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Lúcio Sasse .

Praça terá novo sistema de iluminação

Praça ganha um novo visual
A praça Ângelo Piazera (área em frente à prefeitura)

começa a passar por obras de remodelação, que tem por
finalidade urbanizá-la e tomá-la compatível com o novo

padrão urbanístico que está sendo implantado. Segundo a

prefeitura, o corte de algumas árvores feito hesta semana

foi necessário para permitir a instalação de um novo

sistema de iluminação, além de propiciar uma melhor
visão de toda a área, antes escurecida pela excessiva
vegetação existente. .

.

Ainda segundo a prefeitura, as árvores retiradas não
exerciam nenhum papel fundamental na ernamentação da
praça. As maiores e principais, incluindo as palmeiras
foram preservadas. Nos canteiros, onde hoje existem
somente folhagens, serão plantadas flores de variadas
espécies, o que dará um novo visual à praça.
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Carreta articulada, lançamento na Expofeira

Vieira gefende Polícia está Juventusdeverá
escolastécnicas investigundo vender Gilvan

para os jovens fogo em galpão ainda neste ano
Candidato Paulo Afonso

Vieira prega a formação de nú

cleos destinados ao ensino
-r-r

,

profissionalizante. Página 3

Incêndio que destruiu um Diretoria do Juventus tenta

galpão onde eram reciclados pa- vender o lateral Gilvan, empres
pelão e plásticos pode ter sido tado ao Criciúma, para saldar

criminoso. Página 15 dívidasdeR$lOOmil. Página16

FONE (0473) 76-3200

oi

FAX (0473) 76-0304 .
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Jaragu�do-Slll, 27'deagosto de 1994

Confira a HistóriaEDITORIAL

Criou/odoidonas urnas
Se alguém tem alguma dúvida �õ�;e a PSDB��'Fernando Henrique quer eleger go

necessidade deuma reformapravaIerna legis-. vernadoro senadorGaribaldiAlves, doPMDB.
lação eleitoral e partidária, esta campanha se Brizola eACM sobem nomesmo palanque na
encarregarápor sí só de tirá-la Bastaacompa- Paraíbapara tentarelegergovernadora adepu
nhar o noticiário diário dos jornais para se ter tadafederalLúciaBraga, enquanto que.PMDB
uma idéia da bagunça instalada no Brasil. e PSDB·fazem campanha para o senador An
Vejamos: na Bahia o PSDB apóiaLuiz Inácio tonio Maria.
da Silva, do PT, porque Fernando Henrique NoMaranhão,osenadorJoséSameyutiliza
Cardoso tem o apoio deAntonio CarlosMaga- seu cacife eleitoralpara eleger a filhaRoseana,
lhães (PFL). No Paraná, Jaime Lerner (PDT)

"

do PFL. Em Santa Catarina o PDT, que apóia
sobe empalanques doPTB queapóiaFernando Brizola, e oPSDB, que trabalhaparaFemando .

Henrique (PSDB). Henrique, estão na chapa majoritária para o

EmSãoPaulooPTBapóiaBarrosMunhoz, governo do Estado com o senador Nelson
doPMDB, ao governo do estado, mas não está Wedekin eovice-prefeito deBlumenau,Vilson
comOrestes Quércia e sim com FlIC. NoRio Souza Nunca o Brasil viveu uma desorgani
Grande doNorte a confusão é geral: o PFL de zação política tão grande como a atual, apesar
Antonio CarlosMagalhães e o PDT de Leonel

.
de também nunca ter havido muita coerência

'r-.
- - .- -

-
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Brizola apóiam' o mesmo candidato, o sena- em termos de partidos ou coligações partidári-
dor Lavoisier Maia ao governo do estado. E o as. É uma barafunda na cabeça do eleitor.

"A História de nossa

gente nãopodeficar só
na saudade".

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

Há 72anos
- Em 1922, a "Phannacia Central" que
se achava estabelecida em Jaraguá era
uma filial da afamada "Phannacia

. Minancora", do primeiro distrito do

município de Joinville e era atendida

pelo sr. Eduardo Gonçalves, formado
pela Faculdade deMedicina do Rio de

- _ - -Janeiro, onde fôravalidado o seu diplo
ma da especialidade, conquistado pela

. UniversidadedeCoimbra, dePortugal.
O farmacêutico vinha à Jaraguá todas
as quartas-feiras, pelo trem miste que
dava à Estação Férrea (a velha, hoje
museu), colocando-se àdisposição dos
interessadosem suas consultas no pre
paro de medicamentos. E ressalvava

que vinha à Jaraguá, sem intuito de

provocar concorrência na freguesia.

Há 70anos
- Em 1924, havia no povoado de
Hansa-Humboldt um grupo de atletas

que gostavam do esporte bretão, e eles
mesmos se intitulavam "DieAlten", de
Hansa. Os tira-teimas eram constantes

e a estrada de ferro estava aí mesmo

para unir os jogadores de outras fre

guesias,
.

para ver quem era mesmo

bom-de-bola. Assim, um dia provoca
ramoClub "Teutonia", deJaraguá, que
ia de manhã cedo para Hansa e o

retorno dava-se li noite, com o misto

que vinha de Rio NegrolMafra para

Há57anos

São Francisco. O jogo muito animado
foi vencido pela equipe hanseática e o

juiz era o sr. Otto Meyer, da Hansa.
- O Club "Uniiio", de Jaraguá sofria
umarefonna administrativae ressusci
tava para disputar o campeonato do

centenário, em Joinville, nesse ano de
1924.
- Chegava à Jaraguá o "Circo Novo

Horizonte", com bom elencoartístico e
diversos animais amestrados e cães

que jogavam futebol entre si,

Uma homenagempóstuma
* José Castilho Pinto

Brasil abriu9horizontes claros e

largos quanto a guarda patriótica
.

do que é brasileiro, à defesa in

transigente dajustiça edas classes
menos favorecidas.

Desapareceu esse rebento glo
rioso da nacionalidade vitimado

por um golpe desferido com o

trabuco da traição e queferiu-o de
morte, quearrancou-obrutalmente
da vida e também do alto posto
que lhe confiara a unanimidade
dos seus compatriotas que viam
nele um condutor de escol.

Durante os últimos instantes

que precederam o auge da crise

que teria como desfecho o seu

'trágicodesaparecimento, todos os
olhares e pensamentos se volta
vam para a sua imponente figura
de timoneiro seguro e sempre cá

paz de navegar com acerto para
- portos abrigados. Era porém uma

esperança 'fugaz,
.

à de que conti
nuasse conduzindo o barco que

. Desde às 8 horase 40 minutos
do dia 24 de agosto passado acha
se o Brasil coberto pelo negro
crepe do luto, e na maior das
tristezas,

É qüe o destino insondável,
num dos seus requintes de ingra
tidão e

pormais de 20 anosvinhadirigin
do com equilíbrio tantopormares
banançosos como em oceanos re

voltos, mas dado a insidia logo
iria ao fundo com a sua náu e com
ela levando as esperanças de todo

umpovo.
Que sobre o seu túmulo, por

sobre a tumba sagrada de Getúlio
Vargas fique pois como uma ho- ,

menagem póstuma as lembran

ças, as bênçãos e as lágrimas sen
tidas de todo o seu povo, de toda a
alma das américas.
Nota do autor - .Artígo

inserto em agosto de 1954 no jor
nal "A Notícia", de Joinville, de-

· pois transcrito para o nosso livro
·

Da terra e do cosmos e do qual
·

agora republicámos alguns tre

chos comomais umahomenagem
à essa figura gloriosa que foi Ge
túlio Dornelles Vargas.

I,

I

I
I:

- Em 1937, naquele dia se escrevia 13

de agosto, uma sexta-feira e um confli
to lamentável acabava em sangrenta
tragédia.DiziaoCORREIODOPOVO,
editado por Honorato Tomelin: "Na
manhãdehontemnesta villadeu-se um
facto triste e dolloroso cujo facto este

jornal faz votos a que não mais se

verifique em nosso meio. Em

consequencia de um artigo publicado
no jornal "Jaraguá", apoz o apareci
mento desse jornal o Delegado de Po
licia destavilla alvejou com 4 tiroso sr.

Ricardo Gruenwaldt que foi atingido
Há 10anos

por um projectil e vei a fallecer devido
a uma hemorragia interna. Os drs.
Godöfredo Luce eGeorgeRichter tudo
fizeram para selvar o sr, Gruenwaldt

queJhorasdepoisda intervenção fale
ceu. O sr. Eucario consciente de sua

responsabilidade não fugiu, pois em

virtude do MM. Juiz de Direito não se

suprema
cruelda
de, aba
teu para

. sempre
um dos
maiores
brasilei-
rçs, um dosmais dignos e ilustres
filhos, uma das mais fortes e

esclarecidas mentalidades que já
vingaram neste solo de Santa
Cruz.

Bandeirante do nacionalismo,
paladino das causasjustas, defen
sor dos pobres' e humildes, suá

atuação a frente dos destinos do

Ge/tílítJ,
oespelonfo
pDldios
melllDles

I
I

achar no momento aqui, foi apresen
tar-se às autoridades em Blumenau. A
"Notícia" nossa collega de Joinville
historia detalhada e perfeitamente o

incidente.

suspensão dos ônibus por falta de trá
fego face às cheias, nós próprios, en
frentando desvios, lama e chuvas, con-_
seguimos fazer chegar à gráfica o ma- .

teria), numa verdadeira epopéia. Fazer
jomalismo no interior não é nada fácil;
contudo, estamos cumprindo a sagra-

-

da missão de informar, mantendo ace
sa a chama que Artur Müller, no lon
gínquo 10 de maio de 1919, plantou.
Felizmente o fenômeno "EI nião"

abrandou a catástrofe e o governo ini
ciava a reconstrução de SC.

- Em 1984, desde abril deste ano o

CORREJO 00 POVO era impresso na
cidade de Blurnenau,No mês de julho/
83 e nos seguintes "sofremos muito

para manter em circulação regular de
nossas edições, dadas as enchentes e os

.

problemas de tráfego, como quedas de
barreiras e estradas esburacadas. Este
ano se repete o fenômeno. Só Deus

sabe como esta edição está circulando.
A remessa de material é feito via Auto

ViaçãoCatarinense, com aqual mante
mos convênio, no entanto, em vista da

* Jornalista

CORREIO DO POVO
E
••

Vic:torSchmöckelugemo, '

DiretorGeral
.

FhniscoAlves
Fundado em 1:0 de maio de 1919 D..êtõí'Aêi1íí'ilstriiVo
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trabalho. De cada um

d t d
. , · f" .". Iz� �.Lt U , !', ., li •

.... , .... � .. _ e.,�. : ��.'. < • : � _', :':'_':·:.��r:;/�t�sßi�fl�.H".'j ,_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jara ádoSuI,27 deag�to�1994
-�- '-;-

Re·trahc-a
:.': ;. -.

(CM)

PROPOSTA

PauloAfonso defende cursos técnicos

tria do Estado, agregando
.

ao

mercado de trabalho um novo e

importante contingente de pro
fissionais habilitados", frisaPau
lo Afonso. O candidato acres-

.
'

centa que a capacitação dos jo-

vens, bem como a abertura de
perspectivas de criação de novas .

empresas de pequeno porte "po
derá reverter o�_.quadro de _

subemprego e desemprego-hoje
reinante em Santa.Catarina''.

,

Vieira.sugere formação de ';
.

.

núcleosprpfissionàlizantes "Trapalhada
A ordem do presidente Itamar Franco de liberar

financtamento.para a venda de 300 mil casas
construídas ainda no governo Collor, através da Caixa
Económica Federal, caracteriza o uso da máquina
governamental em favor de Fernando Henrique

Cardoso. Portanto, a partir de agora, como .alerta o

corregedor-eleitoral do Distrito Federal, Jerónimo de
Souza, como conter os governos estaduais no uso da

máquina? O corregedor acha que está na hora de dar
cartão amarelo para o presidente.

A proposta envolve, segundo
o candidato, cursos técnicos de
auxiliares pára-médicos, técni

,

cas .agrícolas, informática apli-

I cada, conservação de energia,
mecânica demanutenção demá

r;::::====================:::::;::===-=======::::;;========::;., 'quinas eoutros. "Estaaçãopode
rámudar de forma significativa o
perfil da agricultura e da indús-�I ICE MACH/NE

�I:.c"'l E1�",� COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Peças Originais Cônsul, Prosdâcimo, Brastemp,
White-Westinghouse; Gás Freon; R-I2, R�22

Pode?
Em Recife, Esperidião Amin

foi confundido por eleitores em

duas oportunidades: naprimei
ra, cidadão pensou que fosse
Fernando. Henrtque J;/!.r4.osF?;,
Na segunda, outro imaginou
quefosse CidSampaio,86 anos,
candidato a governador de

Pernambuco. Isso porqueAmin
não tem uni únicofio de cabelo.

Campànha
PMDE faz grande

mobilização hoje' em Jaraguá
do Sul. Na sociedade Vteirense,
apartir do meio-dia, com todos
os candidatos da região e, tam

bém, Paulo Afonso Vieira. que
disputa o governo do Estado.

Lideranças de municipios vizi

nhos também participam da
'reunião.

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC

g r a u

Deputado Leodegar Tiscoski comple-
(PPR) disse que no Sul do Esta- to, ou em
do a Telesc está trocando votos fim de
em favor de candidatos do PDT . curs o ,

peJa i'!�t,Cf:!�9(!?' 1.� _li����te�e!ô-, '

'" , ,.através
nicas. A denúncia provocou o de edu
maiorbode e agora está sendo

investigada por outros deputa
dos.

Denúncia

Promessa
o laboratório central, do

governo estadual; que produzia
medicamentos básicos vendidos
apreços de custo para apopu

lação carente,foiJechado. Can
didates Jorge Bornhausen e

Ângela'Amin estão prometen
do reabri-lo. Fechado, diga-se,
pelo governo administrado
pela 'União por'Santa .

Catarina.

Fone/Fax �

(0473) 73-0419

'\,

VECTRA
Eleito - ·CAAAO DO·ANO·

FlOrianÓPOliS - Criaçãode
40 núcleos de formaçãoprofissi
onal de caráter regional, capazes
de ofertar cursos e treinamento
de curta e média duração para a

profissionalizaçãodejovens com
segundo

(ominho

poro
'tomboler

desemprego

Alcales Informática Ltda,
Manutençãb e vendas de microcomputadores,
periféricos e suprimentos
OFERTA: AT 386. SX40MHZ - DRIVE 1.2 E 1.44MB - HD-170MB

MONITORSVGA-MONO-MOUSE- GABINETEMI!fl-TORRE, TECIA
DO 10Í TECIAS - EsTABILIZADOR BOO WAITS - JOGO C4PAS

VISITE NOSSA
LOJA

Fone/Fax (0473)
. 71-8353

Rua Joinville 1178.

por Auto' Esporte - Versõo 1994

CO - Man.! CD -Aut.! ou GSI

cação
complementar. A proposta é do
candidato ao governo estadual,
Paulo Afonso Vieira ÇPMDB).
Segundo Vieira, os núcleos ocu
parão as dependências das esco
las da redepública estadual, ope
rando emhorários diferentes dos

normalmente utilizados para a

educação formal.

