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EDITORIAL

onaufrágiodoPT
o PT caminha para a derrota, Faltamuito

para o segundo turno, em 15 de novembro, e

muita coisa poderá acontecer até lá. Não é

impossível, mas pouco provável que surjam
novidades capazes de alterar a polarização entre
LulaeFernandoHenriqueeavitóriadocandida
to tucano. Seestásendodecisivoparaaascensão
de Fernando Henrique Cardõsö, o Plano Real

não é o únicomotivo responsável pela queda do
candidato petista nas pesquisas de opinião. Na
verdade, oPTnaufragaem SUas próprias contra-
dições.

'

. Eleitoreiro ou não.o plano está sendo apoiado
pela sociedade e o PT Insiste em assestar suas
baterias contra ele. Aliás, a perenidade do plano
depende, paroctoxalmente, de tudoaquiloqueoPT
foi contra-as reformas estruturais do Estado, que.
poderiam começar a ser feitas em outubro do ano

passado, com a revisão constitucional, sabotada

pelo partido de Lula. A estabilidade da economia

depende de um novo pactofederativo, da reforma

tributária e fiscal ampla e racional, da reforma da
Previdência, da prívatízação das estatais, da que
bra dos monopólios do petróleo e das telecomuni-

- oações,
OPTcaminhapara aderrotaporque não enten

dequeoPaísmudou. Aomesmo tempoque seisola
da maioria da sociedade, o partido crava seus

aíícercesnocorporatívísmo exacerbado e no setor
maislrilprodutivo,incdmpentente,ineficienteecor
ruptodasociedade, quesão as estatais. Seaomenos
tivesse alternativas claras e objetivas para se con

trapor ao programa, quê chama de neoliberal, a

situaçãodopartidoestariamais fácil. Noprograma
doPrnão existe umamíserapropostapara acabar
com ainflação. Ao contrário, oprogramadoPr só
prevê gastos.

O Pr é o que mais se aproxima daquilo que
merece o nome de partido político. É a legenda
que mais luta, que mais pratica a democracia

interna, dando voz a setoresmarginalizados pela
política. Só isso, porém, não basta.

CPL e seus objetivos
,,----

.. Walter Falcone

CPL - Centro Integrado dos
Profissionais Liberais, congrega
profissionais das seguintes esfe
ras de serviço: Ordem dos Advo

gados do Brasil, Associação Mé
dica Jaraguá do Sul, Associação
Brasileira de Odontologia
subseção
Jaraguáe
Associa

ção 'dos

E-ng e
nheiros e

Arquite
tos de

Jaraguá
do Sul. Tendo como principal fi
nalidadeoobjetivo social: a) esta
belecer, ímplementareoperarpro
gramas serviços e atividades de
interesse comum; b) velar pela
independência, dignidade e pres-

tígio daprofissão de cada um dos

associados; c) colaborar com os

poderes públicos no aperfeiçoa
mentoeaprimoramentodaordem
jurídica, por meio de representa
ções, indicações, sugestões, apre
sentaçãódeanteprojetode leis, de
regulamentos e por meio de críti
cas à legislação vigente ou em

elaboração e às práticas jurídico
administrativas.

Com sede pröpría na Marina

Frutuoso, em final de acabamen

to, onde cada entidade terá sua

sala, com a devida

representatividade, além de con
tar com salade reunião, auditório
magno de conferências de inte
resse comunitário.

Nossa gestão encerrou-se �a
feira, passandoadireçãodamedi
cina para a engeliharia. A soleni-

dade foinoBaependi, onde passei
o "bastão" de comando ao enge
nheiro Roberto Breithaupt.

Em nossa gestão tivemos re

presentantes doCPL em reuniões
da Câmara dos Vereadores, no
Conselho Curador da Ferj, nos
conselhosmunícipaís de Saúde e

deTrânsito; participamos de reu
niões do Sesi, Telesc; posse do

presidente daAcijs e estamos en

volvidos novamente com a

reavaliação do Projeto Jaraguá
2010.

Acreditamos que nossa sede

própria terácondições deabrigar, �

nestepróximoano, nossasentida
des e com isto implementarmos
um dinamismo adicional em nos

sas ações sociais e corporativas.
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Confira a História
-'

"A História de nossa

gellte nãopodeficar só
na saudade".
O Passado só e' impor
tante se o seu tempofoi
bem empregadoBarão de Itapocu

Há72anos

ra em forma de toras das árvores de

grande diâmetro, para uma época em

que ainda não existiam os tão úteis

tratores, e muito menos os

microtràtores que hoje facilitam as

tarefas das famílias e dos homens que
exercem as suas atividades ligadas às

plantações temporárias ou aos bana

nais que agora são plantados de forma
racional e com grande capacidade de

produção.

- Em 1922, aparecia no semanário

CORREIOOOPOVOumanúncioem

língua alemã: "Zu Verkaufen - Orei

Gespann gute Puschochsen, oei
Hermann Enke". Tradução: Vendem
se - Três boas juntas de boís, com
Hermann Enke. Era o tempo em que o
boi ainda desempenhava um papel
importante nas atividades agrícolas,
praticamente o único modo de movi
mentar utensílios agrários, de colhei
tas que vinham das roças ou damadei-

Há70anos
-Em 1924,dizerquenãoexistiarestri- Urwaldsbote" (O Mensageiro da Sel-

ções à imprensa escrita, era laborar em vá) era compelido a dar direito de res-

ledoenganoeáidaquelesqueousassem· posta e pagar a multa de 200$000.
'enfrentar, como ainda heije os podero- "Concluíaanota: "Er;lumaLeiabsurda
sos,mastemporais,chefetesqueacham queproíbealiberdadedepensamentoe
que tudo deve seguir segundo a sua tambem impede que os jomais possam
óticacaolha. Sob o título de Imprensa, dizer as verdades necessárias quemui-

dizia-se que "tambemem nossoEstado tos não gostam de ouvir, ou seja, ler".
já estreiava a Lei de Imprensa, ou me- Quem estampava a notícia era o sema-

. Ihor,a"LeidaRoIha".EmTubarãoera nárioCORREIODOPOVO,naedição
multado emRs. 5:250$000 o diretor da n° 267, p.4, de 1.924, solidário com os

"Imprensa" e, em Blumenau, o "Der confrades.

Há57anos
- Em 1937, o SportClub Germania, a dois minutos da Estação da estrada
realizava nó sábado, 21,Q8137, às 8:30 de feITO, cozinha alemã e brasileirae a
-hs, danoite, noSalãoBuhrurnSara'O preços realmentemódicos. Dentre os

(assimestava escrita a palavrasarau), muitos proprietários;em 1937, era o.

seguido debaileedomingo, 22108/37, sr. Franz Hasselmann.
Com início às 8 horas, concursos no _ O CpRREIO DO POVO agradecia
campo esportivo. De tarde concursos sensibilizado a oferta de várias bom-
de bola de mão com proclamação dos bas e cuias para Q uso do mate, que o.

vencedores, no final. InstitutodoMatedeJoinvilleoferecia.
.; O Hotel Central, lamentavelmente O semanário agradecia ao Instituto a

demolido em fins de 1990, aí na rua oferta e destacava que o órgão estatal
Emílio Carlos Jourdan, na época era defendiaosaltosinteressesdalavoura
um dos bons hotéis da cidade, situado do mate catarinense.

Há 10anos
- EID 1984, realizava-se no dia 24, às fessor emérito daUniversidade Fede-
14 hs, no Ginásio de Esportes "Artur ral do Ceará e ex-Promotor de Justiça
Müller", o 4° Festival do Folclore, da Comarca de Jaraguá do Sul, ao

promovido pela Secretaria da Educa- ensejo de mais urna data da morte

ção/l9" UCRE, com a finalidade de mológica de Ney Franco, escrevia
valorizar as raízes histórico culturais longo artigo, enaltecendo o escrivão.
das comunidades, esJimular o conhe- do Crime, Cível, Feitos da Fazenda.
cimento sobre o folclore catarinensee, Comércio, Órfãos e Anexos, pela sua

em especial, o da região e, ainda, eficiência nos afazeres forenses e a

vivenciar o� usos e costumes regio- inteligência e probidade no desempe-
nais. "

nhodas funções. Faleceu, em20/agos-
- O dr. Abelardo F. Montenegro, pro- to/1967.
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Retranca
(CM)

Só po,r obrigação
A programação comemorativa à Semana da Pátria, em

Iaraguâ do Sul, afora o desfile cívico de 7 de setembro,
.

resume-se a atos isolados de rápida duração em algumas
escolas. Infelizmente, a cada ano a data da Independência
do Brasil resume-se, exceto casos raros,' a um desfile de

zumbis - tanto em Jaraguá conto em qualquer.parte do _

Brasil - tamanha é a indiferença e à má vontade que a

maioria dos estudantes demonstra. Este desamorpara com

a Pátria, se�á culpa deles? Ou será culpa nossa?

