deEpitácioBittencourt, outra vez de
Jorge Bornhausen e uma outra de Celso Ramos, o

"VelhoCelso"do clãpessedista, que "não seabondona
companheiro na estrada, seja qualfor a circunstân

cia". E defato, esses trêspoliticos são representantes
de uma fauna em extinção e sua teoria é quase um

milagre.
Por isto eles estão ai. Epitácio Bittencourt com

quase toda a famila na politica (seu filho é o atual

presidente da Assembléia, Pedro Bittencourt Neto);
Jorge Bornhausen militando desde 1966; Celso Ra

mos, quase um deus, lembradoaté hojeporsuagestão
no Governo do Estado; de 1960 a 1965, criador do
BESC, da CELESC. Para nãofalarem.AntônioCarlos
Konder Reis, atual governador; de igual estirpe.
Eles poderiam servir de espelho, se quiserem.ps,

politicos de hoje.
-'

sonho 'de conslruir
transforma·se

idadeem re

PIOMOZONTA
Para COMorrer aos 18 PRÊMIOS

você deverá trocar suas NOTAS FISCAIS
por CUPONS PROMOZONTA

1 CUPOM = 50 URVs (8111 N.F.) r

l8PRÊMIOS
2 Blddetas
3 Fornos elétricos
3 Kits p/ banheiro
3 (ai�as c/20 m2 .te
Piso Cerâmico

,
.

3 Caixas d'águfI de·SOO RtrGs
3 Coniuntos sanitários -

1 CASA .

A TROCA pcM!erá ser feita em gualquer
uma clãs 1310las do gupo Zonta

Quanto mais wpons Sorteios aos Sábados:
você TROCAR 1° - 18/06/94'

maiores serão s�as 29 - 16/07/94
39 -13/08/94chances de GANHAR (pele lote". federall

ZONTA
Quem (JUNs/roj

(Jou/in tNeste ;Nome
. "

'
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Gente & Informações
Toques
* o casa/Reginaldo (Aidil Lazzaris) Schiochet, estão comemorando
em dose dupla. A filha Regiane Candice passou no vestibular e irá
cursarMedicina Veterinária, na Udesc, em Lages, e ofilho, Cassius
Marcel, irá seformarnopróximo dia 26emBacharel em Informática.
Os cumprimentos da equipe do CP.
* Trocou de idade na quinta-feira ultima, a bela Cl'istianeRudnick,
que complétou 18anos. Ela éfilhado casalamigoLindolfo eRegina
Rudnick. O irmão, Junior, deseja-lhefelicidades!

.

f Um abraço especialpera a turma deformandos do Curso deDireito
da Furb, em especial àjaraguaenseAndréa Rosana SardáMaiochi,
queformaram-se no 10 semestre do curso dia 13 passado, A colação
do grau foi no belo teatro Carlos Gomes, em Blumenau, na mesma

data, e finalizando a festa, à noite, baile de formatura no Bela Vista

Country Club.
*Comemorou idade nova na quarta-feira passada, a amiga Silene
Zape/la, chefe da secretaria Geral da prefeitura municipal de
Jaraguâ do SuL

'

* Completou 11 aninhos, dia 18 passado, Thaise Roberta de Souza

Ramos.filha dos amigos Lourival"Lore", eRoseMari SouzaRamos.
Ela recepcionou amiguinhos em sua residência para comemorar a

data. Felicidades!.
*Colou grau ontem, no Curso de Pedagogia - Habilitação Educa
cionaleMagistériodaMatériaspedagógietisdo2°grau, ajaraguaense
EglairM. F. dos Reis. Sucesso!

�
A vista 15% desc.

1+ 1: '10% desc.

1+2: 5% dest.

1+3: sem juros

VESTINDOvoce DE CO�DO INJEI�O
GETÚLIO VARGAS, 55

1..<:".
.

_--
_.'

-_ ...:._..5..._::::_. _

--,_

i .

r--'-C'-:-:- Hum...""Que _friozinho!
Ne�tes diäS nädä melhór do qUé'k\ao Sorvetão saborear

aquel� �fé; Um.detici()so. clJocf'late)9i!ente, uma torta alemã,
aqueles sälgäd9s maravi,lhos()s ... também por encomenda.