R$ 1.100

ao seu alcance na

�
IJ!!!!!!JlJlENlJóllFEß

Emmendörfer Com.
de Veículos Ltefa.

Concessionária

Chevrol�
Av. Mal. DeOOoro da

Fonsecá, 557
F0Il!(0473)PABX 71-3655
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JaraguádoSul,27 deagosto de 199�

EDUCAÇÃO

Demanda escolar pode crescer

em torno de 10% ano que vem
Jaraguá do Sul- Previsões da

secretaria municipal de Educa

ção indicam que a demanda esco
lar deverá crescer entre 8% e

10%. Hoje são 9.027 alunos, in
cluindo os 936 de escolas incor

poradas pelo processo de

'municipalização do ensino, além
de outros 1.148 do Projeto de

FormaçãodeAdultos. Para poder
atender a demanda, segundo a

secretáriaRosemeireVasel, além
das 49 novas salas de aula já

construídas nesta administração,
outras 32 serão necessárias. Pa

ralelamente, os padrões salariais
também são revistos. O menor.

.salário é pago ao professor de

magistério (40 horas), fixado em

R$ 304,33. Para professor de li
cenciatura Plena, R$ 477,98 e

Pós-Graduadomais 8%sobre este
último salário, já incluíndos os

15% de reajuste concedidos pelo
Executivo com vigência em lOde

agosto.

Isto é Jaraguá
Quem caminha pelas ruas não consegue ver a interessante

cidade em que agente vive.A objetivapega a imagem do centro da
cidade para a região Oeste da cidade.

'

As duas principais ruas da cidade, no sentido norte-sul e sul
norte, a rua 2 (MarechalDeodoro da Fonseca) e rua 19 (Reinoido
Rau) contribuempara um rápido escoar do trânsito de veiculos que
é cada vezmaior, a ponto de congestionar a primeira, preferida
para estacionar veículos nos dois lados da via.

.

Na rua 19, aparecem apenasos'fundosqaslojas "Collor Tintas",
ex-loja. "Pérola" e o. prédio de Menal.

Na rua 2, entre o casario que toma toda a extensão da longa via
pública, aparecem os fundos do prédio Lenz, a frente do prédio
Hertel, osfundos dosmajestosos edificios "Florença" e "Domingos
Chiodini"e asfrentesdo importante estabelecimento "SãoLuís" dos
IrmãosMaristas, a imponente igrejaMatriz de São Sebastião e o

prédio onde se localizam as lojas, o salão CristoRei e a residência
dospadres..

Isto é Jaraguá do Sul - a Pérola do Vale do ltapocu - com seus

.

100mil habitantes lutando por uma vida melhor.

o sonho de -construir
transformou-se em realidade

PROMOZONTA.

ofelir.ganhador da casaprópria daPROMOZONTAfoi o sr. JOSÉHIRTFILHO, de
Mafra, em sorteio da Loteria Federal do dia 13 de agosto.

Anuncia sau produto num veículo que lha dá ratorno.
Anuncia CP ClassUleados. Fana 72-3383

I�AÇll-Nf)S IJIIA ',TIS)'I'll
POS'I'O UE VEN))AS .JtlN'I'O A FAllIUCA;

lUlA .JOINVILLI� 1:14(;
I:
-rem a pronta entrega: Meia malha, LO.JAS UALMAIl ;AV. GI�'I'ÚLIO VAIlGAS, 128

moletinho,moleton lisoecamurçado .JAllll(.I]A I)() SI]I.. - S(�
..�-::::::==�=::ro-=��a.�.�.�����.. '. ·.·I�.)N·I� ·

..,'7 J..�1·.(;(;(;. ,·C,.
,

II MalhasDal.ar
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&Aniversário 45 anos deGuaramirim

L:===::I•.,'mTl_'If.rsllôm_�;rammJ;J
,

Guaramirimmostra oquefaznaIVExpofeira
Guaramirim tern 850 pr�

priedades rurais, a maioria de

minifúndios, que produzem 40%
da economia do município, com
lavouras de arroz, banana, milho,
cana-de-açúcar e olericultura,
gado, aves e suínos. Seu parque
fabril é
formado

por mais
de 200
indústri

asdepor
tes vari
ados -

Chic:o AIves1CP

260 comunidades, são animado
ras as perspectivas deum período
dedesenvolvimento a curtoprazo
já que novas empresas estão sur
gindo, além da ativação do termi-

nal distribuidor de combustíveis
da Petrobrás, já em fase de insta
lação, o que seguramenteconsoli
dará sua importância na econo-

AIVExpofeiraAgroindustrial,
que deverá receber um público
estimado de 50mil visitantes, é o
grande momento para os setores

produtivos deGuaramirimexpan-

direm seus negócios gerando,
consequentemente, crescimento

.

do movimento econômico do-
. município e garantindo os níveis
de ofertas de empregos.mia catarinense.

cdImkF�&m��O da

� ,��e��kiIhante
caminAada de 1J5,U/JUM_,���� e

���.
Parabéns Cuaramirirnll

Câmara Municipal de Guaramirim

micro,
pequenas e médias empresas -

com destaque para aprodução de
massas alimentícias, conservas,

malhas, móveis, tintas evernizes,
metalúrgicas ebeneficiamento de \.

arroz. O setor de comércio e ser

viços possui 364 estabelecimen..

tos onde se destaca a

comercialização de malhas.
Guaramirim obteve sua eman

cipação política em 28 de agosto ,

de 1949, há 45 anos, quando se

desvinculoudeJoinville. Imigran- Parque de Exposição PerfeitoManoel deAguiar onde acontece a Expofeira' até 4 de setem�rotes alemães foram os primeiros a
ocupar as terras, juntamente com
italianos, portugueses e imigran
tesdeoutrasnacionalidades, além
donativoorigináriodamisturade
várias raças. Num contexto de

.1; ......

•
. ,

.,; Y'

I .

k�. .a,;. ..... ...... ._.-r�-.l;....J;,.,.-f"_"_'!-�" L.x...c.;.JI "',..4. -{';.J"A�#-c.-«. � ......... ç ... "lo...._ L (:, C; f, " ..I • -l i , ). '\, ';', r-r",,;,-:fi. :foft 1-1� �

I
�\( 'fl_"t-tl.tt' �_t:�"'�/-JI�' f t;,(jtiL·.! 'll.lil-li.ll+1 "fit'·;
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Expofeira deveatrair 50 Produtos Idas lavo�ras têm
mil' visitantes ·

ate.
' ,dia' 4 espaçopróprio empavilh�

O setor da agricultura terá
um localpróprio para a exposi
ção do seu potencial durante a

48 Expofeira Agroindustrial de
Guaramirim.Aprefeituramon
tou um galpão pré-moldado de
12x30 metros no qual serão

mostrados as inovações
tecnológicas, pequenos animais
como abelhas e escargot, arroz,
banana, olerículas, pisciculto
res, industrialização caseira e

trabalhos dos clubes de mães,
orientados pelaextensionistada
Epagri, na área de economia
doméstica. "Além destes, tere-

Alcibaldo Germann
mos produtos' industrializados
e beneficiados, derivados da
banana e do arroz", observa Q

secretário de Pecuária, Agri
cultura e Meio Ambiente de

Guaramirim, Alcibaldo Perei
ra Germann, que coordena a

Comissão deAgriculturajunto
com o produtor e vereador
Lauro Frohlick.."

O desfile agrícola, estámar
cadoparaàs 14h30mindehaje.-

O desfile aconteceHa rua 28
deAgosto e inicia-se defronte o

Supermercado do Martini, no
bairro Avaí, onde acontece a

. I

concentração. A expectativa ê

deumagrandeparticipação, por
ser o desfile oficial da 48

Expofeira Agroindustriale des

EXPECTATIVA

'I
\

F oi aberta ontem, às 18 ho

ras, a 48Expofeira, deGuaramiÍ:im.
O evento inicia cercado de expecta
tivas de organizadores e expositores
e deve atrair mais de 50mil visitan-
tes durante os dias de exposição. A
Expofeira estará aberta de segunda
a sexta

feira, das
17 às 22 Ivell/ojá
horas e,

aos sába
dos e do-

,

e sucesso

emsutl
mingos, • •

4- �-Ju',.ofunciona- ",U1:rw'
rá das 10

,

às 22 horas. o ingresso custará ape
nas "50 centavos de real.

Opresidente da ACIAG e coor

denadór da feira, LauroMurara, co
memorava nó início da semana o

sucesso-inicial do> evento através
dos resuÜados obtidos na

comercialização dos estandes. "To
dos os estantes já estão vendidos e

não temos espaçoparamais nada no

parque. Já tivemos �ente inclusive
querendo reservar espaços para o

próximo ano, tamanha foi a procu
ra. Se o sucesso da feira puder ser
representado com isso, teremos uma
edição histórica da Expofeira este

ano", pondera.
A Expofeira terá 85 expositores

na área interna dos pavilhões. Nesta
área estarão presentes os exposito

"res das indústrias demóveis, malha,

."

, I

'.

/

Represa do rio ltapocu que corta o município
c>

comércio, alimentação, química etc.
Área externa

Na área externa do parquemuni

cipal, com aproximadamente 5 mil
metros -quadrados, estarão outros

segmentos, COIDQ revenda de au

tomóveis, máquinas, equipamen
tos, barracas, etc. Toda esta área
também foi transformada em

estandes abertosejácomercializada.
Finalizando a área de visitação

pública ..o potencial agrícola domu-

nicípio estará expondo em divers�
estandes no pavilhão novo, com

cerca de 300 rnetros quadrados. No
local estarão os estandes das

principais culturas, como arroz e

banana e opções para a diversifica
ção agrícola, como piscicultura,
escargot etc. Uma das novidades no

setor agrícola será a apresentação!
lançamento de duas novas varieda
des de sementes de arroz, desen
volvidas-no próprio município.

III ,.cozlnhas.Flerlim
UMA NOVA GERAÇÃO DE COZINHAS'

C'OZINHAS BERLIM LTDA.
Uma n ovag e r a ç ã o d·e c o z i n h a s·

I'NDÓS7RIA COMÉRCIO'
CEREALIS,.A ,.ES70NI LIJIDA.

Rua 28 de Agosto, 3234
Fone '73-0466

Guaramirim - Santa Catarina
,

AGRICUL�URA

45 anos de emancipação políti
co-administrativa de
Guaramitim.

Pecuária - O secretário de

Pecuária, Agricultura e Meio

Ambiente,AlcibaldoGêrmane;
, ,j
esclarece que este ano não ha;
verámostra de animais depore
(gado), A exposição pecuária
vai acontecer em 95, possivelí
mente em agosto.sendo aniver-
'sário do município. Isto POE
que, a comissão organizadora
entendeu' ser dificil conciliar
dentro da estrutura atual do

, parque deexposiçãoumaexpo
sição de gado, Com a atenção.'
que a atividade merece.

o lucro é razoável, ajusta distribuiçãQ das riquezas, o fomento,'
industrial, a qualldade dos produtose a boa gestão conduzem .

nossa região ao 1° lugar entre todas as de SC. :,"�
,

"<.
�"

E é assim que precisamos estar, sempre: solidários,'fOrtes) ousados�
A 4a Expofeira Agro-Industrial é o exemplo vivo de tudo.

PRE.FEITURA MUNICIPAL DÊ JARAGUÁ DO SUL -

r; v
.

� ! i ,,:t r: -.:.;.,..., ,. 'I.,;. J 'e ")\��,:j t'-� 2'j'�j ,�""-J- � I. 't; C;;' \ :� �C3.-,\\')·,'.I\V:':
;'" J '. '_

_ __ . .,. _ � __ ..- '_ � .J
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MELHORIAS'

Prefeitura investe alto na

ampliação de todo o Parque
\

� preparação do parque
de eventos para receber a 4a

Expofeira e suas atrações, fo
ram necessários altos investi
mentos naestrutura. A adminis-

parque emelhorias em geral do
Parque de Exposição Perfeito
Manoel de Aguiar. O prefeito
VictorKleine,presidentedaCo
missãoCentralOrganizadorada
Expofeira, éoutro que semostra
otimista quanto aos resultados.
Ele aposta num incremento de

pelomenos 50% nos resultados
da feira deste ano comparada
com a edição anterior, realizada
há 3 anos.

Segundo analisá Kleine,
__

os

investimentos proporcionarão
retomo a longo emédioprazos,

tração
pública �,,;,.,. .1"""
munici- r",,,w "",.. ti'

pal in-
o vesti u
mais de
170 mil
reaisnas
obras de

(reseer50%

emrelD{6D
01991

ampliação da área coberta no

Exposição depinturas de construções àntigas

--6uaramirim-
eiclade feliz. Parabéns pelo teu

povo e peles 45 ancs.

c BAR KAMER '(PARDAL)
Rua 28 de Agosto, 297 - Centro,

) "" p.uaramirim � SC

impulsionando e volume. de ne
gOCIOS. "E isso terá
consequências diretas no

faturamento das empresas ex

positoras, crescimentodomovi
mentoeconômicodomunicípio,
que implica emmais empregos,
mais divisas, enfim,melhor qua
lidade de vida", diz.

O prefeito Victor Kleine
enfatiza'que o município tem

toda a estrutura montada para
receber com qualidade os visi
tantes, empresários de todos os
ramos. Ele destaca ainda a vasta

programaçãoda Expófeira e to
dos os eventos paralelos, alusi
vos ao aniversário da cidade.

Kleine destaca ainda o traba
lho desenvolvido pelas comis
sões setoriais.responsáveis pela

. organização da Expofeira e das'
festividades de aniversário. O

prefeito frisaque aprefeitura e.a
Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola sempre foram

parceiras, desde quando foi ide
alizada aExpofeira, há 10 anos.
"É uma parceria eficiente que
tem dado certo. Esperamos que
isso continue, crescendo e me

lhorando a cada ano.

Guaramirim só tem a ganhar
com isso", observa.

Prefeito Victor Kleine: apostando na Expofeira

Expofeira completa 1O anos
..

(�

,·ii:

Em 1983, nasceu a idéia de se

realizaruma feiramultísetorial.A

proposta foi levada adiante pelo
presidentedaAciag àépoca,Fran
cisco Herbert Schork, com total

apoio do então prefeito José Pre
feito de Aguiar. Foi assim que
entre os dias 27 de abril: e lOde
maio de 1984 aconteceu a I

Expofeira, numa área improvisa
danas proximidades do estádio do
Seleto, Quatro anos depois, em

1988, a 2a Expofeira era realizada
- jánoParquedeExposiçõesManoel
Perfeito de Aguiar, construído in
teiramente com recursos domuni

cípio.
Aclino Feder presidia a Aciag

José P. de Aguiar era o prefeito.
Em 1991 aconteceuaâ'Expofeira,
entre 23 de agostoe4 de setembro,
quandoReinaldo Richter presidia
aAciagenaprefeituraadministra

. vaAntonio Carlos Zimmermann.

Parece. que foi ontem...