Porpouco
Programa da Semana daPátria
marcava abertura napraçaÂn
gelo Piazera. que, em reformas,
está sem mastro para
hasteamentodebandeiras. Pen
sou-senapraçaExpedicionário
Gumercindo daSilva, onde tam
bém não tem mastro: Solução
foi o CentroEducacionalEvan
gélico, em cima da hora.

Erramos
Nafotopublicadaàpágina 7da

édiçäo dequarta-feira, 31, leia
se Orlando Satter, presidente
do Corpo de Bombeiros Volun
tários de Guaramirim, e não
comandante Arnoldo Teiles
como foi publicado. De qual
quermodo, ambos com todos os

'

méritospela conquista da sede

própria do CBVo

Sabe tudo
Se o Enéas tivesse um partida
poltüco forte pra fazer campa
nha, ressuscuaria mitos como

Getúlio Vargas e Jãnio Qua
dros, 'recordistas de todos os

temposemjuntarmultidõespará
ouvi-los. O candidato do Prona
dá um banho de conhecimentos
da realidadebrasileiraemqual
quer um.

Números
Tem pesquisa eleitora; "rolan
do" em Jaraguá. Pena que os

entrevistados sõ podem dizer
sim, não ou não sabem. Deveria
terespaçopragentepoderdizer
porque não votanamaioriados
nomes apresentados. Com cer

teza, isso ajudaria a mudar o

comportamento de muitospolí
ticos.

ICE'MACH/NE
���E�1���

COMÉRCIO DE'PE9AS LTDA�

Peças Originais Consul, Prosdõeimo, Brastémp,
-

White-Westinghouse, Gás Freon, R-12, R-12

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim .. SC

Fone/Fax

,(0473) 73-0419,

VECTRA
�Ielto ', ·CAAAO 00 ANO"

, por Auto Esporte,,�, Versão 1994

CD _ Man. I CD _ Aut. I ou GSI

SATISFEITO

de maneira positiva pois mi
nha candidatura tem cresci
do em todo o Estado" , argu
mentao peemedebista.Vieira
diz que tem os melhores

programas na tevê durante o

horário' eleitoral gratuito e

que é o único candidato com

propostas concretas para go
vernar o Estado.

Troco
Sobre declarações do can

didato do PDT, Nelson

Wedekin, sobreseus progra
mas na televisão,PauloMon
so disse que o senador "de
veriaestar preocupado com

sua campanha, que, ao que

,
- ,

Yieim di: que não existe
motivoparamudarpostura

,Florianópolis - Mesmo que
o. candidato. apresidênciadaRe
públicaEsperidião Amia esteja
com apenas 2,3% da preferên
cia do. eleitorado (número. da
última pesquisa do. Instituto.

Gallup), o deputado. Jarvis
Gaidzinski acha que o. senador
não deve renunciar e sim con
centrar sua campanha em Santa
Catarina e Rie Grande do Sul.
Para Gaidzinski, Amin mesmo.

estando emmá situaçãonaspes
quisas vem mantendo a fideli
dade de seu eleítorado no

FlOrianÓPOliS - Criti
cado por alguns segmentos
que' integram a coligação
Viva SantaCatarina, o can

didato a governador Paulo
Afonso Vieira disse que não

há mo-

t i vos

p a r a

q u al-
(olldídotD ,

parece, não vainada bem, ao
contrário daminha, já garan
tida para o segundo turno".

Postura

O candidato da coligação
VivaSantaCatarinadisseque
a postura apresentada em

seus programas.é aquele es

perada pelos eleitores. "Não '

estou aqui para ataques e

discussões que não contri
buem para o crescimento do
Estado e, certamente, os elei
tores vãomedar razão ".Mas,
sobre Wedekin, Vieira "re
comenda" que mude de es

tratégia se quiser melhorar
seu desempenho.

, SOLIDÁRIO
"

Gaidzinski.·Amin não deve renunciar

dízqustsmquer
tipo de Dme/IIDr
mudan-

prDgromoça nas

estraté-

gias de campanha. "Estamos
fazendo tudo certo e isso tem
refletido junto ao eleitorado

Estado. "Por isso, nadamaisjus
to que ele retribua este apoio
promovendoduas últimas ativi
dades' de campanha em-Santa
Catarina, dando. a grande opor
umidade à Ângela Amin de ga
nhar a eleição para o governo.
estadual já no primeiro turno",
analisa o deputado.

Emcasa
Segundo. o parlamentar,

.Amín deveria gravar os restan
. tesprogramaseleitoraisemSan
taCatarina, "mostrando umpe
daço do Brasil que dá certo aos

eleitoresdeoutrosestados''; Para
o deputado, as bases do PPR
sentem orgulho de ter Amin
como candidato a presidente
mas, ao. mesmo. tempo, perce
be-se a decepção com a falta de

receptividade das propostas de
Amin em. outros estados, espe-

,

cialmente no nordeste". E isso
vem criando. um sentimento de
solidariedade que Amin deve

aproveitar, em tempo integral,
, para beneficiar sua esposa
como candidata ao governo do
Estado".

ao seu alcance na

�
..,JlJlEIIDóllFEß

Emmendöl'fer Com.
de Veículos Ltda.

,
Concessionária

Chevrotet
,

Av. Mal. Deodoro da
FonseCa, 557

Fone(0473)PABX 71-3655
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.

BANANA
.�

Produtores querem
J araguá do Sul - Como

resultado dos debates realizados
duranteo IISeminário SulBrasi
leiro de Bananicultura, entre 7 e

12de agosto, em Jaraguádo Sul,
organizadores e' participantes
produzi-

senvolvida e aprimorada. Como
reivindicação primeira, o doeu
·mento relaciona anecessidadede
uma revisão das normas e pa
drões de qualidade, embalagens,
classificação e comercialização
de bananas (mercado interno e

externo), com a participação dos
produtores e técnicos.

O documento relaciona, tam
bém, anecessidade de criação de

. uÍnaentidadenacionalquerepre
sente abananiculturanoBrasil, a
promoção de encontros estadu
ais e um seminário sobre a polí
tica de comercialização e quali
dade e � um trabalho de

conscientização nas associações

tarn um

docu
m e n t o

que está
sendo

(ul/u/odo

bODonopDde
se/mui/o

enviado
ao Mi- inc/emenlDdo
nistério
daAgricultura, com 17 itens, con
tendo as linhas básicas para que
esta cultura possa sermelhor de-

Banana tem posição de destaque na região

importância do recolhimento é

reciclagem de materiais plásti
cos e embalagens, utilizados na

bananicultura. Além disso, os

produtores exigem doministério
daAgriculturao cumprimentoda
portariaque regulamentao trans
porte e a comercialização da ba- .

nana com a origem de áreas con
taminadas pelo Moko.

Outros seisitens completamo

documento tirado do Seminário:
incremento ao consumo de bana
na, na complementação da me

renda escolar e em outras insti

unçõespúblicasou coletivas; atu
alização ou regulamentação da

produção e comereíalização de
mudas de banana; realização de
quatro em quatro anos do Semi
nário SulBrasileiro; estudospara
minimizarousodeagroquímicos
na cultura da banana; constitui
çãodeumplano nacional depes
quisa embanana, envolvendo.es

pecialistas estaduais e federais
de forma a racionalizar os recur
sos aplicados e indicaro nomede
Cris para o novo cultivar de ba
nana Fhia-l quando esta for re
comendada.

.

d'
"

'. Semana da Pátria
mtu onças no saor começa com at&

cívicos em escolm
..