• Äh, assim o frio ê umil ttelicia! 'Uma gostosura!
'

",�c-�_L Av.���e,ChalIDeód()J·o�aF�nsec�,�I,9-Ccnt�o �

_'._-'_'-. "
.: Fone: 71�8724 -,Jaraguádo Su� - sc., . , � �

Baile de Debutantes
A partir desta edição, começaremos a apre

sentar todas as meninas-moças que irão debu
tar no dia 23 de setembro" no Clube Atlético.

Baependi. Os organizadores do baile já entra

ram em contato com a Rede Globo, para a vinda
de atores atualmente em destaque.

.

Já confirmado o musical Instrumental ''Novo

Tempo" de Porto Alagre, que animará afesta.
Abaixo, estão quatro lindas gatinhas que

esperam ansiosamentepela data.

Julia deAzevedo Subtil'

Grasiele Stoinski

Silnone Oppermann

Vlviane Gumz Lazzaris

.Banda In'Natura

agita esta noite
no restauranie

Brunew's, anexo
,

ao hotel Nelo:

Compareça
eprestigie!
.Hoje também
tem animação na
Sociedade 25 de

Julho, com o baile
animadopela
bandaNova

Emoção. Vale
apena conferir!
•Logo mais a noite,
naMarrakech, a
banda paranaense
Ópera Ópio, muito
boa. E no outro

sábado, o excelente,
segundo amigos
daquele estado,

-

grupo Ipsis Litteris: ,

.Próximo sábado,
acontece o

tradicional Baile
do Chopp, neste

. ano em sua' 8a
ediçãô. :o local

.

'6 noSchopping
" Club,.Já esiri

.

'-,agefJdãäo/
.A partir, dapróJÇ�ma
s�ta-feira, começa
em Guaramirim a

Expofelra. Nilo deixe
depassar na barraca
do Rotary Club, e
deliciar-se com a

"Schtuzenkartoffel",
afamosa batata
recheada com requei
jão, queijo e bacon.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seg u ro é Prestação de Serviços

�!���'�SEGUROS GARCIA
� .. \,í��,\\l"���R E ,.I" I.

G
.

d d S" o 9'0-3:-���\)\I ",.r'f ua xpecuaoneno umerctn o a I/va n 1

:�/l-I. 10 anda� sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
,�-:'.: ::.":_�:_"_'_�.'.'.'. �aragua do Sul � ·SC,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LI'rlIiU1J)� DANÇA .

-------t Festivalmunicipal com novidades
J araguá do Sul - Além da

vinda de academias de dança de

Joinville, que participaram do
XII Festival de Dança, a grande
novidade do II Festival Munici
pal de Dança de Jaraguá do Sul,
será a apresentação do grupo de
folcloreucraniano "Barzinok", de
Curitiba. O festival começa na

próxima sexta-feira (26), a partir
das 19:30 horas, com apresenta
ções de grupos folclóricos, e sába
do (27), a partir das 18:30 horas,
encerrando o evento deste ano,

apresentações nas modalidades
de jazz, solo, balé e contemporâ
neo. Poderão participar do festi
val, unidades escolares da rede

municipal, estadual e particular
de ensino, grupos de danças e

academias da região.
As inscrições podem ser feitas

na secretaria de Cultura ou pelo
telefone 72-1300, com Sadi. Os

ingressos poderão seradquiridos
gratuitamente na própria secreta
ria.

"

DELíRIO

Anopassado, grupos da região vieram se apresentar no Ifestival, que obteve aceitação do público

Massaranduba vira capital do rock
Neste finalde semana, Massa

randubaviraacapital cata-rinense
do rock. É porque está sendo rea
lizado o 10 RockMassa, que reú
nemais de 18 bandas dos estados
de Santa Catarina. São Paulo e

Rio Grande do Sul. Paralelamen
te conro festival de rock, também
estáacontecendoa 13Expojovem,
onde serão expostos automóveis,
náutica, bicicletas, instrumentos
musicais, infor-mática, camping,
artigos esportivos e outros.

o OutroLadodoAmor,
lançadopelaRecord, da auto
ra Jacqueline Briskin, é um

dos trabalhos mais perfeitos
que a autora já realizou, jun
tamente com Tudo.EraPouco.