Mas fazem 45 anos e Gliaramirim continua trabalhando, acreditando, crescendo:
afinal por tr�.de toda a obra, existem pessoas imbuídas da maior responsabilida

de e prontas para colaborar com o desenvolvimento desta terra,

DfJr�PfJnR1UtPEDRA��R);.,ÃS �:.'-V
Rua Silveira .Júnlor, sinO - Centro - Guaramirim

II

b\���I� 'O MELHOR DE GUARAMIRIM PARA VOCÊ
� Venha conhecer o melhor da produção das pequenas, médias e grandes ind(ast�ias, comércio e agricultura de Guaramirim e região.

GRANDE PROGRAMAÇÃO DE LAZER PARA A FAMíL;IA
.

27/0a - 22 h - Baile da VI Schützenvereinfest (Festa das Sociedades de Atiradores)
.

3D/Da - 19 h • Shows de duplas sertanejas e Baile com "Os Seresteiros"
01/09·19 h· Noite Cultural Sesiana
02/09 • 21 :30 h • Concurso "Garota IV Expofeira" e Baile com a "Pop Band"

03/09 • 22 h • Baile de Rei na Soco Esp. Recr. Ouro Verde com o "Baden Blu"
23 h -)�plle.J:0m "9,s Av�ntyrEi!ir�s: � :9� Pi5iz�t�s: • ,. ... �., • • _ � < .

" Competições de Tiro ao Alvo dias 28 e 29/8, 3 e 4/9. _..., ,. Segunda a sexta - '17 .�s 22 horas .

� M�tMrbhr��c'olrt Ihlffet M::htJ��sêb":..�r�!�-tí_p���S_; camö Casél:fdo'Reefieaci?'e Marréoo- ' , cP $ • , , • �SMa'dH Oórhingo'- Hl<lS"22 nÓ,rãs'
< 1 ,

26 Agosto a 4 Setembro 1994

Parque Mun. de EIp. Manoel PerfeHo Aguiar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaime de Borba/CP

A IVExpofeira �

Agroindustrial de Guaramirim

reflete todo o potencial de
_ produção do município em

inúmeros e importantes segmen
tos da economia dtverstfioada
vale do Itapocu. Daí o sucesso

de que se reveste o evento desde
suaprimeira edição, há 10

anos, na oportunização de

negócios,

Mdquinas e impkmentos agrlcolas
Jaime de Borba/CP

Setotmoveleiro ,� expressivo enfGuatainirim

WAGNER TRANSPORTES ':E COMÉRCIO LTDA.
LEITE WAGNER

Jaime de Borba/CP

Tecidos em malha destacam-se na indústria local

,

'Jt64, lUJ4,� de

� a, e4ta,,�.

tPUÚiIt4 ,�/41M'� e

4'��4«4
��dee� ..

jt)��/'
Homenagem de

Pavimentação e Tral1�portes-ltcla.. ,

'

,SR-280 ;i;Km'60,

..
'

_ FONE '.73�D·:t.,44,'
"'GUaramirim � sc>

'"'-"::": �: -, "C'!� .
__

·e:.".,
,""

'';'

'. .
._

"

o Momento é de fe6\l:itl Uma cidade se, faz de. homenegcns, .idéiae e coragem:
'

Cuaramirim fez... se faz. Numa. dinâmica, que envolve a tudo e a todos.
N� or8lJ:lham� de ser p�rte dYAAa e�ren8.ßem. Darabénsl

Matriz: i>R-WO �:55 '- Gufirruillrißi ... �ton;'73D422'
.:, '.

-

,

fUais: Cuarulhos ,- &P - Campinas - &P - Marília - &P - Taquarilinßa � SP - Joinville - &2 - Drusque - &:;..

'i'-'

,

Nos seus 45 anos de emancipação a

Marmorarià Kraisch se orqúthe,
,

�:e.!!J .fª�f!!- J?!l.rtf!. r!9�Jnçt:�IJ1�ªIº-\\\�.t.�!."- I

Marmor'ar."a-Kralschtnd, e' Com" Ltda.:desi:ä_'�·röUcrêssIVà'.-cldade�:_-_--:�'-:_-_··- .r:»:'. .. _ ... -�. -'

,
.

Avante' Guaramiriml,

.
'

,

1
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Fone/Fax

(0473)71-0091
Fone/Fax

(0473)71-0091

i�'
VENDE-SE
Filhotes de cães Cooker. Tra
tar fone 72-0937 com Valéria

---------.....,�------------,r--------.�"<>- ..

-_r.�====:;.;::;:==============;1
VENDE-SE Jaraguá ou terreno, Bairro

.

Título do Clube Atlético Icaraí - Rua 2200 n? 245 -

Baependi. Valor R$ 200,00. Barra Velha. Maiores infor-
Contatos pelo fone 72-3512 mações 72-1093
(negociação)

. Matrículas

abertas

para o 20

semestreTROCA-SEOUVENDE-SE
Casa de madeira cl 85m2 - 2
banheiros - garagem e área de

serviço com churrasqueira.
Aceita-se troca por casa em

COMPRA-SE
Telefone. Paga-se à vista. Tra
tar rua Waldemar Rebello n"
48 - Vila Nova

FAÇAOMELHOR
NEGÓCIO. FAÇA
REGATA

••••

O�!!!!�
Tempra 16V / Tempra 8V

Tipo 2.0 / Logus .

Na 18 Assembléia uma grande
surpresa pios consorciados

liiilift1P!!tS motos na 1·Assembléia 4 pl sorteioe 4 p/lance
• 'V!::!! CG 1251 CaX 200 I XR 200

,

rãi.lli� Ir Sllo.�'fJ�·rn'",IIIIL...-.-= .
-_._._.

o SHOPPING DO CELULAR

QUALIDADEE
MELHOR'PREÇO

LINHACOMPLETA
DE ACESSÓRIOS

TODAS AS MARCAS
EMODELOS ....

- FUNDADA EM 1917

Tpadição em:

- Per>sianas

VENDE-SE
Casaárea central. Terreno com

400m2, 4 dormitórios, sala,
cozinha, 2banheiros, garagem

.

para 3 automóveis. Contatos
72-2470

VENDE-SE
Casa de alvenaria com 2 pavi
mentos, 3 quartos, sala, cozi
nha, 2 banheiros, 2 salas co-

, merciais, garagem com chur

rasqueira e toda murada. Va
lor R$ 20:000. Localização:
EstradaPoço Grande em fren
te a Igreja Guaramirim. tratar

pessoalmenteno localdas 8:00
às 11 :00 horas pelamanhã, ou
final de semana horário nor

mal cl sr. Adernar

VENDE-SE
Lanchonete completa, comum

freezer, 1 geladeira, chapapata
lanche, fogão e 20 caixas de
vasilhames. Ótimoponto. Tra
tar rua Joinville em frente ao

Cizeski Automóveis

PÁRA-BRISAS
Dórà-.bpisos. e'· vidpos,
novos e u�ado� pOPO

automóveis.

\> _

E.ri. .ti�p.e�-:J�qq)o�..�º
,',

.

'- 1t .,. .�.- :: r»;
-

� '-'..... !'. .,-.
.

,,
__ -

..

. -' lado' d� �;inp� -'E;tpen� .

.,

pinkandblue

• FiatSpazio - gas - branco 83

Entrada Rã 2.100,00 + 18 pare. de R$ 116,66 - R$ 3.500,00

" Corcel.Il-gas Sm-branco., : 78

Entrada R$ L800�00 + 18 pare. de R$ R$ 100,00 - R$ 3.000,00

.• GoIGTS-ale.-verdemet.. � 89

Entrada R$ 6.600,00 + 18 pare. de R$ 366,66 - R$ 11.000,00

• F 1000 - capotamafra - diese1- vinho 81

EntradaR$ 7.500,00 + 18 pare. de R$ 416,66 - R$ 12.500,00

• Chevette SL - alc - chumbo met.. 81

Entrada R$ 2.100,00 + 18 pare. de R$ 116,66 - R$ 3.500,00

• ChevetteSL-gas.-bege : 78

EntradaR$ 1.800,00 + 18 pare. de R$ 100,00 - R$ 3.000,00

• • Passat LS - bege 82

Entrada R$ 1.980,00 + 18 pare. de R$ 110;00 - R$ 3.300,00

• Passatl.vgas-branco•. ""i i'·.·j .. · .. ···,··:<··· ",." .. :".;. , .; 79

ßntrada !t� !..680,09,:t) 8 ..e=s de R�.n�� .:-cR$ 2.800,00,

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

Testes de Seleção para
diversos Níveis

Caro aluno: Antes de entrar em um curso de

Inglês faça uma boa pesquisa, veja o tempo de

atuação e origem do método, objetivo do curso e resultados obtidos, (o ex-aluno é

sempre a melhor fonte de pesquisa) estabilidade' da empresa, localizaçao, ambiente,
imagem, organizaçac, seriedade da direção e professores, säo fatores indispensáveis
para você saber se o seu curso terá um principio e um fim, e que proposta oferecida
a você no inIcio nao sofrerá alterações até sua conclusao.
A Pink and Blue atua 14 anos em Jaraguá do Sul, e os resultados estão prese: I,JS em

todas as empresas, escolas, repartições públicas 01:1 proãssionais liberais. Em todos
os lugares você encontrará um testemunho da Pink and Blue. O pröxímoé você.

End.: Rua LuizKienen, 67 - Fone: 72-2899 Fax72-1698

Consulte-nos; fazemos
orçamento sem

compromisso.

Persianas Verticais

Re�idenciais e Comer>ciais

VENDAS E REFORMAS IIRua Jacob Buck, 46 - Centro 11
.. 1(ao lado do Besc)

. III
Fone (0473) 72-0247 '!

I!.;

iii:
:1 :1Jaraguá do Sul - sc
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Verona GLX 94 (G) - prata metá

lico

Chevette SL 89 (A) - bege
Chevette SE 87 (A) - bege met.

Chevette SL 86 (A) - verde met.

Fiat Uno Mille (G) - prata met.

Passat 82 (G) - bege
Brasília 81 (G) - branca �

Chevette 78 (G) - bege
Fusca 79 (G) - branco

Fusca 77 (G) - verde

Jeep 54 (G) - verde

Fiat 147 (G) - vermelho
Caravan 77 - (G) - marrom

Chevette 82 (A) - chumbo met.

HONESTIDADE E TRADiÇÃO
Rua Walter Marq ....ardt. 2685

Fone 72-0"199 - Jaraguá do Sul - SC

..

.�(lhiliar�al!5.
Confira nossos C6MPEft

preços a vista
DOS

P�E�OS
ou ',a· prazo.

.8f1'. OS
,

-

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

,1. JARAGUÁ DO SUL -Domingos da Nova, 154, próximo ao semáforo
,

da Reinoldo.-Fone (0473) 71-3314
I' I REINOlDO RAU - ANTIGA lOJACOLOMBO

,

e- " .

COM. DE PEÇAS PARA
BICICLETAS E MOTOS LTDA.

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

*(Q473) 71��3��-; ,

(hor.comercial) ,,' "'. ,

_

"",.<f

·Jaragu�'d(;' ser- sé'

" , IJaragu.ádo,Sul.27 deagostode·1994

CARROEMOTO
Vendo moto XLX 350 ano 88
- branco - inteira - e umGol LS

,85, motor refrigerado à água.
Valor R$ 5.700. Tratar fone:
71-0410 '

VENDE-SE

Opalacoupe todoequipado (es
portivo) prata; caixa com 5

marchas, console com todos os
marcadores. Valor R$ 3.500

Logus CL 1.8 (G) - bordo met.. 94
EscortGl, 1.6(G)-vennelho 91
Kadett SL 1.8 (G) - azul met... 92
Chevette SLE 1.6 S (G) - marrommet. 89
Belina Guia 1.6 - completa (A) - bege met... 88
GoI CL (A)-pratamet... ; � 87
EscortHobby - pratamet. , OK
Parati LS (A) - azul.. 86
Be1inaL (A)-pratamet.. _ 84

.. Pick-UpFIOOO(D)-marrommet... 85
Fusca(G)- branco ; : 81

VENDE-SE
Chevette todo original 76, por
R$ 2.400.00. Barbada vende
se XLX 350, 88 valor R$
3.200,00.·Fone 73-0728 ligar
ao meio-dia ou à noite

Fone (0473)

76-70'14
RuaAngelo Rubini, 460 • BarradoRioCerro
89260-400 -JaraguádoSul·SantaCatarina

.

CEILUIAR. TELEPHONE
··MOTOROL,A

PORfABLE

® -

-:; �

- 5-50 " I).'C .;. f»5()·I).'C

TELEFON:'IA· CELULAR
0474 - 22.11746'·.' '

-

RUA:· MINISTRO c�t\L6GERA§, 916
CEP: 89.20L500. JOINVILLE = SC

-Pr�t.�ja 'seu patrifnôniQ c,qntra todo tipo� de .F�rrug.efn .

Port&es ... IGrades �fn Ger�1 - Cercas - ��n�lC)s ... 'Parafusos
, ", �:-,

- . .

,_.< Rua João Janudrio AJ'roso, .244,���
.

".

fDIl1"��' 92-3339JiiJllfgtt'iP��'tJWerdo ,

.

lt.)LielJ� D�"�J/··" ����Ol�
j.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Anuncie no. Cla••lflcado. do CP

72-3363
o. cla.slflcado. mal. Ilda. da região.

erta
Rua; Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0510

Vende
Áreade3.700m2,próximoaocentro,
naruaCanoinhas, lateraldaAntônioC. Ferreira.
Terrenocentral,noiníciodarua

. AdéliaFischeráreade33.023,OOrn2.
Lo�noLoteantentoItapocuzinho.
LotesnoLöteamentoJardimFranciscö.
LotesnoLoteantentoRausise:niGuaramirim.

Lote425m2, próx:itnoBretzke.
ApartamentoEdificioJaraguá, tamanhomédiocom
garagem-R$26.000,OO
Área. nobre - Lote com 384m2 - Lote com l'.652m2,
próximoR.ecreatiVaMarisoI
Lotecom392m2-RuaCarlosMeier,próximoWegll

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOSVOLTARAM

e ploD�VOOiõ
Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs,

inclusive domingos e fer-iados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva PortQ, 225 Vila Lenzi

(�róximo Weg I)
.

Fone: 72-1 243

Pêsquisado e comprovado, o
-rnefhor da r�g��o-

,
.

Assessoria completa naárea ,G·ráfi�ca
para sua Empresa .,.:

Criação de logotipos, .Catálogos, Folhetos, Folders TurtístiCôs,
Anúncios de Jornais e

.

Revistas, Cartazes, Jornais de Empresas,
t--'I'"'t � '{ ,_'. I' >;! "1'l::"'-"\ ��-' -. i"-T 'T'1"tI, '�' r -)'-�l' '

• '} '':'c!/ '.',': -,," ;,,""'f� '"�rodú�aó'êIä'Äuélio -Visual'
,

,

Sociedade
AtiradoresDiana

Rua Atiradores, sIn°
- 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 n° 0007 - 0029 - 0055 -

0084 - 0102 - 0180 - 0227 - 0336
- 0372 - 0441 - 0467 - 0470 - 0546
- 0575 - 0595 - 0601 - 0641 - 0644
- 0661 � 0834 - 0848 - 1005 - 1012
- 1059 - 1064 - 1092 - 1106 - 1112
- 1224 - 1276 c 1296 -13'50 - 136'1
- 1383 - 1384 - 1407 - 14HJ·� 1506
- 1510 - 1512 - 1565 - 1568 - 1617.
- 1623 - 16)2 - 1699 -Ins: - 1776'
- 1814 - 2064,
Os referidos títulos serão levados a

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

.

propostas .

vencedoras serão
.

as se

guintes:
- Para pagamento a vista será con

cedido um desconto de 30% (trinta
'

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

cinco reais) e maís cinco pagamen
tos de RS 45,00 (quarenta e cinco
reais), em 30, 60, 90, 120, e 150

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

pessoas maiores de 21 anos,

que não estejam em débito com a

tesouraria do clube, salvo se a mes

ma proprietária do título. em leilão.
As propostas deverão ser retiradas

junto a secretaria do clube; a rua

Otto Lemke, sinO 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..