Jaraguä do Sul _ "O Brasü
que queremos", poema recitado
poralunosdoColégioDivinaPro
vidência, e hasteamento das bano
deiras marcaram o início das co

memorações da Semana da Pá·
tria,noCentroEducacional EvaJI.
gélico. Ontem pela manhã houve
cerimônia cívica nó Colégio Bs
tadual Holando Marcelino Goa

çalves e que se repetirá no Colé

gio Divina Providência (dia 5),
ColégioSãoLuís (dia6). Naqua
ta-feira, dia 7, acontece o grande
desfilecívicoaolongodaavenida
Getúlio Vargas, a partir das 9
horas:

Vinte e sete entidades e esco

las estão relacionadas para o des·

file: Banda do Sesí, Senai, FEB,
.

3a Companhia do 8° Batalhão da

PolíciaMilitar.fanfarra da Esco
la Municipal de Ensino Funda

mental Anna T. Nagel, creches

municipais, Apae, Grupo de Bs
coteiros Jacoritaba, fanfarra da

Escola de Ensino Fundamental
Albano Kanzler, escola de inglês
Pink an Blue, escola de inglês
Wizard,Clube de Desbravadores
Verde Vale, Colégio Estãdual
Roland Dornbusch, Colégio Di

vina Providência, Colégio Esta

dualHolandoM.Gonçalves,Cen
tro Educacional Sigma, Colégio
Estadual Lilia Ayroso Oeschler,

fanfarra,da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Alber-to

Bauer, Colégio Estadual Aívínc

Tribess, Instituto Educacional
Jangada, Centro Educacional
Evangélico, Colégio Estadual
Prof. Heleodoro Borges, Colégio
Estadual Abdon Batista, Escola

Municipal de Ensino Fwdamen
tal Irmão Leão (representante de

• escolasmunicipais),Colégio São

Luís, JeepClub e Corpo de BoJIl
beiros Voluntários.

Embalagens inadequadas causam prejufzos

.
de produtores e técnicos sobre a

alternância no uso de diferentes

grupos químicos e formulaçãode
fungicidas no controle do mal de
"Sigatoka".
I

'

Mais adiante, 'os produtores
reivindicam das secretarias esta
duais de agricultura, incentivo à

pesquisa e à criação de estações'
de aviso para omonitoramento e

.

controle do mal de "Sigatoka",
criação de linhas de créditos es
peciais para à implantação ema

nutenção da cultura, assim como

a instalaçãode sistemas de trans
porte na propriedade é embala
gem, visando o aumento da qua
lidade e, através do IBGE, a in
clusão deumacolunanas estatís
ticas dabanana, considerando-se
a produção em toneladas.

Omesmo documento relacio
na, também, como necessidades,
a execução de pesquisas sobre o'
manejo e conservação do solo,
extensão do Programa de
Microbacias às regiões produto
ras de banana e conscientização
dos produtores, através das se

cretarias municipais de agricul
tura e das associações, sobre ii
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Jaragwi do Sul, 3 de setembro de 1994

ENDURO

J aragoá do S", - Está

programado para os dias 17 e

18 de setembro, na Fazenda

Menegotti, em Jaraguá do Sul, .

o Campeonato Estadual de

EnduroEquestreeHipismoRu
ral. No

dos vencedores a partir das 19
horas. No hipismo, duas pro
vas - Cross Country e Salto a

partir das 11 horas do dia 18.
O Enduro Equestre é uma

prova de resistência e coragem
para cavalos e cavaleiros, de
senvolvidanum percurso de 30

quilômetros, comvelocidadede
12 quilômetros por hora,
sagrando-se vencedor da prova
o conjunto que mantiver amai
or regularidade durante o per
curso, com o cavalo em perfei
tas condições físicas ao final da
prova. Os competidores rece

bem na largadaumaplanilhade
controle e um mapa e, a partir
daí cada um elabora a sua es

tratégia de competição.
O hipismo rural é uma mo

dalidade hípica derivada do

enduro,
IlIdurDé a 2a

etapado o/roi
campeo-

mui/Dsn a t o

catari- (oyo/eirDS
hense

promo-
vido pela Associação
Catarinense deHipismoRural.
A programação oficial prevê
para às 12 horas do dia 17 o

encerramento das inscrições e

sorteio da ordem de largada
para o enduro com divulgação

EAAL CORREIODOPOVO-5

ConcursoCompletodeEquita
ção, composta de duas provas:
o Cross Country e Salto. A

primeiraprovaé amais técníca
eamaisemocionante, constitu
ídadeum percurso pelo campo
comsaltosdeaté I,20mx I,80m
sobre obstáculos naturaís e ar
tificiais. Com tempo ideal de

realização e alta velocidade, os
cavaleiros que passam por esta

prova são classificados para a

prova de saltos, onde o conjun
to que fizer o percurso mais

rápido e com menos faltas será

o campeão. Devem participar
do campeonato estadual dele

gações de todo o Estado, prin
cipalmente de Jaraguá do Sul,
Florianópolis, Itajaí,
Blumenau, Indaial, Timbó e

Lages.
Oivulgação

CRIANÇAS

Campeonato estadual tem Trabalhodaprefeituratem
.. J\ •.

.'

b
o reconhecimentodaUnicef·

Sequenc Ia em setem ro govFlemame°rianÓnpotais.6se-Ona�ogamzaçoesg·o'vema-_ EmJaraguádoSulas secretarias
doBemEstarSocial e de Educa-

mentais forambomenageadasdia ção prestam assistência integral
30 último, emFlorianópolis, por através dos centros de apoio. às
suas contríbuições aoFundopera crianças e adolescentes. Em seu

a Infância e Adolescência e exe- primeiro ano de atividades o

cução de programas de atendi-' Fundo para a Infância e Adoles
mento a crianças e adolescentes cência já beneficiou 24 organi
em síniações de risco pessoal e zações governamentais e 148
social em Santa Catarina. Réla- não governamentais, atendendo
tório da Unicef - Fundo das mais de 10mil crianças em situ

Nações Unidas para a Infância - ação de risco, desenvolvendo

apontou sete municípios programas de proteção.
catarinenses entre os lOque, no Os recursos repassados às

Brasil, oferecem melhores con- organizações neste primeiro ano

dições de vida para crianças da foram superiores aUS4 830mil.
faixa etária de O a 6 anos. As contribuições para o Fia são

originárias da doação de 1% do

Imposto de renda (pessoa jurídi
ca) devido pelas empresas, o

que é feito de forma voluntária.
Em termos de participações o

Fundo já se mostrou extrema

mente receptivo, contando atu

almente com 5.572 contribuin

tes cujas doações garantem a

continuidade destes programas
voltados para as crianças e os

adolescentes.

Prova de resistência para cavalos e cavaleiros

Destaque

Entre os municípios de Santa
Catarina está Jaraguá do Sul.

Segundo a secretária do.Bem
EstarSocial,Maria Luiza Vasel,
"esta condição é motivo de or

gulho para a cidade e para a

Prefeitura que teve seu trabalho

reconhecido entre os 4.386 mu-

nicípios avaliados pela Unicef".

Nota de

Agrad.ecimento
Afamilia enlutada de

AROLDO SCHULZ,
.

agradece sensibilizada a todos osparentes, amigos
e entidades pelas palavras de conforto, pelos
telegramas, flores e coroas..

A família enlutada

MAU CHEIRO... SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança centra inundações.

�========A=.�.
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se

I::; disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
.entrega d�eto da fábrica. .'

_

COMERCIO E REPRESENTAÇOE'S MANSKE, LTDA.' .
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CORREIO DO POVO - 6 GERAL
> > •

Ja� do Sul, 3 de setembro de 1

ÁGUA

Samae investe US$ 531mil Encontro regionalreunirá
-

d d
mulheres do campo em JS

em obras e expansao are e
JaraguädoSul-As questões primeira palestra, abordando,

relacionadas com o trabalho da tema"A importância da mulhel
mulher no campo, incluindo os nocontextoeconômico"serápro
direitos assegurados pela legisla- ferida pelo padre Nestor Adolfo
ção, principalmente os aspectos Eckert,doutoremSociologia.De- .

relacionados com a aposentado- pois da pausa para o almoço, os
ria, serão temas dedebates duran- trabalhos serão reiniciados às
teoEncontroRegionaldeMulhe- 13:30 com apresentação de gru
res da Área Rural programado pos folclóricos. Às 14horas acon
para o próximo dia 9 em Jaraguá tece a segunda e última palestra .

do Sul. Na região do Vale do doencontro,proferidapelaenfer
mil litros cada um e um outro Itapocu são cercade seismil mu- meiralvoneKinasGonçalves,que
reservatório, no Krause, de 150 lheresematividadesnaárearural. falará sobre "Saúde da Mulher".