O Outro. Lado. doAmor in
troduz o leitor na vida de qua
troprimos - membros dafamí
lia Kingsmith - unidos pelos
laços do sangue, lealdade fa
miliar e desejos irresistíveis,
mas separados pela Segunda
Guerra Mundial. O romance

reproduz os círculos dopoder
nos Estados Unidos e na In

glaterra até a chegada do pe
sadelo do Terceiro Reich. Em

1936, as nuvens daguerra já
pairamsobre osJogosOlímpi
cos de Berlim, quando os ra

mos americano, inglês e ale
mão da familia Kingsmith se

juntampara saudardoismem
brosdo clã - Kate que compete
pela Alemanha nazista, e

Wyattt, atleta dos Estados

Unidos. Neste momento, os

quatro primos se reúnem
e... (Uma sugestão. Papelaria
eLivrariaGrajipelfones: 72-
0137 DU 72-0972)

ÁRIES - 21/3 a 20/4 - Caso
tenha alguma reunião importan
te para hoje, marque-a para o

período da tarde, Você poderá
obter resultados muito mais po
sitivos. O momento é excelente
para esclarecer de uma vez por
todas mal-entendidos.

o local é O Parque Municipal
deEventos, e a entrada será deR$
5,00; com direito aos três dias de
festival (ontem), hoje e amanhã,
com área reservada para cam

ping. Quem não tiver barraca,
traga colchão ou saco de dormir.
No local terá a disposição um

pavilhão coberto para pernoitar.
O Custo é de R$ 1,00.

Hoje tem apartir das 12 horas,
as seguintesbandas:Alfha,Asian
e Malária (Joinville), Troll

(Timbó), D. Fap (Jaraguádo Sul),
Elemento Suspeito (Joinville),
Triunviratto (Curitiba), Legalíse
(SãoBento do Sul), Narciso (por
to Alegre), Vlad V (Blumenau),
Anja, Abelha Africana,Canis,
Sir. Rock Hollmes e Anjo dos
Becos todos de São Paulo

Amanhã, encerrando o festi

val, a partir das 12 horas, Narei
so, Anja, Abelh� Africana, Ca
nis e Anjo dos Becos.

TOURO - 21/4 a 20/5 - Os assun
tos familiares estarão em primei
ro plano. Questões até então difl
ceis de tratar serão resolvidas sem

maiores' dificuldades. Faça uma

visita rápida a alguém que você
não vê há tempos. Isso vai ajudá
la a aliviar as tensões.

*Alteraç6es nllo comunicadas
silo de responsabilidade das
emissoras.

07:00-
08:00-
08:20-
12:10-
13:15-
13:40-
14:10-
16:00-

17:50-
18:45-
19:40-

.

20:00-
20:30-
21:35-
22:30-

23:35-
01:30-
03:00-

06:10-
07:00-
08:00-
08:30-
'09:00-

09:30-
10:30-
110)-

11:30·
1200-
12:55-
13:45-

15:40·
20:00-
20:30-
21:30·
23:00-
00:00·
00:40-

07:00-
08:00-
09:00-
11:00·
1200-
12:30-
13:30-
15:45-

1800-
1900-
19:30-
20:00-
20:30-
21:30-
22:30-
23:40-
01:30-
02:55-

06:15.
07:00-
08:00-
1000-
10:30-
20:30-
21:30-
21:45-
22:45-
23:45-
00:00-

REDEGLOBO
Hoje

Horário Eleitoral Gratuito
Desenhos
Xuxa Park .

Jornal do Almoço
Jornal Hoje
Video Show
Esporte Espetacular
Campeonato Bras�eiro
Santos x Vasco (ao vivo)
Tropicaliente
A Viagem
RBS Noticias
Jornal Nacional
Horário Eleitoral Gratuito
Pátria Minha
Escolinha do Professor

Raimundo. '

Filme - "A Ultima Prostituta"
Filme - "Eles Vivem"
Fill1)e - ''Operaçao França"

Amanhl
Campo &.Lavoura
Horário Eleitoral Gratuito
Globo Ciência
Globo Ecologia
Pequenas Empresas
Grandes Negócios

.

Globo Rural
RBS Comunidade
Modelo Empresarial
Catarinense
Conesul
Seaquest
Barrados no Baile'
Filme - "Curtindo a Vida
Adoidado"
Domingao do Faustao
Fantástico

.