II

li

Guaramirim, 11 de agosto de 1994.

Levi KWlO Lemke

Presidente da Diretoria
Dr. Osnlldo Bartel

Presidente do Cons. Delibêrativo
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Divisäo de concreto

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

Divisão de plásticos (tubos de pvé - eletrodutos/linhas

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

Rua CeI. Procópio Gomes, 89

Fone 71-0066

Pedras 5ãobmé-Ardósla

,P_edrasparareuesbmentosemgeml
Rua Silveira Júnior, s/n!! (préx Ginásio de Esportes)

Guararnirim - SC l�flNI�: 7:J-(M)27
.

MARAN(i�9NI Bolsa
de.Telefones'

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 VENDE

ALUGA
Rua Walter Breitt1àJpt, 92 - Jaraguá do Sul - se

(OefrontcaoUeiraRioClubcdcCampo)

Fábrica dé Calhas

Industrlals
eResidenciais

11f)NI� ,«()Lt1:J)

7:1-1):125
RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

II

II

DIGITAL SOUND 1aquinzena desgosto
Você leva 5 CD's eganha 1 locação de brinde

Rua Bernardo Oornbus�h, 619
.Jaraguá do Sul - SC - Fone 72-3069

Estamos comsensacional

promoçêo para a 2aCl:>
��O

s

quinzenadejulho e

KfVB
COMUNICAÇÃOUDA. "

Av. Mal. Deoäoro da.Fonseca, 141 - Sala 4'
I
1

�·."�"""""""""""""""""""--�""--"__��""�,,,,,,�,,�,,,,,,,,"�""��"16�....�....�..
(_:�L,>, ,)�q��j�7�1-?�;1�,:,

;i;
-

__
-

'

II
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� - FALECIMENTO

Dr. Aroldo Schulz
Faleceu nesta cidade, no pairro Czerniewicz, às nove

horas de 24/08/1994,em sua residência, o estimado farma
cêutico Aroldo Schulz, com a idade de 74 anos, sendo

dado à sepultura no jazigo da família, no CemitérioMuni
cipal - Centro.

O ilustre extinto participou em Jaraguá do Sul da

implantação da atividade da química médica, que como

profissional exerceu como poucos. Filho de tradicional

famíliajoinvilense fez seus estudos superiores emCuritiba,
. na Faculdade Federal de Farmácia do Paraná, onde fez um
curso brilhante e ante a láurea de farmacêutico recebido,
como primeiro colocado entre tantos outros brilhantes

profissionais, foi agraciado com a proposta de emprego no
Laboratório Silva Araújo, do Rio de Janeiro, como farma
cêutico-químico responsável da empresa.
/' Há 49 anos residiu em Jaraguá do Sul, vindo diretamen
te da entãoCapital daRepública, pronto para vencer, como
venceu na vida profissional. Junto com outros profissio
nais da área e de outras profissões liberais, administrou a

Farmácia Schulz, de Schulz Irmão&Cia. Ltda., narua 3
(Mal. Floriano Peixoto), no centro da cidade e por- algum
período, o mesmo grupo de pessoas administravam a

.

Suafarma, um estabelecimento na ruaXV, em Blumenau,
com bastante sucesso até que ocorreu a transação com a

Drogaria e Farmácia Catarinense S/A, de Joinville.
O dr. Aroldo Schulz era casado emprimeira núpcia com

Odete Maria Lainiquer, com quem teve uma filha e um

filho, Janete, casada com odr. MoacirBertoli eEdson, hoje
competente médico na sociedade local, casado com Jane

Maria Teles Schulz. Deixa ainda quatro n�tas; três netos.
Em segunda núpcia, o dr. Aroldo Schulz casou em

Evandina de Souza Schulz, que ora deixa viúva.
Aos enlutados o CORREIO DO POVO manifesta

sentimentos de pesar pelo seu passamento.

./ 44 'ÃOINAS

./ .IIISlbIIAS COLOIIDAS

./ HISlbllAS 'AIA COLOIII

./ PASSATEMPOS

PATOTADO,'

JAIMINHO

Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279
FONE: 71�7822

Jaraguá do Sul � SC

II

I'

I,

....PvB{JCAÇÕES J;.EOAl� " , Jaraguá doSul, 27 'de agosto de 199..
I •.�

Proclamas de Casamento
Margot AdeliaGrubba 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 se casar os seguintes:

Edital N° 19.511 de 18/08/94
I-lÉLIO JOSÉ BROL E MARLENE SALETE VOLSKI

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Catanduvas, Paraná, domiciliado e residente em Rio da Luz I,.
nesta cidade, filho de Ari Brol e Arminda Bro!.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Quedas do Iguaçu, Paraná, domiciliada e residente em Rio da
Luz I, nesta cidade, filha de André Volski e Olga Baseggio Volski.

.

Edital N° 19.512 de 19/08/1994
CLA1JDIO ONOFRE WERLANG E ROSELI TERESINHA GOMES DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jardinópolis - Medianeira, Paraná, domiciliado e residente em

Três Rios do Norte, nesta cidade, filho de Rafael Estanislau Werlang e Maria Madalena Werlang.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Lages, neste Estado, domiciliada e residente em TrêsRios do Norte,
nesta cidade, filha de Hildo Gomes da Silva e Maria AparecidaDelfino da Silva.

EditalN° 19.513 de 19/08/1994 II.

RIVELINOGOMES DA SILVA E LORI FLOHR

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Lages, neste Estado, domiciliado e residente em Três Rios do

Norte, nesta cidade, filho de Hildo Gomes da Silva e Mana Aparecida Delfino da Silva.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Três Rios do Norte,
nesta cidade, filha de Egon Flohr e Angelina Linder Flohr.

Edital N° 19.514 de 22/08/1994
ARNO. PATERNO E ROSANE WALICOSKI

Ele, brasileiro, solteiro, operador demáquina, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado eresident�
na ruaDona Matilde, 396, em Vila Lalau, nesta cidade, filho de Olindo Paterno e Rosalia Paterno,

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Rio Negro, Paraná, domiciliada e residente na lua Aldano
José Vieira, 680, em Guaramirim, neste Estado, filha de Lauro Walicoski e Judite Kostulski Walieoski.

Edital N° 19.515 de 22/08/1994

Cópia recebida do cartório de Ribeirão Preto, São Paulo
JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS E MARIA DA CONCEIÇÃO PIZANO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Francisco Beltrão, Paraná, domiciliado e residente na rua

Bernardo Dornbusch, 240, nesta cidade, filho de Fabricio Manoel dos Santos eMatildes Cirino dos Santos.

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural dePorciúricula,Estado doRio de Janeiro, domiciliada e residente
na rua Guiana Francesa, 558, Ribeirão Preto, São Paulo, filha de Ângelo Pizano e Tarcilia Ferreira Pizano.

Edital N° 19.516 de 23/08/1994
LUIZ CLAUDIO ANACLETO EMARILDA GONÇALVES DA LUZ

Ele, brasileiro, divorciado, motorista, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente em Vila
Paraná, nesta cidade, filho de João Anacleto e Irene Anacleto.
Ela, brasileira-solteira, doméstica, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente em Ano Bom,
em Corupá, neste Estado, filha deAdolfo Gonçalves da Luz e Hildegard Starowski da Luz.

Edital N° 19.517 de 23/08/1994

ADILSPNMAFRA E CLAUDEMIR GARCIA

Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural deTigipió - São JoãoBatista, neste Estado, domiciliado
e residente na rua Arthur Günther, 220, bloco 08, apto. 3.01, Bairro Amizade, nesta cidade, filho de Osmar
Belmiro.Mafra e Maria FormentoMafra. . z

Ela, brasileira, solteira, vendedora,naturaldeJaraguá doSul, domiciliadaeresidenteem.TrêsRio;doNorte; '

nesta cidade, filha de Daiio Garcia e Claudina $ardagna Garcia. ' . }

.

Edital N° 19.518 de 23/08/1994
MURILO TEOTÔNIO DA SILVA E DIRCEI SCHAPPO

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Estreito - Florianópolis, neste Estado, domiciliado e residente
lia ruaRudolfoHufenuessler, 34, nesta cidade, filho deDaniel Teotônio da Silva eDaiva Eudócia de Souza'
Silva.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Joaquim Francisco
de Paula, 2.566, nesta cidade, filha de Tarcísio Schappo e Ida Rech Schappo.

Edital N° 19.519 de 23/08/1994
JOACIR DA COSTA E SALETE MARIA DA SlLVA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Rio do Oeste,neste Estado, domiciliadoe residente na rua
João Bertoli, 149, em Água Verde, nesta cidade, filho de Bruno da Costa e Jandira Alves da Costa.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural deGuaramirim, nesteEstado;domiciliada e residentena roa João

Bertoli, 149, emÁgua Verde, nesta cidade, filha de Osni Eulasio da Silvae Paula Corrêa da Silva.
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) tíias,

VIDA

CI ín icaVeterinár-ia
Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - Vacinas
Exames Laboratoriais - Tosa e Banho

I'

II

Médkas Veterinárias:
Anelise B. Lehmann - eRMV - se 2-1125'
..Bettina' .Gb.sch .; eRMV - sc 2-1398

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDI7.AL
PatriciaTavares daCunha

MelloGomes, Tabeliã, eOficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do

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

Faz saber a todos quanto este
edital virem que se acham neste

Cartório para Protesto os Títulos
contra:
Anisio Carlos Bissoni - Rua 393

Antonio Bernardo Schmitz -

NESTA
Circuito S.d Com. -de Malhas
Ltda ME - Rua Exp. Carlos

Ferreira, 22 - NESTA
EletrônicaBocchiLT - RuaAdelia
'Fischer, 56 - NESTA

EsquadroEmp. Imob. Ltda - Av.

Mal. Deodoro, 98 - NESTA
Geraldo Eustaquio de Paula -

Av. CeI. AlbertinoReis, 743 -NES
TA

JorgeC.Roes - RuaPres. Epitácio
Pessoa - NESTA
Malharia Suzacríl LT - Rua 601

sInO - João Pessoa - NESTA
MercadinhoVoltölini Ltda - Rua

JoséTheodoroRibeiro,4271-�S
TA
Rosane Eckstein - Rua Eugenio
Bertoldi, 42 - NESTA

Menegotti Motos - Rua Adelina

Fischer, 239 - NESTA

MenegottiMotos - RuaAdelina S.

Fischer, 239 - NESTA

'Menegotti Motos - Rua Adelina
Fischer, 239 - NESTA
Três Rios' Ceefee. Ltda - Rua

RobertoZiemann, 3720 - NESTA
,

Mercado Coral Ltda - ME - Rua'
Pastor Alberto Schneider; 841 -

NESTA
QJ Com. de Móveis L-tda - Rua

, Lima e Silva, 277 - NESTA
. -Maria Elisabeth Melo.- Rua João
PicolIi, 166 - NESTA
Nereu' Ferreira da Paula - Rua
BerthaWeége, s/no - NESTA

,
. Periquito Ltda ..RuaBarão doRio
Branco, 79 - SCHROEDER
Periquito Ltda - RuaBarão doRio

Branco, 79 - SCHRODER ,

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

saram a aceitar a devida intimação,
fazporintermédiodopresenteedital,
para que os mesmos compareçam
nesteCartório naruaAtthurMüller,
78,rioprazo 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.

RESIDE·NCIAL

DUNKER

/ ,

APTO TIPO 01 APTO TIPO 02

LOCALIZAÇÃO CENTRAL

�'1 SUÍTE + 2 QUARTOS == 17-'.34 m2
�. 2 QUARTOS= 126,24.m2
':6' SALADE ESTAR/JANTAR
T BANHO SOCIAL
T COPA/COZINHA
,. GARAGE[\1 PRIVA'fIVA

'R'SACADA
<1/' HALL SOCIAL
"4f' LAVABO
'6' .ÁREA DE SERViÇO
'I:" SALÃO DE FESTAS

. . 4V

PROJETO E INCORPORAÇAO :

'8' F.LEVADOR
CI' PLAv (;ROUND

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

I

"
,

KE/Jaraguá da Sul' 25Lfl8J.1'994 ;, i ".'.' , • > > '
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SUPRIMENTOS PARA

INFORMÁTICA, MÓVEIS
DE MADEIRA, AÇO E

ESTOFADOS; MÁQtJl
NAS DE ESCREVER E

CALCULAR, RELÓGIOS
DE PONTO E VIGIA,
TODA LINHA DE
ACESSÓRIOS PARA
ESCRITÓRIO
E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA.'

"":lIMITAr
; CÖMPRA .• VENDE! ALUGA • ADMINISTRA

__ -- �?t:�,"R�il'l�POI(jP J:ml!s.en,62 :,F��e (0473) 71.8009'
. . 89252·130· JAAAGUA DO SUL.· Santa Catarina
..............: :_".....,�:_=-_ :.--.-- __

:
.

MOBilARA
c�tCl4/m

Casas "

Casa de alvenaria 13!rm2 - rua Henrique John.

Casa dealvenaría 185m2 - Vila Lenzi.

.
Casa de alvenaria 180m2 - Centro.
Casa de alvenaria 160m2 � Ilha da Figueira,
Casá de alvenaria 100m2 -Franciscc de Paula.
Casa de alvenaria 80m2 - Vila Lenzi.

Casa dê alvenaria � 10m' - Ilha da Figueira.
Casa c/140m2 - Próx. Hospital' Jaraguá.
Casa cI.220m� - Centro
Casa c/100m2 -Vila Lenzi
Sobrado 220m2 - BaJTa Velha.

Apartamentos
Apto. 4 quartos Edifício Bérgamo,
Apto. 2 quartos Edificio Jaraguá.
Apto. 2 quartos Condomínio Amizade.
Apto. em Piçarras Edificio D. Lili.

Apto. em Camboriú à 60m do mar.

Apto. 3 quartos, prédio em construção.
Apto. de 160m2 Camboriú - pr.ente p/ o mar.
Aptos. Conj. Residencial Imigrantes c/2 quartos com
ótimo plano de financiamento.' (Próximo II Faculda- .

·

de),
Terrenos

__
: 'Terreno 4501n2 - Loteamento Versailles.

·

é'Tç�eITO 480ni2 • Hha da'Figfieirä.
Terreno 3.2QOIU2 � Centro.
Terr"no 564m2 -·I�ua. José EmmendöerfcL

reneno 98fllU2 - Rua José Albus.

· Terreno 430m2 - Rua Loureilço Kanzler.
fCIir�'1J'o em Piçarras.'Lotéiullcnto Flamboyant
TelTcnQ 650m2 eSliHÍ!1a Ria Leop<?ldo JansselL

'Ferrénö Loteamento Papp
.