Aprogramaçãojádefmidapre- A partir das 15 :45, palestrantes e

vê para às 8:30 do dia 9, a recep- participantes farão um trabalho

ção dos participantes na recreati- de avaliação do encontro que tem
va da Weg, com abertura dos seuencerrarnentoprevistoparaàs
trabalhos a partir das 9 horas. A 16 horas.

J araguá doSul-Desde 10
de julho de 1993, com a posse da
nova administração, gerida ex

clusivamentepelaprefeitura após
o rompimento do convênio com a

Fundação Sesp, até 30 de junho
des t e

ano, o

Samae
de Jara

guá do

Suljä in
vestiu

US$531

Re(ursos

aplkados
sóodo
Samae

mil em

obras, reformas, expansãoda rede
e melhorias no sistema.

Só de novos encanamentos,
foram 30 quilômetros em todo o

.fi: .

município. Foram instalados fil
tros deemergência, aETA- 3 está
em construção final, a sede

operacional da empresa passou
por reformulação física, novas
bombas foram adquiridas, in
vestiu-se no sistema de

informatização dos serviços,
compraram-se veículos, equipa
mentos para o laboratório ebom
bas de reserva para os poços
artesianos.

Umnovó reservatório está em

construção no morro dos Irmãos
Maristas.

Novos investimentos
O sistema independente do

Boa Vista exigirá a aplicação de

US$ 37mil.A reformulação com-

pleta dos sistemas independen
tes da Ilha da Figueira (Águas
Claras e Krause) vai absorver

US$ 63 mil com a compra de
filtros novos, dois dos quais até
o próximo verão, construção de
mais dois reservatórios de 100

mil litros, aumentando conside
ravelmente o reservatório de

água.
O Sàmae já é uma empresa

autárquica do município absolu
tamente auto-suficiente, comges
tão eficiente e capacidade de ad
minístração exemplar, copiada,
até, por outrosmunicípios doEs
tado.

Jaime de Borba/CP

AGRICULTURA

EM BRASíLIA
por Santa Catarina e por Você!
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VARIG
Fone/F.ax

(0473) 71-0091

�'
VENDE-SE
Casa de madeira na rua João
Carlos Stein, 342. Preçoa com
binar. Aceita-se carro. Conta
to pelo fone 71-9822

_

VENDE-SE
Terreno no Loteamento Alvo
rada com 360m2 com galpão
de madeira medindo 13xlO.

Terrenocercadoemurado. Rua
Adolfo Milnitz s/n°, Corupá.
Tratar comMauricio naOfici
na de Lataria Maurício, Fone
recado: 75-1420. Valor R$
7.000

LINDO SOBRADO

(Novo - fino acabamento). Jar
dim Champagnat. Área terre
no: 378m2; área sobrado:
255m2; R$ 135.000 (quitado)
ouR$1l0.000+25.000(CEF)

,

Aceita-se come parte do paga
mento outro imóvel, telefone,
carro ou ainda o parcelamento
de parte do valor citado. Fone
contato: 71-7931 c/ Miro ou

Lari

VENDE-SE
1 máquina sorveteira, capaci
dade 30 litros e 5 formas para
picolé (máquiríanova), 1 bate
dor de Spurnone e 1 freezer
Prosdócimo H 30. Tratar rua
Roberto Ziemann, 19, ao lado
do antigo 'Doering. Com
Rosana

I II:::> IC> IVI��,I

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

Solicite já uma aula
demonstrativa gratuita.
Maios de 200 escolas no

Brasil e Exterior.

00 'o, Rua Epitácio Pessoa, 820
,

Fone 72�340oio..

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

oI'!�"""
�..".-, •.»,

--'.� ".,'\.,

TEMOSVAGA
Necessitamos de funcionários

para trabalhar em escritório.

Exigências: Sexo masculino;
maiorde 21 anos; escolaridade
2°Grau; carteirademotorista;
curso de datilografia Os inte
ressados deverão comparecer
no seguinteendereço:RuaExp.
Gumercindo da Silva n° 90 -

Sala2. Nohoráriodas is.oo»
17:00 horas.

Dópa-bpisas e viJPOs,
novos e usaJos paPO

automóveis.

Em Nepeu Ramos 00

laJ� Jo campo I;st�"a.

VENDE-SE
TelefoneCelularMotorola(ha
bilitado). Tratar 79-1119
(com.) e 79-1509 (res.), Preço
a combinar

VENDE-SE

Microcomputador PC-XT, 1
MB dememóriaRAM, veloci
dade 12mhz, contendo2drives
360kb, disco winchester de 20
MB e vídeo padrão CGA. Im
pressora Emília PC Tipo
Matrical de 132 colunas com

velocidadede2OOcps. Impres
sora Emília Ps Tipo Matrical
de 132colunascom velocidade
de 300 cps.Contém disquetec/ o

fontes de caracteres pl progra
mação da impressora. Tratar
pelo fone 72-0311 co_.. Iracy

PÁRA-BRISAS

;:\�Ar�!�:f�������G,
.

... '.

?)'f����ç�; �m; •.•.• �

�

.....�.

:;P�-p$oi<:rtiaso o . ,',,"

À
�r

RIO-SUL
FonelFax

(0473)_71-0091

VENDE-SE
Fiat Uno, 86 CS - branco -

original- R$ 6.000. Fone 71-
6776

o

LINDO SOBRADO
(Novo -fmoacabamento).Jar
dim Champagnat. Área terre
no: 378m2; área sobrado:
255m2• R$ 135.000 (quitado)
ouR$110.ooo+ 25.ooo(CEF) ....
Aceita-se como parte do paga
mento outro imóvel, telefone,
carro ou ainda o parcelamento
de parte do valor citado. Fone
contato: 71-7931 cl Miro ou

Lari

VENDE-SE

EscortL,91-comrodasespor
tívassom e alarme. Valor R$
9.200. Contatos fone 71-8464
das 12:00 às 13:30 cl Alirio

VENDE-SE
RX 180, ano 82. Valor R$
900,00. Tratar 72-1467 com

o

ftrlo
o

&éf8ioC'S�L 1.
. =ojunissexttlLJe etfetfOS=:2;:'===--

Cones - Permanentes - Manicure - Penteados
Tinturas - Cremes - Maquilagem

Atendendo deSegundaaSexta-feira das13:30às 20:00hs
Rua Athanásio Rosa nO 363

Atendendo comFundos Comercial Varandäo
hora marcada

Guaramirim - SC

pinkandblue Matrículas

abertas

para o 2°

semestre

CURSOSPARAINICIANTES: Testes de Seleç40 para
PINK ANO I:ILUE -,05112 anos diversos Nivels
FREEDOM • Adolescentes caro aluno: Antes de entrar em um curso de
CAMBRIDGE· Adultos Inglésfaça uma boa pesquisa. veja o tempo de
atuaçllo e origem do método, objelivo do curso e resultados obtid�, (o ex-el�no é

sempre a'melhof fonte de pesquisa) estabilidade da empresa, IqIZ�Q� ambiente,
imagem, organizaçac, seriedade da dlreça.o e professores, 510 fatores Indl6pens6ve1s
para você saber se o seu curso terá um principio � um fim, e que proposta oferecida
a vocé no inicio nao sdrerá alteraçOes até sua concIusaoo , ,_

, A Pink and Slue. atua 14 anos emJaritg,u6 do Sul, e.os �1tadOs estilo prese; I,JS em
todas as emPresas,' 8sCoras. 'reparti90es públicas ou profiSsionais llberais,_ Em todos

o

os lugares você enconiranl'um testemunt)o da Pinie' and gfue.,q pt:óximo é você.

,Erld�:RUa Luiz:Kleoen,67��one:;7'�-�99 Fax7�-16�

��.,��
�ä��(
Fone (0473) 72.;f>247 '

Jaraguá do Sul - SC
,

.