Horário Eleitoral Gratuito
Fantástico
NOIIiI Iorque Contra o Crime
Placar Eletrônico
Filme - "A Garota do Adeus" /

REDEBAND8RANTES
Hoje

Horário Eleitoral' .Gratuito_
Flash
National Geographie
Futebol Dente de Leite
Acontece
Esporte Total
Vôlei
Campeonato Brasileiro
Santos x Vasco (ao vivo)
Botafogo x sao Paulo (VT)
Jornal Barriga Verde
Jornal Bahdeirantes
Faixa Nobre do Esporte
Horário Eleitoral Gratutio
Faixa Nobre do Esporte
Sem Fronteiras
Filme - "Mahabharata"
Free Jazz in Concert
Valle Tudo

Amanhl
Igreja da Graça,
Horário Eleitoral Gratuito
Anunciamos Jesus
Clube Irmao Camioneiro
Show do Esporte
Horário Eleitoral Gratuito
Jornal de Domingo l' Ediçao
Hollywood Rock ln Concert

Domingo Dez
Jornal de Domingo 2' Ediçao
Filme - "Papai é Nudista"

GÊMEOS - 21/5 a 2016 - Flilar.
sobre seus sentimentos não é o

seu forte, mas talvez seja neces

sário para darmais colorido a sua

relação afetiva. Pense nisso. Pro
cure transmitir segurança à pes
soa amada propiciando momen

tos de maior intimidade.

CÂNCER - 21/6 a 2117 - Sua
sensibilidade a influências exter

nas estará maior do que de costu
me. Cuidado para não tomar de
cisões emocionais. Seja mais re
alista. Lua e Mercúrio aumentam

o desejo de colocar em palavras
tudo o que se passa em seu cora

cio...

LEÃO - 22/7 a 22/8 - As VIRGEM .. 23/8 a 2219 .. Muitas
vibrações lunares' podem tomá-la idéias vão brotar de suamente. Se
um pouco distante e alheia aos

fatos. Fique ligada para não esque
cer um compromisso importan
te. Um pouco de solidão talvez lhe .

faça ,bem. Você poderá chegar a

conclusões muito importantes..

você der vazio a sua criatividade,
vários problemas serão resolvi
dos. Não perca essa chance! Es
tar: ao lado de pessoas amigas
pode ser mais agradável do que
permanecer em casa. Agite!

AQUÁRIO -21/1 a 19/2· Luae

Júpiter vibram em harmonia, ga
rantindo uma dose extra de sorte

em qualquer empreendimento.
Marque um almoço com os ami

gos. Expressar seus sentimentos
será mais fácil ainda esta noite.
Não deixe passar em branco.

,

LlBRA-2319 a 22/10- Influên- ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11 - SAGITARIO-22111 a21/12- Seu CÄPRICÓRNIO-22/12a20/1-
cias lunares aumentam em você
o desejo por um relacionamento
afetivo mais sólido e duradouro.
Demonstre o que está sentindo!
Você sabe criar um clima agradá
vel entre as pessoas. Que; tal
receber os amigos em sua-casa?

Chegou o momento de você in- .

vestir todas as suas forças em seus

objetivos. No trabalho, não hesi
te: amplie seu' espaço de atuação.
Você terá a oportunidade de escla
recer uma situação difícil com a

pessoa limada. Abra-sei. _ .. �

gostinho por aventuras e sua fé
inabalável vão incentivá-la na

conquista de seus objetivos. Apro
veite, a sorte está a seu lado. Pro
cure alguém de confiança para
falar sobre suas expectativas, 'seus
medos e seus sonhos ...

.. ,. ..

Se você se ligar às. vibrações po
sitivas que a Lua lhe envia, pode
rá enxergar sua vida por um ân

gulo mais positivo do que o atual.

Quando estiver conversando com

alguém, fique mais á vontade

para expor seus pensamentos.

PEIXES - 20/2a20/3 - Aenergia
lunar toma você mais sensívele
emotiva. Dê vazão aos senti
mentos e, sobretudo, acredite em

seu enorme -potencial. A intimi
dade com a pessoa amada, que
você tanto aprecia, vai fluir na

tur�l,mente. Ap�oveite!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Trio rouba em lojassem Policia estoura ''ponto''mas
comerciantesperceberem ".

fi
.

/III ,I .

.