Lotes l)róximQ Faculdade cl 532m2.
Terre110 640m2 � Rua Elmnu Liemann.

.

Terreno 450m2 próximo Lot. Chumpagnat.
Terreno 6$4m2 - Rua Fdipc Schmidt.

•
<

•

Aluga-se
Galpão,industrial com 600m2 nQ centro (antiga Cari

nhoso)

CASAS
CENTRO - RIJa JOIo Planlnchelc 1760, casa cl 3OOIri'. 2 suites. 3 dorms .• 2 saias,
coziÍ'ha. Iavandefta. deP. empregada, 2 BWC. garagem.
VILA NOVA" casa c/ 150m'. 1·suHe. 2 dorms .• 1 BWC. sala. cozinha, garagem.
dspensa,·lavanderia. �enoc/52Om'. \
RESIDENCIALVERSAI:.IS - Rua.JOIo Baas�R� 161, casa alv. cl 172m', 1 suite.
2 dorms .. sala ampla, 2 banhéll'ÓS, coZinha.lavanderiá. blbioteca. defl. empregada,
ctuTasquelra. garagem pl2 carros. toda ",-",da.
JARDIM C!lAMPAGNAT - 1 casa cl 148m': 1 ""Ite. 2 dorms., 2 saias. cozinha,
lavanderia, ·garagem. Ioda ITllJlIda:
ILHA DA FIGUEIRA - Casa de alvenarfa cl76<ri'. terreno IIrea de 45Om'.
BARRA VELHA - Casa c/102m', 2 banheiros, cozinha, sala. 3 dorms .. garagem.
ITAPoA (PR) -'2 casas cl área ter. 3.124m'. no Baln. Braslla.

PIÇARRAS ·Av. MarclHo Dias. n'.126,casa mista cl 135m'. 3 darms. 2 BWC. copa.
coziiíl1a. ctuTasqueira com ampla área pl festa. telefone, varanda cl garagem
fechada, toda ITllJlIde. (Aceita-se troca por apto em Jaraguá do SUl).
GUARAMIRIM -·Rua 28 deAgösto.lot. Bela Vista; 1 casa semi-pronta. em construção
'com �2Om', terreno c/llrea de.397.5Om'.
PRÓXIMO COL�GIO AI"BERTO BAUER: 1 casa cl 145m'. c/3 darms, 2 banheiros.
2 saias, copa. cozinha. garagem c/ churrasqueira.
BLUMENAU: 1 casa ríista cl �20m'. com IIrea de terreno cl 450m'. 4 darm .. 2

banheiros. 2saias. copa, cozinha.lavanderia. garagem, ótima locafizaçAo. (Aceila-se
troca por casa em Jaraguá do SUl). Por apenas (RS 24.000.00).

APARTAMENTOS

PiÇARRAS -Apto c/230m'. todo mobilado. edil. Mi €azita beira-mar. centro.
CONDOMINIO RESIDENCIAL AMIZADE· Apto. c/2 dórms. saia. cozirtla. banheiro
social. copa, lavanderia. geragem. Entrada + Rnanciamento.
FLORIANÓPOLIS - Rua Cap. Romualdo de Barros. n° 260. 1 apto. 3° andar cl 100m'
1 suite, 2. dorn1s. sala.' copa. cozinhá. banheiro social, geragêm. todo mobilado.
Próximo UFSC. ótimo p/ eslUdente. (Aceita-se troca por apto ou casa em Jaragull do
Sut).

TERRENOS RESIDENCIAIS
JARDIM CHAMPAGNAT • étimo terreno cl IIrea de 45Om'.
BARRAVELHA-Lot.lcaral. terrenoc/3OOm'. prontoplconstruir. c/il1lraestrull.nl. (RS
1.800.00).

.
.

NEREU RAMOS - 1 terreno_do loteamento StóAntonio cl 6rea de 372m'.
PRAIA DEENSEADA - Terrenos c/il1lraestrulu'a. pronto plconstruirpr6x. da praia c/
25Om'.(cada). .'

..NEREU RAMOS: Rua :lillo Ti�si.pr6x. campo Estrela. 0tiIl1Oterrenocl2.077m',.com
toda lI1Iraestrull.nl.
VItA lEN2I /Rua Irmão bearq9. !eri'éno c/llre� de 1.047m'. com 2 casas. 1 de

. madeira. e outrã de.aiVenana íriàcallllC!a. .
•..

•

.

RESIDENCIAL VERSAU! I: 1 teireno de esquina cl 47emi. (RS 6.600.00)
. Gl:IlLlIERME WEÉGE - 1 terreno c/570m'. Aceita troca ..
'.

. TERRENOS €OM ÁREAS COMERCIAIS .

.JARAGUÁ .. - Terreno c/5.85Om'. com és;;a de alVe!iari.a cl 118m'. conteMo 1

geIpao com '128m' + rancho e área de pa�Iagem,
.'

NEREli RAMOS: Teireho cl 43Om', situado na rua Júio Tissi.·próx. Campo Estrela.
com ótimo ponto comercial. c/ casa de 70m'. (Aceita-se troca por casa em Jaragull do
Sul.).

.
..

SCHROEDER - 1 terreno. sibJado a ruo Marechal Castelo Branco. c/ áre� .00

2?-000m'
.

GHACARAS
RIO MOLHA -1 sitio C/érea de 154.000rIÍ'. c/pastagem. pés de banana. palmitos. 2
lagQ8s. todo cercadQ. (·RS17.000.00)
RIO CERRO - Sitio c/área�5.320m'. c/.água corrente.pastagem. rancho. casa boa
para morar(reforrnada c/17 cómodos). Pró•. ehoco Leiie.
RIO DA LUZ -'Sltio cl área de 5ÓDm'. 1 casa.. com égua. poção lancho. pastágem.
palmitos. lOcai ótimo para cavalos. lagoa'. '.

NEREU RAMOS: 1 sltioC/llrea'de 5QOn\'. 14 milpés de ballana, 60morgos de mato.
casa Com piscina. cachoeira. égua corrente. pés de frutas. lagoa de peixes. Ótimo
local. (Ace.ita-se carro. apto no negóCio).
". . .

L0TES
NEREU RAMOS· 1101e. c/513m'. Esjrada Braço Ritieirlio Cavalo.IRS 1500.00)
NAVEGANTES - 210tes. 30Om� c.ada. à 200m da :praia

; SÓHROEDER -llole c/2·.Q25m'. siluado'rua Bom·Pastor. Rróxc á Marisol,
CHICO.DE PAULA.- 110te c/360m'. ótima localizaçaó. PrOnto para construir. IRS
4200.000'1

. - ,

.,LOCAÇÃO
,

" " ...... 1. f ! 1
.

�. •. '"

.

t<sJU:iibMERCIAL Ru��or�:Cze",.'...!ícl.n' 1 12:W�.e�1le:8�/

.e ; . 'Vjmdas ,

Casa de Alvenaria c/140m2 - PrÓX. Calégr.o'H.ollm,dóGoQçàl�",
ves - RS 3:5.000.00 "

Apto, c/2 quartos .:Condomínio Amizadé - RS· U.OOO,OO .4- '

Financiamento'
'.�"

Apto, c/12l,54.m2 -)":difi<.iio Jm:.aguá' ' •

Apto, c/ 3 quartos' ê dêmais �dePendçnci8,i • J<:dif. çaetân.o _

'

Chiodini r. '.
. ,

Apto, c/19m2 + garagem - Edif Maguilü
.

Apto, cl11Oiu2 c/ garagem - Edif Centenário
Apto, c/110m2 c/ garagem - Edif Sta'Terezinha
Casa de madeira cf 30m2 - RQjI Neco Spézia - Jaraguâ
Esquerdo - RS 10.800;00 .

Casa demadeirac/80m' - RuaWalterMarquardt - Próx, Argi
Casa de madeira c/60m2 - Rua' Alfredo Bengel. - Jguá <

Esquerdo- RS 10.000,00
Casa de medeirà c/75m2 - Rua João Sarni Tavares
Casa de madeira c/100m2 - Rua Acre/Esquina c/ Amazonas
- Jguá Esquerdo
Casa de alvenaria cl 170m2 - Rua Jaraguá Esquerdo - Próx.

Cond, Azaléia
Casa de alvenaria c/156m2 - Rua '425 Lateral Antonio
Sclunitt
Casa de alvenaria c/240m2 - Vila Baependi
Casa de alvenaria c/115m" - Rua FranciscoHruska - Jaraguá
Esquerdo
Casa de alvenaria c/60m2 - Rua Rio Molha

· Càsadealvenanac/130m2-RuaBerthaWeege -Prô.Malwee
·

Casa 'de madeira ê/ 80m2 - Rua João Doubrawa - Próx .

_Hospital Jarâgué .

i. "

Casa de madeirá c/70m2 - RUa. João Doubrawa
Terreno c/2.500m2 - Rua Barra do Ri� Cerro
.Terreno cl 684m2 - Rua \Valter Marquardt - Lateral
Terreno cl 50.000iu' - Rua Rio Cerro I

Terreno cl 48.000�1, Rua Wa'lterMarquardt .

Terreri.o çi450m2 - I:oteament.o-Sto Ailt.orii.o - Nereu RarroS
•

- RS 1.850.00 + Finane.
Terrén.o cl 5001]12,. ·Rua Jorge Czernie\vicz
Terren.o cl391m':- Rua Járaguá.•Esquerd.o
Terren.o cl�7�m�.;-pró�.1úvel'!tuS·

.

<

'

••

Terreno c/. 2�Oin":�. flia Aritoni.o_SohmiH - Lol 698 - �S
3.500�OO.. .-

,

. Telefone·- Parri-lnsLlmediala
LQc"çii�

C�sa de madeiro.a : Fqtiurto' - J{ua Góiás - �'no. Vila hertú :
C�a de ;nad�ira_- 3 qUl!rt�� '-l1àtcra!�da tV� Fr:ededco (\A.'
V.a,�cI

.
.

.

'.
. ".

.-
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Jara�á do Sul. 27 de ai�sto de � 9�4 ,

.... '.�:c ..

:
t« t l\tÓVEIS ). t 2-7

Pesquisa comprova 1° lugar no Ramo de Imóveis
Apartamento Cond.
residencial Amizade, com

3 quartos c' garagem - En

trada + financiamento

Apartamento - Cond.
residencial Amizade, com
2 quartos e garagem - En

trada + financiamento.

Apartamento Av \Ial.

Deodoro da Fonseca - Fd

Florença e I suite 2 quartos
e garagem.

Casa de alvenaria - Rua

)\:q:() Spczia, 159-l.a!. Rua
Bahia com 9Im:. terreno

com -l 71 )Wm:

Ca-.a dc al \ cnaria - Rua J ()sé

Papp .. "J,57 c I ,Will". tcrrc
no -l55m2 - I-ntrada . 1111éll1-

c i amcut o.

Casa dc alvenaria - Rua

Carlos l\iels, 320 - \'ila
:\0\ a, c: 1.'Om:. terreno c
4 79m�.

Sala comercial- Rua Victor

Roscmbcrg. 102 c/ 205111"

térreo.

.vpartamcnto - Rua Victor

Ros crnbcrg. 102 CGm

13hm:, 3 quartos + depen
dencias de empregada.

Casa de a" enaria - Rua José
x l cn c got t i. -l00. com

I0511l:,tcrrel1oc _"J,37_()gm"

Terreno _ Rlla .vug c!o
Iuncon - Ilha da Fiuucira.
com .'2�U)()Ill=.

('asa dc al \ enaria - Rua

x l auoc l A. da Si l v a

\ lascarcnhas - Figueira -

prox Coi Goncal, es c

121,00111:. tl;rTCl!ll lh?!ll=.

.'

r

L,otearnento Juven.tus'
Lotes éom entrada + financiamento

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

RUA REINOLDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

,�
......_-� i!

[l_ .•
__ .. - �-. -"'-�'-'-"_-"�-"-_-" .�_._
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Vendas

Jaraguá do Sul, 27 de agosto de 1994

VENDAS

Apartamento no Edificio Jaraguá.
Terreno na rua Max Nicolau Schmidt cl 500,00m'.
Apto. cl 160,00m' no Edificio Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista c/90,OOm' na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Terreno com 4.700,OOm' e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,OOm' no loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria e/3QO,00m2, na rua Richardt Piske, com 3 ar condicionados, hidro massagem,
aquecimento solar e sistema de alarme.
Casa de alvenaria na rua Fco de Paula, com 120,00m', com terreno I.OOO;OOm' próx, ao Postô
Marcolla.
Casa de alvenaria BR 280. Próx, Posto Marcolla, com 145,00m', terreno todo murado.

Casa de alvenaria com 120,00m', terreno com)6x30, na rua José Teodoro Ribeiro.
Casa de madeira com 86,00m', terreno coin I5x30 na rua Herherto Sasse nO 188.
Terreno na rua Frederico Barg cle.14x30, (Próx, a rodoviária).

.

I.ocação
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. naAv. Getúlio Vargas. (Em cima doUnibanco), com 3 dormitórios'e 'demais dependências,
Casa de madeira, com 2 dormitórios e demais dependências, na rua Leno Nicolnzzi 130. -

(Rua
Schopping Club) .

.

Salãs comerciais
Na Av. Getúlio Vargas n? 49, (em cima do Unibanco), cl 68,00m2.
02 salas, na rua Leopoldo Manke n? 46, (Latda rua Rio Branco).

p•••••••••••••_-.
I �I'P

-

'I

: CRECIN" 1589Jd :
I I
I Ba..... Sul I

: IlIDõveis :
I Fone,: (0473) 72-2734 I
• •

I·: VENDE I
I Chácaras I I TERRENOS II

Um terreno c/125m2 (�2x1,000), edificado com duas casas de I Terreno em Piçarras a beira rioc/4. 185m2 (Anceradouralvenaria, uma casa de madeira ii mais um galpão de madeira,

I 80rn>!le pastagem, árvores frutíveras,lagoas, c:!istante deMalwee 9 I ro)

I' �:�i�:�r:�aGaribaldi.preçoR$85.000,oo.Aceita-secarroecasa I
I

Terreno Rua Amazonas c/1.720m2, (esquina) próx,

I'Terrenos
I

Teatro Scar
.

I Terrenocl37:6m',(14x27),ruaFrida�iskeKruger,naBarra.Preça Terreno Rua Joaquim F�cisco de Paula; c/2.500in2•
'

I R$ 7.000,00 - negociável I Próx. trevo Posto Mareolle
Terreno c/396m2, (16x 25) lateral ruaWalterMarquardl. Preço R$

.

. _
r (,.

I 700000 I Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen

I· T�rre�o cl 65.836,60m2 , na Barra do Rio Cerro, local nobre. Preço 1"1 Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau cl casa de alvena- 'I220.000,00 - 50 % de entrada e o saldo em até 10 meses.