'
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2-2 CLASSIFICAl)()S Jaraguá do Sul, 3, de se!embro de 1994.
,

VeronaGLX 94 (G) - pratametá
lico - 1 entrada + financiamento

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

Brasilia 81 (G) - branca

Fusca 79 (G) - branco

Fusca 77 (G) - verde
Jeep 54 (G) - verde

Caravan 77 - (G) - marrom

Chevette 80· (G) - verde met.

Moto RDZ 87 (G) - branca

HONESTIDADE E TRADiÇÃO
Rua Walter Marquardt. 2685

Fone 72-0"199 - Jaraguá do Sul - sc

�llhiHar�al!5
Confira nossos CAMPEA

preços a vista
DOS

P�E�OS
ou a prazo

�AI OS
--

Mobiliar Haus - Móveis com economia
I SCHROEDER • Mal; Castelo Branco, 2630 • Fone (0473) 74·1242
JARAGuA DO SUL·Domingos da Nova, 154, próximo aosemáforo

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

COM. DE PEÇAS PARA
BICICLETAS E MOTOS LTDA.

II O melhor preço, confira! II
Rua José Emmendõerfer, 25 :-.çent�o

.. (0473) ,71'·-4322' ,"
"

,
..

(hor. comercial)
.'

.. -. � �

Jaraguádo Sul- SC·

ALUGO
Sala comercial em '

Massaranduba.medindo 50m2,
esquina, em frente a Policia
Militar. Tratar no 79-1119

(com.) e 79-1508 (res.)

MonzaClub 2.0 (G) - azul.. OK
Logus CL (G) - bordo , , : ; 94
EscortGL{G)-vermelho 91
BelinaLXDelReyGuia (A) - prata 88
BelinaL (A)-prata &4
Del Rey GL - (A) - branco 87
ChevetteS (A) - cinza 85
Chevette S (A) - marrom : 84
Parati LS (A) - azul.. , .. ; ; · 86
OpalaCom. (A) - bege 83
Fusca(G) -branco 81

VENDE-SE
Mercearia' completa cl todo

estoque,balcão frigorífico, bal
cão seco e balança. Tratar rua
PadreAlbertoJacob,172.(Fun
dos daWeg I) ou pelo telefone:
71-0931, ào 12:00 ou à noite

depois das 19:00 horas cl Sid
nei. Valor à combinar. (Acei
ta-se carro no negócio ou

contraproposta)
Fone(0473)

76-70'14
RuaAngelo Rubini,460 • Barra doRioCerro
89260..000 -Jaraguá doSul-SantaCatari�

JoDoS CELU�ARES
T E L E,F Ö N X A C E ]L U L A R

0474 � 22A'i46
RU'A: MiNiSTRO CALÓGERAS, 916
CElP: 89.201�500 JOINVILLE = SC

PORTABLE emULAR TELEPHONE

® MOTOROLA
I)I)(� - ãã() & I)I)(� - não

-, Proteja seu patri.lnônio contra todo tipo de' Ferrugeln
Portões - Grades ein Geral"- Cercas _ Janelas - Parafusos

.

.
"

-

. Jlua .i{j�l!!lUl.ll{�.':ioAyroso. 241,J,-::.<-:, .. ',' 'F,ONE:·'72-3339
JaraguâEs'q,uerdo " ..'" 0,- """., ,;� .", ............" .. ",j .. !/�" .• ,

, ..

_

l;....... _........... il \� ",-""JJ.",.n '" .J�J _ &,:1 .. .I>.l.;.!;.� .. �J • A
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Jaragu�doSld,Jdese,tembrod'e1994. �. ,- ,o •••••• - , , ••• " .'>:-CL.\��iFícAOOS"

Inaaele nos Cla.slOcada do CP

72-3363
Os clas.lOcadamal. Ilda da r..lio.

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

Vend,e
Áreade3.700m2,próximoaocentro,
naruaCanoinhas, lateraldaAntônioC. Ferreira.
Ten-enocentral,noiníciodarua
AdéliaFischeráreade33,023,OOm2.
LotesnoLoteamentoIt:apoeuzinho.
LotesnoLo�entoJardimFrancisco.
LotesnoLotemnentoRausisernGuaramirim.
Lote425Iil2, próximoBretzke.
ApartamentoEdificioJaraguá,tamanhomédiocom
g�em-'R$26.000,OO

.

Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com 1.652m2,
,

pIÓximoReereati.vaMarisoI
Loteeom392m2-RuaÇarlosMeleJ.',próximoWeg II

o AROMA E O SABOR POS BONS TEMPOS VOLTARAM

, PANIFICADORA E CONFEITARIA

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

t, inclusive domingos e feri�dos
� Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 V:Ua Lenzi.,

,

(Próximo Weg I) � :'

Fone: 72-1243 .

••••

,�..,
'

.Regata
Adoa_ de Cóns6n:l.. S, ç. Uda.

.

Neste "Você pode confiar"
confira esta promoção. Na
compra de uma cota de con
sórcio do Tempra, ,Tipo,
Logus 1.8, você pode ga
nhar um "Uno ELXOlm"

Sem taxa
de inscriçao

1flW�@@
�ß�ß OO�[!J��ß �)f@�o

"

Sociedade

Divisão de concreto
(Tubos e arlefatos äe concreto)

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão, de plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/!inhas
esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
Rua CeI. Procópio Gomes, 89

Fone 71-0066

AtiradoresDiana
RuaAtiradores, 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, ne próximo dia 13 de setembro
do corrente ano, estará colocando

em leilão os títulos abaixo relacio
nados:
Titulos 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 - 12% - 1350 - 1367
- 1383. - 1384 - 1407 - 1410 - 1506
- 1510 - 1512 - 1565 - 1568 - 1617
-1623 -,1652 .1699 -1738 -1776
- 1814 - 2064.
Os referidos títulos serão levados a

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

propostas vencedoras serão as se

guintes:
- Para pagamento a vista será con

cedido um desconto dé 30% (trinta
por cento).
- Para pagamento parcelado poderá
ser feito em seis pagamentos, uma
entrada de RS 55.00 (Cinquenta e

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

reais), em 30; 60, '90, 120, e ISO'
dias, através de cheque, nota pro
missória ou carne de cobrança. Se
,rio 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 sôcio.
- 3° - Demais propostas.
Poderio participar do leilão tedas 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.

A� propostas deverão ser retiradas'

junto a secretaria do clube, a rua
'

Otto Lemke, sin° em Guaramirim e

devolvidas até o dia p de setembro

,

às 20:00hs em carta fechada e lacra-

DfJrnftPfJDftJut·
, PEDRA�ctR�ÄS LTD:''V

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.

Guatamirim, 11 dç agosto de 1994,

Levi Kuno Lemke
Presidente da Diretoria
Dr. Osnlldo Bartel

Presidente do Cons. Deliberativo '

Pedras Sãohmé-Ardósla
Pedrasparareuesbmentosemgemi
Rua Silveira Júnior, s/n!! (próx. Ginásio de Esportes)

Guaramirim - SC l�f)NI�: 7:J-(M)27

MA'ÁANÇ!ONI Bolsa
de Telefones

COMPRA
IEN,DE
ALUGA"

Fone (0473) 72-1000

Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - sc

(DefronteaoßeiraRioClubedeCàmpo)

8'--11',0--1.E' ,Fábrica::�����:
II II eReSidenciais

l�f)N�� (QLt7!J)
7:1-0:125
RuaAthanásio'Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

, Estamos comsensacional

promoção para a 2a

quinzena dejulh.o e

II

DIGITAL SOUND, :eaquinzena de agasto

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

'-'araguá do Sul - SC - Fone 72-3069

Assessor:a:-:�!e:�;�=a�ráfica KWB
Criação de LÓgotipos, Catálogos, Folhetos, �Folders Turtísticos,

Anúncios de Jornaise' COMUNICAÇÃO LTDA.