Gaaramirim-Apoliciaestá aproxímadamente-süanos.todos nao az apreensao ue drogas
investígandoumasupostaquadri- morenos, invadem os estabeleci-

.

Ihada, formadapor duas mulhe- mentos, e enquanto dois ficam
res e um homem, que roubaram "enrolando" abalconista, pergun-
na terça-feira passada; um rádio tando o preço das mercadorias, o
relógio e um toca-fitas, avaliados outro aproveita e furta es objetos.
em RS 300,00, das Lojas Elmar, "Acreditamos que além deste co-
na rua 28 de Agosto, em Guara- merciante, outros já foram víti-
mirim.· mas deste trio", conta Paulo.

Segundo o comissário Paulo
.

Até agora, nenhum outro re-

Roberto, as mulheres, ambas apa- . gistro foi feito em .relação aos

rentando 35 anose ohomem, com elementos.

AGILIDADE

DESORDEM

Bêbado aprontaembar e
é conduzido à delegacia

Jaraguá do Sul - A polícia
prendeu em flagrante na tarde de
quinta-feira, -Leopoldo Schultz,
43. Ele estava em visível estado
de embriaguez, fazendo desor
dem em uma lanchonete ao lado
do Portal, na BR 280,

Segundo o delegado Odilon
Claudino dos Santos, várias re-

clamações de pessoas acusando

Schultz de desordem em via pú
blica foramatendidas nosúltimos

dias, e que agora, .autuado em

flagrante, poderá permanecer na
cadeia pública até ser julgado.
"Ele já tem antecedentes crimi
nais nesta Comarca", afirma o

delegado.

"BATIDA"

J araguá do Sul>Nove po
liciais, entre civis e militares, es
touraram na manhã de ontem,
um ponto de distribuição de dro

gas. Eles prenderam seis elemen
tos suspeitos, mas não encontra
ram nenhum tipo de drogas. To
dos já
têm pas- GlementDs .

sagem
pelapolí-
cia. O

"ponto"
fica na

cabecei
ra da

ponte Abdon Batista.

Segundo o delegado Odilon
Glaudino dos Santos, que coman
dou a operação, a principal causa
dá não apreensão de drogas, foi a .

comunicaçãoentre os traficantes.
"Ao chegarmos, detivemos dois,
e neste momento, acredito que
alguém percebeu e comunicou o

'cabeça' do tráfico naquele local",
conta o delegado, que há trêsme
ses atrás também estourou este

plesDstim
pDssagem
pelDDP

Peterson lzidorolCP mesmo "ponto", apreendendo
quatro papelotes de maconha.

"Estamos realizando um tra

balho de prevenção, que irá con

tinuar", explicaOdilon, afirman
do que nas próximas semanas

haverá novas investidas.

t w

I

Schult: recuperou-se doporre noPátio da cadeiapública

IMPRUDÊNCIA

Jaime de BorbaICP

t.

,

Tráficonacabeceira daponteefeitopordozepessoas, afirmaOdilon

Menormorre ao cair de caminhão
Jaraguá do Sul - O estudante

Paulo Fernando dos Santos, 12,
morreu quinta-feira à noite, após
cair do caminhão Ford 350, pla
cas JZ-1430, conduzido por José
Lux. Segundo registro no Bole-·

tim de Ocorrências, Lux trafega
va com seu veículo pela rua Pre
sidente Castelo Branco, quando
Paulo pendurou-se na carroceria
do mesmo, vindo à cair alguns
metros a frente, Ele foi socorrido

por Lux, que o encaminhou ao

pronto-socorro do Hospital São
José. O estudante deu entrada no

, hospital com vida, roas não resis
tiu aós ferimentos, vindo à falecer
minutos depois.

"s-••••
Proteja seu patrimônio contra tc...do tipo de Ferrugem'

Portões - Grades em Geral - Cercas - .Janelas - P�rafusos
Rua João J(IIIUário Ayroso, 2443 .;

FONE: 72-3339
Jaraguá Esquerdo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Peladão" de futsal inicia
hoje com catorzepanidas
J araguá do Sul - Começa

.

hojeà tarde, a partir das 13:45

horas, no ginásio ArthurMüller,
a l28 edição do "Peladão", que
este ano homenageará o recém
falecido Raul Valdir Rodrigues,
desportista que Introduziu o cam
peonato
nocalen
dário es

'portivo
jaragua-

.

ense. No

Nova e Breithaupt. Chave B:

Figueirão, Bancários, Lojão Be

ber, Chatuba e Camelôs Bijou
teria. Chave C: Kethlin Modas,
Juventude, Posto Pérola, HF As
sessoria e Só Sport e na chave D:

. Karlache, CEF/Jangada, União
Saúde, PostoMarcola eComerei
al Lino.