I Terreno c/.840m' (21 x 40), na Barra. Preçp R$ 4,300,00 em duas I
na

vezes. Terreno Rua João Januário Ayroso 20x90 (1.800m2).
I Terreno c/11 ,427m2, c/ casademadeira e galpão, na Barra. Preço I CASAS

R$ 45.000,00 em duas .vezes

I II Terreno c/391m' (14,50 x 27), Loteamento Água Verde. Preço R$ I Casa de alvenaria cl 50m2 .: LoteamentoAnaPaula;Rua

I 8.000,00 em duas vezes I 209 - Francisco Hrushka, n? 1.122. "

Terreno c1720m' (15)( 4�), na Barra. Preço R$ 13.000,00 - Aceita-
Casa mistaLoteäm, Ana Paula II Rua Victor VitkoskiI se carro. I

I
Terreno c/ 69.000m"{1Q5 x 66Q), Rio Cerro II, c/ água p/ lagoas, •

CasamistaesquinaRua João J. Ayroso clRua Francisco

sTitiO. preç/01R06$017.�OOd'�fiO d

.

I
-

d 95' J
' I Hrushka (Jguá.Esquerdo) ·_'1 .:I erreno c . m , e I ica o c/ um' ga pao em, aragua J 'Ca.sa de alvenaria 100m' _ Rua

.

Oraci� Pradi _ Próx,Esquerdo. Preça R$ 20.000,00 . ,

I Terreno c/ 1.647m�, na Barra, rua Pastor Schneider. Preço �$ I Colégio Cristina Marcatto
.

"

I ����:�� Rio ce�ro II, com ;nfraestrutura,.a partir de R$ 3.500,00, '1"1
Casa dé alvenaria 160m2 - Próx. Recreati'vaMenegotti

II' flnanclado em até"meses.'
.

I'
cã�� de'alvenaria 100m2 + 60ní2 (em construçãoj- I1hà

Terreno ci "l50,75m',lateralda rua Pe: Aluisio.ina Barra. Preço R$ da Figueira..�;" .. ;'

.1' 14.0.00,00 - 50�o de entrada e .saldo em até 5 meses. ..;.1 '.; i, APARTAME'NT',·.OS ' '�"" .,'

•
Terreno c/1.473m',làteral da tuaFrida-Piske, na Barta. Preço 1'1$

I
.

".' .

, ,

9.000,00. Apto. Edifício Jaraguá c170m2 c/2 qtos., (IOandar), apto

:':�:�;i���:��:� i��i��i�;a���:';����:r�i��';�:���ir� es��ii��:·.� ."1'
'i

��to� �I ;5�:2��' ::�:::, �:l::Uí:e'� R�� JOi�v�;e.·
..":

I :�
'" ; apastarnénto-nó 2� prsoscern ::.14Gm�; ,4. qtPS;' 2 'BWC e demais- .

-. i Apto.' em Piçarras Eg,lLMansa - Apto:?3 com 88,5�.m...�__.... .c,.I dependências, terreno com 1.023m2 (28x36,54) todo murado e I ' � ..

: \�:.:!�.���.tO.��X!�L�� :e::�.o�,Ar�.t:.'.'�.'�:��;m.�::o1::.::�p.n��:s.o.. ,. ': .•·.·.1·
, �LooP.tt�e�:a:il�l:l·ee:nltt�o·:;!:stã'·�ofcrnE.:sl�t:o�.·��vI�a·_�o·nAleI·�.��;!�rig;q-cI; 137�:. :r 'I<terreno ç�m 480m2 (12x40),fl!a Luis G. Ayro�o, próximo Juventus.

,.
.

.

, I. Preço R$,1:6.000,PO - 50% é!1t!ad.;íj�sald0 (!m t�êspagamentos:," �I. ',.
I

Casa em alvenariâ c/132m', 3qtos, 1 suite e demais dependências, I CONDOMÍ�IO AZA.LÉIAS (empreendimentoClasse

I. �$�ii��:�.� :�:Ü:-:� !!�::t (1Sx28), Lot. Rosá na Barra. Preço
I ,I A) ,

' ': •
'

I
,-

, Casa de alvenarià"cl;�3(jÍ1l2,:3 qtos, terreno GI 440m2. - Vila Ráú.· Loteamento Ácapulco na Praia de Piçarras,
• Aceita-se carro. Preço:R$··18.000,OO s ' I Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).
I

Sobradotodo em alvenaria c/196m', na Bàrra, c/ trêsapartamentos. I CHÁCARA NA CIDADEPreço R$ 35.000,00

I I• Casa de alvenaria, 70m', 2 qtos, na Barra. Preço R$ 13.320,00. I Arborizado.c/ áreade 14.700m2, a 5 km do centro cl boa
Aceita-secarro.' água. uma casa em excelente estado e casa de caseiro.
I Casa'de alvenaria, 2 qtos, demais dependências, Jaraguá Esquer- I

do. Preço R$ 14.700,00 TERRENO COMJ<:_RCIALI Casa de alvenaria c/70m' e mais um galpão em madeira, terreno I ,Av. Mal. Deodoro da Fonseca d.í.500m' cl 25,00m pl
I com 2.550,OOm', Jaraguá Esquerdo. Preço R$16.000,OO· I I

-

ICasa de madeira, 3 qtos, demais-dêpendências, na Bar.ra. Preço R$ Mal'. (Instalações Brasilauto)
I 25.000,00 • Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382 m2

•-
Casa de alvenaria, c/60m', 2 qtose dernais dependências, terreno I Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/950m2 •.

.com 1.412, SOm', Estrada Francisco de Paula. Preço R$ 21.200,00

I' Apa.rtamento c/107m', 3 qtos, dérnais dep�ndênciasr na Barra. IAceita-se carro. Preço R$ 35.000,OQ·- neqociável ,

I Loteamento no balnc São Luis - Jaraguá Esquerdo I
•

Entrada a partir de R$ 500,00 e saldo-em até 24 meses

I
.

I Tratar na R. Ângelo Rubini, 1223 - Sala 9 - Barra do Rio Cerro I, Fone (0473f72�2734 CREC/1589, J
.• I .

.

_

" .' . , .... ';' ,.,L�--,- .

"

.

_
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�
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�'. INTERIMÓVEIS.

CRECI0914-J'

Barbadas
Terreno com 450m2,
situado na Estrada
Nova (em frente ao

.

.,
�

Supermercado Bra-

.são).
Apenas:' R$ 2.800,00. '

Casa' ,de madeirá
,.

com 90m2 terreno
�. "....

. ,>;' ,

'1.20000.2•. Estrada, do
.
-RioMolha-

- "

S'bmeh:te :'R$:6 :0'00,0'0
A'p·'ii·rfam.·· en.:t.".0 ." E.':·d.,. ."' �"'

..

Argos" çS)m"134tÍi�;;'
ótimo acabamento.

Preço a.

Combinar.
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OINíCIO

Bananalfoiprimeironomedado aomunicípio
H á alguns poucos estudos

sobre a história de Guaramirim.

Contudo, todos sem grande fun
damentação e consistência. Nos
últimos anos, Francisco Herbert
Schork e Jair Tomelin começa
ram a desenvolver pesquisas bus
cando a

· verdade
histórica
dos fatos

que de
sencade
aram a

coloni

zação de
Guaramirim. Hoje, dizem eles,
"já chegamos ao menos a urna

primeiraconstatação: nãoépossí
vel entender a nossa história sem
antes estudar profundamente a

história de toda a nossa região,
notadamente a colonização
desencadeada a partir de 1851
onde Joinville foi o alvo principal
e, porconsequência, SãoBento do ,

Sul, Jaraguá do Sul e Blurnenau, Estaçãofe"ovidria, ummarco n�;desen�olvimento de Guaramirim
sóparacitar cidades hojedemaior
expressão econômica e que foram solo alagadiço é tido como direita do rio Itapocu até Jaraguá, Jaraguáaportouàsmargensdo rio nalmente,Guaramirim. Acompa..
frutos da colonização alemã". imprestável e novamente os atravessou o rio Itapocu em dire- Itapocuzinho no local de costu- nhavam o professor Gustavo

Demarcações serviços foram abandonados. ção ao rio Itapocuzinho seguindo . me, onde havia urn barracão de Doubrawa, Carlos Schüffer (sa-
Segundoaspesquisas,em 1855 Nova investida ocorreu, apenas a em direção a Estrada do Sul, via imigrantes. pateiro e homeopata), Manoel

ocorreu o primeiro contrato de título de demarcação, no ano de Brüderthal,éhegandoap6s40dias Bananal
Alves da Siqueira, José Vicente.

· demarcação de terras, compreen- 1873 quando uma expedição - a Joinville. Em 1886, bálticos Caetano, Bento Ricardo de Sou-
dendo quatro léguas quadradas comandada-por Emílio.Carlos vulgarmentechamados derussos -Sob aliderança do professor: za, João Doubrawa,

.

Julius'
. numverdejantevale, todavia não lourdan,fundador.deJaraguá em . estabeleceram-se aa região, .fun- ' Gustavo Doubrawa -estabelece-. Friedmann, F.erdinand Hanseh-e
exeoutado�Em18590C0ntratofoi· ,-1876, subiu a serra Dona dos da oolônia Dena-Peancísca., ram....se- ,::às '. -maegens do' Cad Vasel. Este é

censiderado e '.�

renovadoe,.sobadireçãodoenge-.- c,Franciscaemdir�e 'llSäoBento 'sob,aliderançadopastorWí1helm,' 'ItapoCftzinhó,,':óriginando-se as-> -marco inicial do pov.oamento de.. . -

..,
.
-

" nheiroWundetwald' , COJn,eÇOlfa 'C do Sm.. .

..
- , .. , ·Lange. ;Em, J887, um gruPO' de ',o ·simca.1ocalidadedcmesmenome, . Bananal, já que. não há'ootroS. .:

.i; :� executado. :PQl'ém"deYido"ao,' Jouidan desceu pela -margem- . colonos, que·'ttirigia:"-a; colônia", "depois,:batiZada�de:Banaital,-e, fi--.:,:.registr-os oficiais-�.-r�to .

.. -----_----------------·- �----� -...I� .• _-...

[,
'.

" '['. '::" ... '. "

"

.'

� i.. . Nõsacreâttamos que.esta é.. llntilD.eil'o·mais:nobre degerar
·

'.' Trabalho e·' riquezas. Hojesauãamos 11 tôtl�s'osfilhos desta tetra,pelos
45 anosde emancipação de Guaramirlm: Parabéns!

.

Histório

registro
poucos
i/JIDrmo{6es.

Chico AI\IesiCP
j' o

-,

,

I'.

�II

Progresso Rod. BR-280 Km 58
Fone: 73-0198
Guaramirirn - SC

í

I,·

GUARAMIRIM 45 ANOS
O maior talento de Guaramirim éjustamente o seu povo. E épara ele que vai a

" '. fl.o.s�9..IJQmt;nagem. A razão ao progresso desta comunidade. Parabénsll
.

.'�<X·:':�j(��:2��d� Agosto;l439"- Gúàrári1'Íftrn"d SC'- '': �'��7j�Ö6ii2'�;,':�'�::" .,.'='�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JaraguádoSuI, 27 deagosto de 1994

COLONIZAÇÃO

.

Alemães deDona Francisca ocupam as terras
o s primeiros imigrantes

vieram
da colô
niaDona
Fraocisca
(Joinville)

OrígemdD
IIDme/em
duos vers6es

italianos, açorianos, poloneses e
outros assentaram-senomunicí

pio. O primeiro nome foi

Itapocuzinho, oficializado pela
lei n" 281, de 2dejulho de 1919.
Em 19 de março de 1921 foi
criado o distrito que, em 1 ° de

dezembro de 1938 foi promovi
do à categoria deVila. Em 1944,
por força de decreto presidenci
al, o nome Bananal foi substitu
ído por Guaramirim. Em 28 de

agosto de 1949, o distrito foi

emancipado e o nome

Diwlgaçlo

'eeram alemães. Posteriormente,

VIStapanoramicaparcial da cidade com a IgrejaMatriz SenhorBom Jesus

Parabéns!
À todos que fizeram de nossa cidade umaGuaramirim
cada vez melhor. 45 anos de liberdade e progresso.

Vilmar Motos
Rua João Tilles, 05
Centro - Guaramirim - SC

Dedicamos este espaço a todos que
. contribuiram para os 45 anos de progresso de

Guaramirim.. Uma Iwmenagem

pjJ� .e�.�mm
Rua 28 de Agosto, 479

Fone 73-0696 - Guaramirim - SC

Guaramirim mantido.
Em relação ao nome dado ao

municípioháduas versões: apri
meiradiz queédeorigem indíge
na, significando pequena garça
vermelha, que habitava as mar

gens do rio Itapocu - adotado

como. versão oficial e que faz

parte do brasão domunicípio. A
segunda versão faz alusão ao

lobo (cão) Guará. Em 27 de se

tembro de 1972, o então prefeito
Paulino João de Bem criou o

brasão. do município.

GuaJraniiJrim�
A cada ano que passa
você se tomamais

prÓSpera emodema.

BJ.\R E I'AERUJ)O CESJ.\R
Rua 28 de Agosto, 164 - Centro

Guaramirim - SC

TECNOLOGIA

f'
, t ,.. , � � -

GUA'RÄiVI:IRiíVf''': 'SC
� '.,,' ·Q"A', , "IJ..••" 'vb'" "YJt>." Y 'f, ., :f l' ,-" v_

•••
---
_ .... _

l1utrimeiltal'

NUTRIMENTAL S/A
Indústria e Comércio de Alimentos

Compromis�o eem ;lo .BQ� AlimE>(lt�ç�9
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-Estrada deferro dá o impulso de�isWd;
/" ",

/-/ :.�� .

Oiwlgaçlo
/ Em 1891 oProfessorGusta� ,

Doubmwa foi escolhido pelo pastot '

Wilhelm Lange, deBrüderthal, para;,i
lecionar na escolar eenstruída pelos" ,,'
próprios moradores, em casa estilo'

.

enxaimel. As aulas iniciaram em'
1892.oBarracãode Jvügrantes eon-,

PROGRESSO,

"aMaran-

gon i
"

- D. 1r0ß(iS(O
serviço
braçal, coberta com folha de frande

galvanizada a zinco, com piso de
terra batida e oferecia agasalho para
abrigar até 20 famílias.

Com a implantação da estrada de
ferro São Francisco do SullPorto
União foi inauguradaa estação ferro-'
viária de Bananal, em 1910, hoje a

edificação mais antiga da cidade. A
estrada de ferro trouxe o progresso e,

por consequência, deslocou oeixo da
colônia para as imediações da �sta� .

çãoferroviária, ficandoornarcoinici-

O �.{; ·

45' al em segundo plano. Todos os estu
nzepreJeitos em 'anos' dos efetuados revelaram que Bana-

nal (hoje Guaramirim) é parte inte

grante da colônia Dona Francisca e

que suas terras foramdesmembradas
tão somente das terras pertencentes à
colôniaDonaFrancisca, frutodocon
trato efetuado pelo senador alemão
Mathias Schroeder que objetivava à

referida colônia omaior focode colo

nização agrícola-daAmérica do Sul,
pelaextensão eprodutividadepreten- '

dida. , ..

VISta de área central da cidade c,om oprédio ondefunciona a Prefeitura (lado direito) ,!unicipal

ai
cozinhas

fI.A!rlim
PROGRESSO
A GENTE

C<;>NQUISTA!!UMA NOVA GERAÇÃO DE COZINHAS

Guaramirim, 45 anos de trabalho e

prosperidade. É bom viver e trabalhar aqui.
Rua Athanãsio Rosa, 1475

Fone 73-.0467 -'Guaramirim - SC

GuaramiriJaTrabalho'comBODestidade
•

PJ.\RJ.\BENS PELOS SEUS �15 ANOS

COMERCIAL VARANDÃO LTOA.