.�.,: . ,. ' " .. ReyisJÇ1�, Cartçge,�;�J9,r"a,i$ de Empresas"
",

,Av. N!al. Deodoro da. Fonseca, 1'4t� Sala 4

,��__.�__������_..J:»'����c!��.YQ�'y��'!!Q�_�=_���,��_��._�,�_�__�__��_�_������l��!�?�1}?�!���:.c�-�_
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PODERJUDICIÁRIO
Juízo de Direito da 3" Vara Cível da Comarca de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ
LUIZ FERNANDO CARVALHO ,

ESCRIVÃO

Juízo DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA

COMARCA DECASCAVEL/PARANÁ - EDITAL DE CITA

çÃO DO REQUERIDO: PAULO RICARDO LEMOS, com

prazo de 20 (VINTE) DIAS.-
O DOUTOR SIDNEY FRANCISCO MARTINS, JUIZ

DEDIREITODATERCEIRAVARACÍVEL, D A

COMARCA DECASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital, virem ou

dele . conhecimento tiverem, principalmente ao requerido PAU
LO RICARDO LEMOS, que por este Juízo e cartório se

processam aos termos dos autos de BUSCA E APREENSÃO,
convertida EM AÇÃO DE DEPÓSITO, sob n° 151/94 em que
BANCOÀUTOL.t\TINAS/AmovecontraPAULORICARDO
LEMOS, do inteito teor da presente, ciente que terá o prazo de
05 (cinco) dias, para DEPOSITAR o bem constante de: UM

AUTOMÓVELMARCAGENERALMOTORS,modelomonza,
cor marrom, ano' de fabricação 1989, chassis n°
9BGJKllVKKB042486;emjuízo, ou seuequivalenteemdinhei

ro, estimado em 2.000.000,00 em data de 19.04.94, ou no

mesmo prazo conteste a presente ação, sob penas do art. 285 do

CPC., não sendo contestada se presumirão aceitos como verda
deiros os fatos alegados na inicial pelo autor, sob pena de ser

decretada sua PRISÃO, pelo prazo de 01 (um) ano. Despacho
def. 34. Deftroopedidode fi. 31. Edital comprazode 20 (vinte)
dias. Em, 04.08.94. (a) SIDNEY FRANCISCO MARTINS,
JUIZDEDIREITO. Eparaqueninguémpossa alegar ignorância,
especialmente o requerido acima, Mandou expedir o presente
edital, que será afixado em local de costume epublicado na forma
da Lei. DADO E PAS S A DO emCartório nesta cidade
e Comarca de Cascavel, Estadddo Paraná, aos dez dias do mês
de agosto do ano de um mil novecentos e noventa e quatro.
eu! (Mari T.S. MARTINS SILVA) Empr. Juramentada que
datilografei e subscrevi.

SIDNEYßUNC�COMARTINS
JUIZ DE DIREITO

./

ti' 44"'ÃCINAS
V HISTÖRIIS COLORIDAS

V HISTÖRIAS PARA COLORIR

V PASSATEMPOS

PATOTADO

JAlMlNRO

•

Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279
" FONE: 71-7822

Jaraguá do Sul - SC

PuBUCAçõES LEGAIS', . Jaraguá do Sul, 3 de setembró de 1994, '.':
� .

Proclamas de Casamento
Margot Adelia Grubba 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° 19.520 de 24/0811994

DEVAIR TRANCOSO EROZERLEI DE FAUMA MENDES DE BORBA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Santa Isabel do Ivaí, Paraná, domiciliado e residente na rua A, lote 41,
em Ana Paula HI, nesta cidade, filho de Elizeo Trancoso e'Aparecida Luques Trancoso. \

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Siqueira Bello - Barracão, Paraná, domiciliado e residente na rua

- Henrique Sohn, nesta cidade, filha de Pedro Mende� de Borba e Ignez Vicensa de Borba.
' \ \ \

Edital N° 19.521 de 24/08/1994 II
. ,

Cópia recebida do cartório de Pomerode, neste Estado..
, MAURO FÁBIO KOCH E FABIANA FAUSEL

'

, ';' .

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Frederico Bartel.
160, nesta cidade, filho de Máuro Koch e Lenir Fagundes Koch.

'

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Pomerode, neste Estado, domiciliada e residente na rua JoãoVieira
de Campos, 374, em Pomerode, neste Estado, filha de Luiz Paulo Andrade Fausel e Teodózia Fausel,

Edital N° 19.522 de 25/08/1994
'

DANIEL ERNESTO FOUSTEL E ELIANE PACÍACO RODRIGUES

I'

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Campo Largo, Paraná, domiciliado e residente na rua

Irmão Leandro, 800, em Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Egon Roberto Foustel e Maria Foustel.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de VictorRosenberg, 926, em Vila Lenzi, nesta cidade, filha
de Ireneu Pacífico Rodrigues e In'ês Pacífico Rodrigues.

Edital N° 523 de 25/08/1994
AFONSO BENJAMIN BARBI NETO E ANDIARA LUCIANE V.OELZ

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Joinville, neste Estado, domiciliado e residente na rua Procópio
Gomes, 280, nesta cidade, filho de Afonso Benjamin Barbi Filho e Maria Alice Barbi.

. Ela, brasileira, solteira, professora, naturaldeMassaranduba, nesteEstado, domiciliadae residente na ruaProcópio
Gomes, 280, nesta cidade, filha de Vitalino Voelz e Norma Heidecke Voelz.

Edital N° 19.524 de 25/08/1994
<, SANDRO ROBERTO HIN1Z E JAQUELINE ZAMONER

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Eugenio Nicollini, 53,
nesta cidade, filho de Ivanor Hintz e IlcaMoeller Hintz.

Ela, brasileira, solteira, industriâria, natural deMarau, Rio Grande do Sul, domiciliada e residente narua Eugenio
Nicollini, 53, nesta cidade, filha deWaldir Antônio Zamoner e Odila Agostini Zamoner.

Edital N° 19.525 de 25/08/1994
GERALlTO ANTONIO DE ANDRADE E LEDIRCEMARrr.DAMINATI

Ele, brasileiro, solteiro, publicitário, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente na rua Leopoldo Augusto
Gerent, 135, nesta cidade, filho de Antonio Pedro de Andrade e Ivanilda Voltolini de Andrade.

Ela, brasileira.solteira, secretária, natural deGuaramirim, nesteEstado, domiciliadae residente na ruaJulio Pedro,
333, em Vila Nova, nesta cidade, filha de Victor Minati e Olinda Minati.

Edital N° 19.526 de 26/08/1994
EDEMILSON MARCELO ANDREATIA E CIRLEY TERESINHA LENZ!

Ele, brasileiro, divorciado, industriário, natural de JaraguádoSul,domiciliado e residente naruaAntonio Francisco
Diemon. 296, em Vila Nova, nesta cidade, filho de Orlando Andreatta e Ester Vailati Andreatta.

Ela, brasileira, solteira, empresária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente naruaPadre Alberto Jacobs,
479, nesta cidade-filha de Getulio Nilo Nogueira Lenzi e Araci Kanzler Lenzi.

Edital N° 19.527 de 26/08/1994
SANDRO MOISÉS VIEIRA LEMOS EMARIA DO CARMO FAGUNDES

Ele, brasileiro, divorciado, tecelão, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na rua 634, em AnaPaula
H, nesta cidade, filho de José Vieira Lemos e Cecilia Vieira Lemos.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Matos Costa, neste Estado, domiciliada e residentena rua

634, em Ana PaulaH, nesta cidade, filha de Alfrido Fagundes e Maria Fagundes .

.

Edital N° 19.528 de 29/08/1994
CELSO SEBOLD E SELMA LOPES DE AZEVEDO

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Salto do Lontra, Paraná, domiciliado e residente na rua Oscar

Schneider, 474, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Aladio Sebold e Terezinha Ribeiro Sebold.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Toledo, Paraná, domiciliada e residente na ruaOscar Schneider, 474, em
Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Lucio Lopes de Azevedo e Nilta de Azevedo.