Na primeira fase, as equipes
de cada grupo jogam entre si,
onde três garantirão passagem
para a fase seguinte. A partirdaí,
serão formados os grupos E, F, G
e H, onde as equipes.jogarão em

rodízio simples dentro de seus

respectivos grupos, classifican
do-se as duas melhores de cada
chave. Os oito times que resta

rem, formarão as chaves I e J,
jogando no mesmo sistema das

fases anteriores, saindo duas

equipes de cada chave, fazendo as
semi-finais e posteriormente .as

finais do 12° "Peladão" de Fute
bol de Salão.

Jogos
Nesta primeira rodada, tere

mos os seguintes jogos: 13:45

horas, São LuislInstaladora Elé
trica Osvaldox Vila Nova, 14:30
horas, Unidos x EstorillPosto

Mime, 15: 15, Lojão Beber x

Figueirão, 16 horas Chatuba x
. Camelôs Bijouterias, 16:45 ho-

rãs, Juventude x Só Sport, 17 :30
horas, Posto Pérola x HF Asses

soria, 18:15, União Saúde x

Karlache e 19 horas, Posto
Marcola x Comercial Lino. To
dos os jogos serão realizados no

ginásio Arthur Müller.

Emerson tenta a vitóriapara chegar maispróximo do líder

FÓRMULA-INDY

(ampeDnalo
queirepelir
su(essodo
aoopos.sado·

Emerson precisa vencer e·
,

AlUnser nãopodepontuar rcongres
so técni-

co; reali-
zado semana passada, foram de
finidas as chaves desta primeira
fase. Chave A: São Luis/
Instaladora Elétrica Osvaldo,
Unidos,Estoril/PostoMime, Vila

NewHampshire - Com chan
ces de conquistar o título desta

temporada na Fómula Indy,
Emerson Fittipaldi precisa ven

ceramanhãa 128etapada compe
tição, o GP de NewHampshire, e �

torcer para seu maior rival, o in
glês AI' Unser J.R não chegar
entre os seis primeiros

Nodomingopassado,emMid-

Ohio, Fittipaldi não teve bom

desempenho e ficou com a tercei-
ra posição, enquanto o inglês ob
teve a primeira colocação, so

rnando 153 Pontçsl��Qtra 11 '7 do
brasileiro. "Tive prõbtemas corã

r

a calibragem dos -ppeys e perqi
umbom tempo", eXplica Emer
son, que-ainda sonha com,o tri-

.

. campeonato aa:P6nnula-Indy.·
�

.1
.

META

Juventusem 'busca do
ptlmeiro lugaramanhã

Jaraguá.do Sul � O Juventus
encerra sua participação na se-

. gunda fase do campeonato catari
nense, amanhã,emFlorianópolis,
às 15 :;30 horas,quandoenfrenta o
Figueirense. Quem vencer será.o

campeão do pentagonal princi
pal. Sehouverempate.oCrícíúma
fica GOm a primeira colocação.

Já classificado, o Juventus jo
gará com todos os titulares, em
excetoNei, quepelaquartavezno
estadual está suspenso por ter re-

/ .

cebído o cartão vermelho. "Ire-
.

mosembuscadoprimeiro lugar",
afirma o técnico Abel de Souza,
que escalou sua equipe na tarde
de�eXtâ-feira com: Leonetti; Lin,
Gilberto Batata. Mozer e Júnior;
>Ál�ir;. Amauri, Andersen e

Silvinho; Alam< e índio.
-

"EScalei três zagueirosporque
o Figueirense virá com três ata
cantes, assim poderemos usar o

contra-ataque como nóssajôgada
.

de gol", conclui o treinador.
"

Partidas do 11° "Peladão" obteve alto fndice técnico e, muitosgols

�

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

• Materiais de Construção;
• Pneus, Fer.ragens;
• Eletrodomésticos;
• Tecidos e Contecções:

BREITHAUPT
"
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