MaterialHidráulico, Elétrico, Ferragens,
Acabamento e Utilidades em geral
Rua Athanásio Rosa, 363
Centro - Guaramirim - SC

Desde sua emancipação política omunicípio deGuaramirimjá teve os
seguintesprefeitos: JoséMottaPires (nomeado), de 18/08/49 a 30109/49;
Emílio Manke Júnior, de 30109/49 a 30109154; Rodolfo Jahn, de 30/OW
54 a 30109/59; Paulo João de Bem, de 30109/59 a 30109/64; Lauro
Zimmermann, de 30/09164..a 31 lO 1166;Arnaldo Bylaardt Júnior de 31 I
01/66 a 31/0In3; paulko J�o de Bem, 31/0lnO a 3110In3; Silvestre
Mannes, de 3110ln3 a 3'l/01�7; Satin José Dequêch, deOll02n7 aOll

12/88; Antonio Carlos Zimmermann, de 01/01/89 a 31/12/92. Victor.
Klein é o atual prefeito, com m�dato que vai até dezembro de 96.

\
'

Parabéns pelos teus 45 anos de cxtraordinário pro&resso.\ ..

Estamos of8ulhosos por poder participar deste constante

desenvolvimento.
, Homenagem de:

FABRICA DE CALBAS SCBIOCBET LTDA.
" Rua: Athanásio Rosa, 1645.

Fone: 73-0325 - Guararnirirn - SC

II

II
II

I'

sistia em

estrutura

s6lidacer
cada de
tábuas'
serradas

80/lQ/loierQ
por/edo
(ol6nio \ ,

Guaramirim 45 anos,
. , .

Isto que e energia
Homenagem da

SOCIEDADE ATIRA.D.O.RI;S...D.IA.NA
< '''_ • r , • i .. f'.' " \ , \ , I , I • 'l- .. , .\ .J" .. t ''"

j ..

'

1 s: 't j .. ;. � ,. , , "I ,,� { .. �
•

,.
=Ó: ,. ;. I �. • ! •

-

J ,. • • ... - .;'� '"

_

� !.. '.;;. �- ; -.; �

....,,/..- , t',' t' lo'
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CORREIODOPovo-12 JaraguádoSul,27 deagosto de 1994

PRODUÇÃO

Parque/abril supre todas as necessidades
A indústria, o comércio e o

setor de prestação de'serviços de
senvolvem-se em ritmo acelerado,
colocando omunicípio como o 46°
arrecadador de ICMS do Estado

(dadosde 1990). Seu parquefabril
destaca-se pela produção de mas
sas ali-
mentíci
as, con

servas,
b erref'i
c i a -

mento de
arroz, te-
celagem

MUllitípitJ
tltrOyeSSo

lossde'

expollsõtJ
e móveis. O comércio local passa
porum período de expansão e su

pretodas asnecessidades da popu-

26/08 - Sexta-feira: '

18:00 - Solenidade de Abertura da IV
Expofeira Agroindustrial, com a banda
do 62°BI de Joinville eCoral da.Comu
nidade Evangélica Luterana de
Guaramirim. .

'

27/08 - Sábado:
10:00. Inauguração nova SededoCor

po de Bombeiros, Local: Rua 28 de
Agosto

-

- IV Expofeira Agroindustrial
14:30 - Desfile das Sociedades,
Agremiações do Município e

maquinário agrícola. Percurso: Rua
28 de Agosto, da Estação aoGinásío.de
Esportes.
22:00;ãailedaVISchützenvereinefest
(Festa das Sociedades de Atiradores) -

.

AnimaçãoGrupoMusical SanMarino.
Local: Pavilhão de Eventos do Parque
de Exposições "Manoel Perfeito de

Aguiar".
-

28/08 - Domingo
10:00 - Sessão Solene da Câmara Mu-

lação. Na agricultura as principais
lavouras são de arroz, banana (ex
portação) e hortigranjeiros. Sua
economia crescente levou para o

município cinco agências bancári-
as - Besc, Banco dö Brasil, Caixa

,

Econômica Federal,Bamerindus e
- Bradesco. Na área de comunica

ções, Guaramirim possui mais de
500 aparelhos ligades ao sistema
DDD, recebe jornais do país e do

estado, entre elesoCORREIODO
POVO e é servido por rodovias de
acesso totalmente asfaltadas.

Seus poucomais de 3.000 estu
dantes são atendidospelas 40 esco
las de I ° grau,

- duas de segundo
grau e pela biblioteca municipal
com um acervo de 6.500 volumes.

Program'açã'o
nicipal alusiva ao 450 Aniversário de
Emancipação Política de Guaramirim,
- IV Expofêíra Agroindustrial.

' -

15:00 - Apresentação de Grupos Fol
clóricos (Adultos).
1.8:00 - Soirée cem-o "Clube Efek;tus"
29/08 - Segunda-rema
17:00 - IV Expofeira Agroindustrial.
30/08 - Teip-fetra '

l'1:00 - IV Expofeira Agroindustrial. _

19:00 - Apresentações deDuplas Serta
nejaslocais, e'Bailecomoconjunto "Os
Seresteiros".
31/08 - Quarta-feira _

17:00-IVExpofeira Agroindustrial.
20:00 - Show Musical.
01/09 - QuInta-feira
f7:00 • IV Expôfeira Agroindustrial
19:00 - Noite Cultural Sesiana.
02/09 - Seita-feira
17:00 - IV Expofeira Agroindustrial.
21:30-Concurso"GarotaIVExpofeira".
Baile com o conjunto "Pop Band".
03/09 - Sábado

Para suas atividades sociais, a po
pulação dispõe de sete clubes re
creativos e dois esportivos. No

município existem 31 igrejas cató
licas,umaBatista, trêsEvangélicas
e cinco da Assembléia de Deus.
Guaramirim é sede de Comarca de
Primeira Entrância criada pela lei
estadual nO 3.787, de 29 de dezem
bro de 1965 e cuja instalação deu
se em 8 de abril de 1967. Tem

jurisdição sobre os municípios de
Massaranduba e Schroeder, sendo
também sede da 60" zona eleitoral.

,

Como pontos turísticos estão o

M0l1'O da Santa, a Represa e o

Parque deExposição onde, a partir
de.sexta-feira, dia 26, acontecea 48

Expofeira Agroindustrial. ..!

10:00 - IV Expofeira Agroindustrial.
20:00-BailedeR-einaSociedadeEspor-,

.

tivaeRecreativaOuroVerde.locefidade
deGuamiranga - Anímaçãc.do conjunto
"BadenBlu".
23:00 - -Baile com os conjuntos. "Os
Aventureiros" e "Os Piazottes", Local:
Pavilhão doParqueMunicipal de EJIPO
�iÇÕéS.
04/09 - Domingo
10:00 - IV Expofeira Agroindustrial.
14:00 - Festival de Dança Infantil.
20:00 - Soirée com o "Clube Efektus".
22:00 - Encerramento da IV Expofeira
Agroindustrial, :"

Competições de Tiro ao Alvo
Dia28/08,Domingo - das 1O às 19 horas
Dia 29/08 à 02/09 - das 19 às 2i:30
horas
Dia 03/09, Sábado - das 14 ás 21:30
horas
Dia 04/09, Domingo � das 10 às 21:30
horas .

Igreja matriz SenhorBom Jesus

li GUARAMIRIM 45 ANOS
Presta.mos ä nossa homenagem a todos os que
contribuiranipara o seu desenooloimento.

DESPACHANTE GUENTRII,
Rua íríneu Viléla Veiga, sIn° _ Centro

Guaramirim .: SC

Parabéns,GuarallÜrilD, pelos
4-5 anos de Prosperidade

ACIAG - Associação Comercial Industrial

Agrícola de Guararnírlm

Queremos Heste dta saudar todas aslor(as �vivas deste grandemunicípio, ., que Ind. de Móveis e Decorações Ltda,.
jazem. d« (/uaramirilll, um das Rua Athanásio Rosa, 75

Fone: 73-0281 - Centro

, :.n:ellt��çstara �� v�vcr.�",� c,:". '.
� .. :', :', é, ':',: • " G����,7,'�� ,-, �� " >;'".: ,::, : .. j't .. , tI' . � ". .I. I
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LIVRO. OPÇÓES '.
.. Agraturismo será implantado na região

ORMAL

UE EXIS,.
EMVOCÊ
MDanRyzi

Quando eraprofessor
de parapsicologia, o autor

MilanRyzldetectou aneces
sidade deproduzir um com
pêndio sucinto quedivulgas
se apercepção extra-senso

riale servisse de livro básico
para seus discipulos. O re

sultado foi esta obra: Como
Desenvolver ii Paranorme
lldade QueExisteEm Voc�
Milan considera a hipno

se omelhormeio ele se desen
volverapercepçãoextra-sen-'
sorial. Como sabe que nem.

sempre há um entendimento

perfeitoentrehipnotizadores
e hipnotizados, o que leva os
últimos a desejar um desen
volvimento da paranor
malidadepor contaprópria,
ele criou um método auto

educativo, utilizado em qual
querpessoa que esteja inte
ressada em desenvolver sua

própriapercepção e... (Uma
sugestãodaLivraria ePape
laria Grafipel - fones: 72-
0137 ou 72-0972).

os secretários de turismo
deJaraguádoSul,Massaranduba,
Pomerode, Corupá, Schroeder e
Guaramirim, reuniram-se no dia
22 passado com o presidente da

Epagri de Florianópolis, João
Dalle Ore, para traçar as metas

para o desenvolvimento do

agroturismo na região, que será

implantado em 1995, a disposi
çãodosturistasquevirãoàJaraguá
do Sul, onde ficará instalada a

comissão central do projeto.
O agroturismo, segundo o di

retor de turismo de Jaraguá do

Sul, LOreno Hagedorn, seria uma
-. outra opção de lazer para aqueles
qlle vierem até a região, em qual
quer época do ano. "Não seria

-

uma desceatralízação dos turis-
.

tas que veêm as praias, mas sim,
'uma outra epção de turismo",

Secret4rios.de Turismo. reuniram-separa debater oprojeto

comenta.

Aprimeira pauta a serdiscutí
da pela comissão, será a visita as

propriedades rurais. "Iremos co-

nhecer o local para ver se falta
íníraestrutura, Cada muníclpío
citado terá pelo menos, um ponto
turístico", define Loreno.

M'ÇÃ�
.

.

. Expofeira elege
. utto chopp e comida sua Garota J1()

•

típica na Schlachtfest dia 2 de setembro
São Bento do Sul - Já está

quase tudo pronto para a l3a edi

.ção da Schlachtfest, que aconte

cerá na cidade de São Bento do
Sul nos dias 9, 10 e 11 de setem

bro, na Sociedade Ginástica e

Desportiva São Bento.
A solenidade deaberturaacon

tecerá no dia 9, às 20 horas com a

sangria do primeiro barril de

chopp e aapresentação da banda
alemã SchwarzwalderHochwald
Musikanten. Logo após, a rainha
da SchlachtfestJ93, LucianaPilz,
passará a faixa, e na sequência
baile.Dia 10, as festividades con
tinuam a partir das II horas,
quando será servido comida típi-

ca, costela de chão, leitão no

rolete e churrasco. À tarde, terá
torneio de tiro ao alvo e café colo
nial. Às 16 horas, desfiles nas

principais ruas da cidade com a

participação de grupos folclóri

cos, bandas típicas, fanfarras, gru
pos de ginástica rítmica, com dis

tríbuição de chopp. À noite, baile
com "Os Vilanenses" e banda
"Verde Vale".

No domingo, às 9 horas,missa
naigrejamatriz.I4:30horas;tar
de dançante e às 15 horas café
colonial. Encerrando, as festivi
dadesda 13aSchlachtfest, às i7:30
horas, inicia o baile com a banda
"Os Sonatas".

-

Guaramirim - A eleição da
"Garota 4aExpofeira", estámobi-
1izando a comissão de eventos

paralelos, que está sendo coorde
nado porLindalvaReinke eNeide
Noernler. Oconcursoestámarca-

.

do para o dia 2 de setembro, às
2Ih30min, no pavilhão de even

tos, durantebaile que será anima
do pelo conjunto "Pop Band", de
Joinville.

.

Amanhã acontece obaile da 6a

Schutzenversinefest (Festa das
Sociedades deAtiradores), com o

Musical SanMarino e, dia 3 pró
ximo, baile de rei da sociedade
Ouro Verde (Guamiranga) ani
mado pelo conjunto Baden BIu.

REDEGLOBO
Hoje

07;00- Horário Eleitoral Gratuito'
08:00- Treino GP da Bélgica
09;00- Xuxa Park
12:10- Jornal do Almoço
13:15- Jomal Hoje
13:40- Video Show _

14:10- Esporte Espetacular
1600- Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Fluminense (ao vivo)
17:50- Tropicaliente
18:45- A Viagem
19:40- RBS Noticias
20:00 - Jomal Nacional
20:30- Horário Eleitoral Gratuito
2"1 :35 - Pátria Minha
22:30 - Escolinha do Professor

Raimundo
23:35 - Filme - "Violência nas Ruas"
01:30- Filme - ''Cadence, Um Compas

so de N"ida"
03:00- Filme - "Gigi"

Amanh.
06:10- Pequenas Empresas

Grandes Negócios
Horário Eleitoral Gratuito
GIPbo Rural
GP da Bélgica
Modelo Empresarial
Catarinense
rv Zona
Seaquest
Barrados no Balle
Filme - ''Um Peixe Chamado
Wanda"
Domingao do Faustao
Fantástico
Horário Eleitoral Gratuito
Fantástico
Nova Iorque Contra o Crime
Placar Eletrônico .

Filme -"As VlIlhas da Ira"

0700-
08:00-
09:00-
10:30-

11·:30-
1200-
12:55-
·13:lI5-

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

REDEBAN[)E1RANTES
Hoje

07:00- Horário Eleitoral Gratuito
08:00 - Flash
09:00 - National Geographie cc·

1100- Futebol Dente de Leite
12:00- Acontece
12�- Esporte Total
13:30- Eventos Esportivos
1600- Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Fluminense (ao vivo)
17:45- Guarani x Santos (VT)
1900- Jomal Barriga Verde
19:30- Jornal Elandeirantes
20:00- Faixa Nobre do Esporte
20:30 - Horário Eleitoral Gratutio
21 :30- Basquete feminino
22:45- Sem Fronteiras
23:40- Filme'- "O Sorgo Vermelho"
01 :30- Free Jazz in Concert
02:55 - Valle Tudo

Amanhã
Igreja da Graça •

Horário Eleitoral Gratuito
Anunciamos Jesus
Clube írmäo camioneiro
Show do Esporte .

Horário Eleitoral,Gratuito
Jornal de Domingo l' Ediçao
Filme - :'Como Agua Para
Checolate"

00:00-· Domingo Dez
0100- Jomal de Domingo 2' Ediçao
01 :15- Filme - "Nicholas Niokleby'"'

06:15-
07:00-
08:00-
1000-
10:30-
20:30-
21:3Ó-
21:45-

*Alteraç6es nao comunlcad_

sao de responsabilidade das

emissoras.