Edital N°, 19.529 de 30/08/1994

Cópia recebida do cartório de São Miguel do Iguaçu, Paraná
VALDENOR coRREm.MINEIRO E VERA LÚCIA APARECIDA TACONI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliaradministrativo, natural de DoutorCamargo, Paraná, domiciliado e residente nesta

cidade, filho de Marcelino Mineiro e Eliza Correia de Souza.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Andirá, Paraná, domiciliada e residente em São Miguel
do Iguaçu, Paraná, filha de Antonio Taconi e Thereza Contini Taconi.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será publicado pela imprensa
é em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias,

'

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

,

VIDA
Médicás Veterinárias:
Anelise B. Lebmann - eRMV - se 2-1125
Bettina Goseh - eRMV - se 2-1398

Rua Luiz Kienen, 127
Jaraguá do Sul - SC

Fone: (0473) 72-1430
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Patricia Tavares da

Cunha Mello Gomes,
Tabeliã, e Oficial 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 nesteCartório para
Protesto os Títulos contra:

-

AlfredoButzkke - RuaEstr.
Bertha W�ge - NESTA
Com. deFrutas eVerduras
Makiba Ltda - Rua Walter

Marquatdt, 2820 - NESTA
Courtier Repes. e Serv.
Ltda - Rua Reinoldo Rau,
170 - NESTA
ExtinsulCom.Assiste. Tee.
Ltda - Rua Pres. Epitácio
Pessoa, 607 - NESTA
Enio Kuster - Rio Cerro II -

NESTA

Ervi�o Oesterech - Padre
Gabriel Lux, 697 - NESTA
Geraldo Eustaquio de
Paula - Av. CeI. Albertino
Reis, 743 - NESTA
JoãoMartins - TrêsRios do
Norte - NESTA
Mulhall Com. e Repres.
Ltda - 'Av. Mal, Deodoro,
601- NESTA
Mulhall Com. e Repres.
Ltda - Av. Mal. Deodoro,
601-NESTA
Mercearia Val Ltda ME -

RuaDomingos daRosa, s/n°
-NESTA
Osvaldo Lopes - Rua Gui-

,

IhermeWeege, 22 apto. ·15 -

NESTA
RomHda Oeschsler - Rua

Campo Alegre, 200 - NES
TA

'

TransportadoraJK Ltda -

Rod, BR 280 km 71 - NES
TA

.Transpertadora Borges
Ltda - Rio daLuz, 51'-NES,.
TA

E, como os ditos deve
doresnão foramencontrados
ou se recusaram a aceitar a
devida intimação, fazpor in
termédio do presente edital,
para que os mesmos compa
reçam neste Cartório na rua

Artnur Müller, 78, no prazo
daLei a fim de liquidar o seu
débito, ou então dar razão
porque não o faz, sob a pena
de serem os referidos protes
tados na forma da Lei, etc.
KE/Jaraguá do Sul, 31/08/

1994
'

"'-
°

't ...

1 , • �

RESIDENCIAL

DUNKER

<rl suírs + 2 QUARTOS = 174�34 ml
(8' 1 QUARTOS = 126,24 m2
er SALA DE ESTAR/JANTAR
r:r BANHO SOCIAL
er COPA/COZINHA
cr GARAGEM PRIVATIVA

--'�-

<l!>°SACADA
<71' HALL SOCIAL
<6' LAVABO
<ii' ÁREA DE SERViÇO
<:dO SALÃO DE FESTAS

Clt' ELEVADOR
cr-pLAv GROUND

....,

PROJETO E INCORPORAÇAO :

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

,
. � . '" . '. . ..

, ,

., .

, J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENÂNCIO DA SILVA POIft'O, 353
IARAGUÁ DO SUL - ......A ca,.ARlNA

""HABITAT
COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINISTRA
Rua Leopoldo Janssen, 62· Fone (0473) 71·8009
89252·130 • 'JAFÍAGUÁ DO SUL· Santa Calarlna!......DllillIílíliI

..:!I!IIII!IIII!.;!!I!I!I!!!I!I!L .... :...' ..•••..................·_: .•.•••..:.••...•••.

IMOBIIARA
t��CI,/60

Casas
Casa de alvenaria 138m2 � ruaHenrique John.
Casa de alvenaria 185JIi2 - Vila Lenzi.

Casa de alvenaria 180Jn2 - Centro.
Casa de alvenaria 160m2 - Oba da.Figueira.
Casa de alvenaria 100m2 - Francisco de Paula.

Casa de alvenaria 210m2 - Oba da Figueira.
Casa ti 140m2 - Próx. Hospital Jaraguä,
Casa cl 220m2 - Centro

Casacl.l00m2- VilaLenzi
Sobrado 220m2 - Barra Vellia.

Casa cl 120m2, próximo a APAE.

Apartamentos
Apto. 4 quartos Edifício Bérgamo.
Apto. 2 quartos Edifício Jaraguá.
Apto. 2 quartos Condomínio Amizade.
Apto. em Piçarras Edifício D. Lili.
Apto. em Camboriú à 60m do mar.

Apto. 3 quartos, prédio em construção.
. Apto. de 160m2 Camboriü - prente pio mar.

Aptos. Conj. Residencial Imigrantes cl 2 quartos com

ótimo plano de financiamento. (Próximo a Faculdade).
Apto. eil suite +.2 quartos Ed. Eldorado.

Apto. d 2 quartos cl garagem Ed. Jaraguá.
.

".: ' Apto. ti 3 quartos CondomínioAmizade.
.Terrenos

Terreno 450m2 - Loteamento Versailles.

Terreno 480m2 -Ilha da Figueira.
Terreno 3.200m2 - Centro.
Terreno 564m2 - Rua José Emmendöerfer.
Terreno 980m2 - Rua.José Albus.
Terreno 430m2 - Rua Lourenço Kanzler.
Terreno em Piçarras - Loteamento Flamboyant.
Terreno 650m2 esquina rua Leopoldo Janssen.

... Terreno Loteamento Papp
Lotes próximo Faculdade ti 532m2•
Terreno 640m2 - Rua Emma Liemann.

Terreno 450m2 próximo Lot. Champagnat.
Terreno 684m2 - Rua Felipe Schrnidt.

Aluga-se
. Galpão industrial com 600m2 no centro (antiga Carinho-

...

so)
-

..

.... "' .......( , � j

CASAS
CENTRO - RuaJoão Planinchek. casa cl 300m2. 3 dorm�órios.e demais dependênci
as. R$ 80.000,00.
RESIDENCIAL ·VERSALIS - Rua João B. RudoN. casa c/172mZ, 1 suRe. 3 dorm .. e
demais dependo R$ ••000,00:
JARDIM CHAMPAGNAT - casa cl 148mZ. 2 dorm�órios e demais dependências. R'
45.000,00.
ILI:IA DA "IGUEIRA _ próx. V�ória. casa cl 7f1mZ e área cl 450m2. 3 dorm�órios e
demais dependências. R' 20.000,00.
BAR!'IA VELHA - PrÓle.� de futebol. casa cl l02mZ•.3 donn�órios e demais
dependências. R$ 30.000,00.
PIÇARRAS - Av. Marcnio Dias. n° 128. casa cl 135mZ. 3 dorm�órios. e dem8is
dependências. R$ 33.000,00.
GUARAMIRIM _ PrÓle. Csmpo Anlizad!>. IotBoa VISta. casa cl 120mZ. 2 dorm�órios.e
demais dependências. R$ 30.000,00:

.

CENTRO: F!róx. Coi. Alberto Bsuer. casa cl 145m2. 3 donn�órios e demais dependên-
cias. R$ 45.000,00.

.

'.

BLUMENAU: Casa cl 12�. 4 dorri\�órios • demais dependências. (AceM-se troca
por casa em Jal8guá do SuQ. R' 25.000,00.
rrAPOÁ PR.f>RAIA: 2 casas cl área terreno 3.124m'. no Balneário Brasma. R'
70.000,00. .

•

NEREU RAMOS: Rua Júlio TlSSi. casa cl 70fnZ. cl ponto comercial. próx. Campo
Est .. la. (Ac�a-S8 tlOC4 por casa em Jaraguá do SuQ. At 40.000,00.
JARAGUA ESQUERDO: S�uada na Ana Paula II. casa de alvenaria. 3 dormlórios e
demais dependências. R$ 17.000,00.

•

BARRA RIO CERRO: próx. a Malwee, casa c/ 11 QmZ. 3 dorm�órios e demais
dependências. At 25.800,00

APARTAMENTOS
RESIDENCIAL AMIZADE - Apaltamento cl 2 dorm�órios e demais dependências.
Entrada + Financiamento. R$ 13.000,00 + financ. p..slaçÕ8S 112.00 p/ mês.
FLORIANOPOLIS _ Rua Cop. Romualdo de. Barros. 280. próx. UFSC. 3° andar, c/
100m". 2 donn�órios e demais d<!pendências. (Acei1a.,... troca por apto ou essa em

Jaraguá do SuQ. R$ 311.000,00.
RESIDENCIAL A'MIZADE: Apartamento cl 3 donn�órios e demais dependências. R'
18.000,00. Entrad. + financiamento. PrestaçÕ8s·!I3.00 pl mês (s...,..rluxo).