ÁRIES-21/3a20/4 -Hojee TOURO-2t/4a20f5-0fatode GÊMEOS _ 2115 a 20/6 - O CÂNCER-21/6a21n-Mar- LEÃO -22na2218-Martee VIRGEM-23/8a2219-Mercú-

amanhã a Lua vai estar em seu a Lua vibrar de modo tenso no cantata desarmonioso que a Lua te, no seu signo, recebe as vibra- a Lua aconselham.você a não se rio recomenda muita habilidade

signo, fazendo com que você se signo anterior ao seu aconselha faz com Marte aconselha você a ções arrevesadas da Lua, por isso jogar de cabeça em situações que ao se relacionar com todos, es-

sinta mais vital e com disposição v.ocê a não se sobrecarregar de evitar gastos impulsivos e tudo o mantenha uma atitude estável no não sejam claras, para se preser- tando alerta para não se deixar
para ativar tudo o que lhe diz afazeres, procurando repousar. que possa desequilibrar seu orça- serviço e não se deixe levar pela var emocionalmente e evitar do- reprimir pelos astros nem pelas
respeito. Como a Lua está em Você anda muito mais forte inte- mento, Mercúrio, em tensãocom ambição. Será importante que res de cabeça. Preste atenção para suas próprias inibições. Distenda-
tensão com Marte, não se deixe riormente, e suas imagens mentais Saturno e Vênus, recomenda ha- você não adote cornportarnen- que sua necessidade de viver novas se sempre que possível e evite

levar pelas emoções, principal- tendem a se realizar com malar bilidade no trabalho e no terreno tos rudes, sendo cortês com todos aventuras não faça você entrar ultrapassar -seus limites.
mente em 'casa. facilidade. sentimental. á sua volta. em frias.

LIBRA - 23/9 a 22/10 - Vênus ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11 - SAGITARIO -22/11 a 21112- A CAPRICÓRNIO-22/12a20/1- AQUÁRIO -21/1 a 19/2 -Faça o PEIXES - 20/2 a 20/3 - Você

recebe as vibrações de levemente Saturno continua sendo Lua e Marte recomendam diplo- Você permanece sob a ação das possível para ser flexível e evite ainda se encontra sob o efeito das

arrevesadas de Mercúrio, que tensionado por Mercúrio, por isso macia com quem você mais gosta vibrações arrevesadasque Saturno comportamentos implicantes, vibrações tensas que Mercúrio

aconselha você a não se ilud'ir e a. evite inibir a livre expressão dos e assinalam um período em que recebe de Mercúrio, portanto não sobretudo no ambiente de traba- envia ao seu signo, portanto pres-

ser realista, especialmente, nos seus sentimentos e conserve uma convêm se precaver contra com- se deixe empolgar dentais por lho. Saturno e Mercúrio continu- te atenção para não agir de modo
assuntos do coração. Procure ver atitude espontânea no amor. Não pottamentos destrutivos. Não pro- novas aventuras. Supere tendên- am aconselhando objetividade nos rude. Será importante que você

t�c�i��C.9!!t? elgs �� � �nfrfl!tç {a�� �a;;tp� ge,�I�a.�S!a;t�q_ tV�rI_!I� <���",'1!I!.�r�� ,!u�;<?°7êl&?__q�1'�; ± _cj�_P�!..ª:;i�;-ß!��et:ª�>ftp .��j�ilt?r. g��t?� e� 1i��ilJaJ8.f.l1 \!Il} . �{Í����"!.. __ Qãp _� §QPreJ:l!qegy« \le_ r_e�pQ�L
as dllreu1<Íaàes com garra econ-

- .

pata- rnantet às" finanças equilibra- Ja' e �presfe' atenção- para nao- se- atividàdese -conserve- SU1rCHpllCF'r- 'lU,'" convem -evitar -desp�illCros. - . -S1lb1lid1ldes ôthi'{âzeres·;cleScâríse

fiança em si. das. precipitar. dade de concentração. bastante.
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Baile de, Debutantes ..

CORREIODOPOVO -14

o destaque desta.semana é a estonteante Karoline Janssen

Faça-se
notar>

vista":'se

no

VE.SfINDOVOCÊ DE CORPO IN,TEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

.. ,�� ...
�

.... _:::....:.::_

Ao contrário do que publicamos nas edições de
20/8 e 24/8, o Baile de Debutantes do Clube
Atlético Baependi acontecerá na noite de
24/9 e não em 23/9. Abaixo mais quatro

meninas-moças que irão debutar

na aristocrática sociedade.

.

Malú Crisley Roh!ing $ilveirá-' _

Me/issa RaquelRichter

JaragyádoSlil,l7 de��tocb;1�4 __ "j
_._ �_._;;'''''_'........ ..:' �

Janessa Taise Kist Graziela BfJrtolini

.Compareça e

prestigie a barraca do

"Maestri", que está

exposta na Expofeira,
em Guaramlrim,
desde o dia 26

passado até o
próximo dia 4.

•No próximo dia 9,
acontece a eleição
da Rainha da 12Q
Festa Pomerana,
no Clube Pomerode.

Compareça!
.Não esquecendo que'

n-logo maisil"KiJite,"zr
Sociedade Vleirense,
acontece o "Baile dos

Bancários" .

•Sucesso nos melhores

"potnt's'íde Curitiba,
a banda Ipsis Litteris
baixa hoje na
BoateMarrakech .

•Já em ritmo de

Schützenfest,
acont�ce hoje
no Schopping
Club, o "Baile
do Chopp".
•A EscolaAlberto
Bauer elege hoje,
no Amizade, seu
"rei" e sua "rainha".

Depois haverá
-

baile com a banda

"Banden Blu"

.Hoje é o último

dla do Festival

Municipal deDança,
que está acontecendo

no GinásioArtkur
Maller. O inicio
das-apresentações
é a-partir
das 18 horas.
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MACONHA

Fugitivo épreso �����I�����OO�.�!�� c:��noso '

"

. ••
do dia 20 passado, que destruiu çouporvoltadas 5 :30 horas. "Ire- Apolíciajá têm três suspeitos,

_

m Gu r
por inteiro um galpão que mos ouvir o depoimento destas que possam ter ateado o fogo no

e· a amirim reciclava pa�l.ão e plástico, .se- duas pessoas e do proprietário do galpão que destruiu 12 toneladas
. gundo a polícia, pode ter SIdo estabelecimento na semana que de papelão, 10 toneladas de plás-

criminoso. De acordo com o es- vem", comentaDeLara, afirrnan- ticos, nove máquinas que
crivão Josmar Batista De Lara, do que o fogo começou na parte reciclavam o material e toda a

duas testemunhas presenciaram dos fundos do galpão, onde não documentação da empresa.

. .' l �.. .....
. 1. •

JaraguádóSúI; 21 deágõsto"�e 1994
-" .

com 50 gramas
Guaramirim - A polícia

-

ria de Guararnirm. "Era urn ho-

prendeu quinta-feira ã tarde, mem louro, magro e de bigode",
Sandro Sena, 22, residente na conta, afirmando que a droga era
Praia de paraseupróprioconsurno. "Furno

maconha há dois anos".
Sandro Sena já têm passagem

pelas comarcasdeTimbóeGaspar
por furto. Ele cumpria pena na

cadeia de Blameaau, quando no

Natal passado ganhou dez dias

paravisitar afarnília e nãovoltou.

"Agora não resta outra coisa se

não a penetenciária", comenta

Sena, alegando querer ser trans
ferido para Florianópolis.

Arma

ção. Ele
estava
com 50

gramas
demaco
nha e

alcooli-
zado.Ementrevistaà reportagem
do CP, Sena afirma ter comprado
adroga perto da estação rodoviá-

Senoé

l%gidD
do (odeio -/ . -

de 8/umenou

Jaimede�P

Sena em seu depoimento àpolicia. No detalhe, as 50 g apreendidas

.

-.

. / PoUÓ�'�':':
. MISTÉRIO

TELEFONE CELULAR
ESSENCIAL PARA QUEM

·NÃO TEM TEMPO A PERDER

. .
"-'..-:'1, -_,,_..... _'

.

}

celular
C)gradiente .

MARECHA1,286/30
MAU CHEIRO... SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos

animais do esgoto -e garante total segurança contra inundações.
SANEBOX é . a solução para o saneamento urbano. Encontram-se

disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.

...ta>I5AOO'MSSADOI_..���.:�.�.�:���::�::��,:,�.����:1:���}��:�.�����:��.���::.��.>:: .. :
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SOl-UçÃO

Venda de Gilvanpodepagar
adívidado clube, dizPanstein
J araguá do Sul - o lateral MarcílioDias, o. seu passe estava

esquerdo. Gilvan, que tem seu- estipulado. em cerca de RS 40.

passe .vinculade ao. Juventus, e 000,0.0. Depois de transferido
a tua I -

'

para o. Criciúma, este valo.r do-
m eßt e �rI. I brou, e após suas apresentações
está em- ti/TOpagara contia o.Corinthians naestréia do.

prestado Pd.iJ'((I/o do
Brasileiro eGrêmio, que agrada-

ao. Criei- ram otorcedor e.àprôpria comis-
. úma, dís- dívIda dtJ são. técnica do. "Tigre" a diretoria
putando resolveu não. liberá-lo. por menos
o. Cam-

.

Jwen/us de R$ 90.000,00. "Acreditamos
peonato que no término. no. campeonato,
Brasile�r9, poderá "pagar a dívi- algumtimegrandevenhànospro-.

- '1 - .

-�
--

I'
.-.'.... --- ..

-
- 't.

- oi' �..;a _. .);_,. , :.-

< �·da que o. clube. tem -, afirma. ().! ,,,.cur3l'; para, discutH!. a venda d9
presidente AristidesPanstein. jogador, mas écerte que não. fica-

Quando. Gilvan atuava pelo. remos com ele no próximo. ano.",
ArquivolCP'

,

��. , � .-
• J; .

" #- lo t. �. j • I. f , :-, , I � I f,'; .. .' !

• , t ; I ; ,f -t' <t \
....

,�
.•

-

• , j • '.' JaraguádöSuJ,2'V déagos�de

-

PrOl'fl de Omega Stock Car é uma dasmai$ disputadas no automobi'
•

Brasília - O pilotoWilsinho

Fittipaldi Jr., tio. de Christian

Fíttipaldi, que corre no campeo-,
natoOmega StockCar, disputará
nestedomingo, umaprovadecisi
v.a pára as SlÜlS pretensões em

conquistar o título. deste ano.

Wilsínho está em-segundo lugar
no campeonato com 97- pontos,
atrás de Ângelo. Giombelíi, que
aparece em primeiro. com 124

pontos. Esta é a quinta etapa do

Omega' Stock Caro
_

Resta rnais
cinco provas para o final da tem

porada.
Nos treinos realizadosnomeio.

de semana, ne autódromo Raul

Boesel €m Curitiba, a equipe de

Fittipäldi, ActionPewer/Märlbo
ro, conseguiu resultados expres
sivos, "Fomos oito décimosmais
rápido que a pole position do ano
passado. Levando-se emcontaqu€
ainda usava-se o Opala, nosso

tempoémuitobomparaocircuito
de Curitiba", conta Wilsinho.
Nestes treinos, foram testados
vários componentesnovos, inclu
indo um novo motor e um freio
comespecificaçõesdiferentes aos
sistemas usados até agora. Paia.

esta quinta etapa, Fittipaldi
. confiante em um bom resultadó,"
que o. deixaria maís próximo do.
líder. "Dépois de quatro etapas(
vários testes que fizemos neste

ano,me sinto iventade pará gui
ar QOmega. Afinal tenho andado.
na frente de Ingo e do. Paulo, q1le';
correm hámais tempo'nà'éàiego�
ria". IngoHoffman, com 84 pon
tos e PauloGomes, com 82, estão
em oitavo e nono respectivamen
te.

Título .'

.

O principiante no automobi-.
lismo brasileiro, Marco Campos; '.

conquistou por antecipação, o. tí
tulo da temporada de Fórmula

.

OpeI. A Conquista veio domingo
passado, quando foram disputa
das duasprovas emNJ.i.rburgriß&·

.

onde o brasíleiro ficou em segun-
'

do. na primeira prova, e o SßU'

maior rival, o holandês Tom CQ-.� �

tonel,
.

chegou em tereeiro, e na "

segunda prova do dia, os dois
colidiram e ficaramfora da com- <

da. Campos
- fieou com uma;

vantegem de 23,S pontos sobre o
. holandês.Marco temcenvitepara
co.rrernaFórmula-3 anoquevem.

conta Panstein, achando. que esta
é a única solução para liquidar a
dívidado clube, quegiraem torno

de R$ 100.000,00.
Visando pagar ésta dívida em

parcelas, a diretoria Iançou no

dia 24 passado, uma rifa de um

automóvel CorsaOK. Cada bilhe
te, dos cem que estão sendo vim

didos, custa R$ 500,00. "Decidi- OMEGA Sl'OCK CAR,
mos colocar-este preço e somente .

l.l/,·l·
•

h'
. , �

.:

cembi1betes,�araque.atéoutu- ,,' I Sln O corre atras UI
.

bro todos estejamvendidos.Não.. .

..

'

- .

..

.

..'
.

'

. ãdjaqmQa Ç919CJr _mil ,bilhetes.v;
-"" _�-:-.) '< .:':

'.

rr �L,:. ::,1<.�:�-:��1 _o:: ._. } :"

:�a�o�i:��a:���re:i.;:�.· liderança neste 'dominolJpagar aomenos urna parcelades-. \.... . b
.

ta divida ainda em outubro", dis
se o. presidente, afirmando. que
em outras rifas e bingões que
foram realizados, commuitos bi

lhetes, o clube teye prejuízo. O
Juventus terá um lucro de R$
40.0QO,OOc0mestarifa. Alémdo
bilhete, o comprador que estiver
no local do sorteio no dia, tam
bém estará concorrendo a dois

prêmios de RS 500,00, e terá di
'reite a um jantar,

Retorno.
A principal,novidade do

Juventus na estréia da terceira
. fase do campeonatoamanhã, di
ante da Chapecoense, poderá ser.

avoltadoponteirodireiteRicardo,
que está reeuperado da cirurgia
que fez há um mês e meio no

joelho. O técnico Abel de Souza
. deverá utilíza-lo'no segundo tem
po. O time que entrará em campo.
é o.seguinte: Leonetti; Lin, Mozer,
Gilberto Batata e Júnior; Agnelo,
Amauri e Antunes; Silvinho,
Alaor e Índio. O jogo começa às .

15:50 höras no João Marcatto,
Os ingressos para este jogo

são: arquibancada descorberta e

''Atéofinal tkmeu�dato, dezembro/94, querofazermais uma rifa". _ gerà1, RS 3,00 e coberta RS 7,00.

�

A VISTA l>E.SCONTOS ESfE.CIAIS
VALIDADE 20/08/94 '

• Mate;;ais de Construção;
• Pneus, Ferragens;

i"> �,fletrQdomé$ticos;
li. 'Tecído$.e Confecções.,

,
../ I'\,.' \.
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