TERRENOS RESIDENCIAIS
JARDIM CHAMPAGNAT _ ótima área cl 45Om'. R$ 15.000,00
NEREU RAMOS - Loteamento $to Antonio. terreno cl 372m'. '" 2.800,00
VILA LENZt: Ru.·lrmão LeandlO. casa de alvenaria inacab.da. e outra casa de
madeira. c/ área del.047m'. R$ 22.000,00 .

RESIDENCIAL VERSALlS II: ótima á.... terreno de esquina cl 470m'. R$ 8.800,00
CENTRO _ Rua GuilhermeWeege. área cl 570mZ. R' 80.000,00
CURT VASEL: Ampla área cl 1.143m'. R$ 80.000,00 .

BARRA VEL:HA: Loteamento Açarai. t ...reno d 30m2, pronto para construir. RS
1.800,00
SCHROEDER: Rua Marach.1 C.stelo Branco. área c/l.700m'. R' 17.000,00
NEREU RAMOS: Ampla área cl 513m'. Estl8da B18ço Ribeirão Cavalo. R$1.500,OO
SCHROEDER: Lote c/2.052m". próximo Marisol ne rua Bom Pastor. R' i.OOO,oo
CHICO DE PAULA: Lote cl 360m'. pronto pare construir. ótima localização. R$

i 4.200,00 .

NAVEGANTES: 210tes cl 300m" cede. à 200m da pr.ia. R' 3.000,00
JARAGUÁ 84: T.,ranoc/5.85O"". com casa. rancho. galpão e área de pastagem. R'
55.000,00
NEREU RAMOS: Rua Júlio TISsi. préx. Campo Estrela. A..a c/ 2077m". com toda
infraestrutura. R$ 17.000,00
LOTEAMENTO GARCIA: Terrano cl 420m". pronto para construir. Co'" toda
infl8""'rutul8. Parcelado um: 1 + 2X de R$ 1.500,00
BARRA DO RIO CERRO: 2 terrenos cl 849mZcada. próximo Clube Botafogo. ótima
localização. R$ 18.000,00 _ Ace�a-se troca

CHÁCARAS
RIO CERRO· Sitio cl5.320m". águacor..nte: rancho, pastegem. casa bceperemorar
com vários cômodos. Próximo Choco Lerte. RS 33.000,00
RIO DA LUZ: Snio cl 500.COOm'. casa, água de poço. ranehe. pastagem. plantação de
pelmêce. ótimo 1oc.1 pera criação d. gados..R' 55.000,00
NEREU RAMOS: Sitio cl 500.000m� com casa. cachoeira. pomar. plantação de
banana 60 morgos de "!"to. e lagoasc R' 80.000,00

LOCAÇÃO
l" 1 l

1 ·i ., �
., t (I' I

SALA COMERCIAL: Rua Jorge Câemiewicz. com área de 86m'. R$150.00 p/mês .

SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA, MÓVEIS
DE MADEIRA, AÇO E

ESTOFADOS, MÁQlJl
NAS DE ESCREVER E

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

FORE/FAX
(0473) 72-1492

Vendas
Apartamentos - Centro
Casa de alvenaria c/ 240m2 - 3 quartos, 3
banheiros e demais dependências - Vila

Baependi
Casa de alvenaria c/12()m2 - Vila Nova
Casa de alvenaria c/ 14()m2, 3 quartos e

demais dependências - Rua Antonio J. Gon

çalves - Pr6x. Colégio - Ilha da Figueira
Casa de alvenaria c/170m2 - Pr6x. Condomí
nio Azàléia

Casa de alvenaria c/ 130w - Rua Bertha

Weege - Próx. Malwee Malhas.
Casa de alvenariac/50m2 + terreno d450m2
- Rua Rio Molha - R$ 9 ..500,00
Casademadeira c/60m2 + terreno c/637m2-
Rua Alfredo Bengel- R$ 10.000,00
Casa de madeira cl 80m2 + terreno cl 450m2-
RuaWalter Marquardt
CasademadeiradiOm2-RuaJoãoDoubrawa
- Pr6x. Hospital Jaraguá
Terreno cl 450m2' - Loteamento Bartei � Rua
Joinville
Terreno cl 684m2 - RúaWalter Marquardt -

Lateral - R$ 6.000,00
Terreno cl 375m2 - Rua Jaraguä Esquerdo ':'

Próx. Juventus - R$ 6.500,00
Terrenocl397m2-Próx. S,upennercadoFronza

.

Terreno cl450�-RuaFrederico C. A. Vasel
- Vila Nova

Locação
Casa de madeira - Rua Frederico C. A. Vasel
- Fundos

CRECI6392
Ruo •• d. "ulll., 5 17

Vllo N.vo - '.Iorotau6 d. Sul - sc

...Fe»_caz .
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Pesquisa comprova T'LugarnoRamo de Imóveis

Jaraguá do Sul,3,Je��brode 1994 : .

" ,1\1óVEIS
_ ..,._,.. __ ... _.,. � � .- ." .,_..,._ � .,. ..... _,. .... ,,-_ .. ....,•. ;a.._ .._ ..

-

_ .... _ L _ • __ •

Loteamento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

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

RUA REINOLDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

E.,. "N,,,' lO", �;E
'IJ. "'I!.i.

, ,>

--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-8

Vendas

Jaraguá do Sul, 3 de setembro de 1994

Apartamento no Edificio Jaraguá.
Terreno na rua Max Nicolau Schmidt cl 500,00m2•
Apto. cl 160,OOm2 no Edifício Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 margas, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista c/90,OOm2 na rua Manoelda Costa, bairro João Pessoa.
Terreno com 4. 700,00m2 e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,00m2 no loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria c/300,00m2, na ruaRichardt Piske, com 3 ar condicionados, hidro massagem,
aquecimento solar e sistema de alarme.
Casa de alvenaria na rua Fco de Paula, com 120,00m2, com terreno 1.000,00m2 próx. ao Posto
Marcolla,

.

Casa de alvenaria BR 280. Próx. Posto Marcolla, com l45,00m2, terreno todo murado.
Casa de alvenaria com l20,00m2, terreno com 16x30, na rua José Teodoro Ribeiro.

Casa de madeira com 86,00m2, terreno com l5x30 na rua Herberto Sasse n° 188.
Terreno na rua Frederico Barg de l4x30, (Próx. a rodoviária).

Locação
Apto. Av. Mal. Deodoro, 364, apto 102, com 3 dormitórios e demais dependências-. (Em cima da
farmácia Kury). .

Apto. na ruaFritz Hasse, 96. (Lat. daProcópioGomes), com 3 dormitórios e demais dependências,.
1 apto. na Av. Getúlio Vargas. (Em cimado Unibanco), com 3 dorrnitóriose demaisdependências.
Casa mista, com 2 dormitórios e demais dependências, com garagem, na rua 711 Loteamento
Rodrigues.'
Apto. com 3 dormitórios e dêrnais dependências, na rua 252 Padre Mirandinha n° 183 apto 02

Salas comerciais
Na Av. Getúlio Vargas n° 49, (Em cima do Unibanco), cl 68,00m2•
02 salas, na rua Leopoldo Manke n° 46, (Lat. da rua Rio Branco).

p-_.._.__..._...�
• �t;:: •

: CRE�IN� 1589JÉ :
• •
• Ba....a Sul .

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

• •
•

VENDE
• I. Ch'�ra.

•
- Área cl 62.500m2, ed�icado com uma casa de alvenaria de 80m2, uma casa •'de madeira cl 60m2, um galpão, pastagem, água corrente, lagoa, árvores

• frutrferas, distante9kmdaMaiweepelaEstradaGaribaldi. PreçoR$53.000,OO. •AceHa-se carro e casa na cidade.

• - Área cl 6O.000m' c/ casa de madeira de 60m2 e umgalpão de 80m2, Barra •

I
do Rio Carro, próximo ao Betafogo. Preço R$ 20.000,00.

• - Área cl 65.836m2, na Barra em local nobre. Preço RS 210.000,00 - 500/. •.entrada saldo até 10 meses.

• - Área cl 69.000m2, Rio Cerro II, distante 350ms do asfalto, com bastante água' •
corente. Preço RSI7.000;00. .

• - Área cl 62.500m2 edHicado c/ uma casa de alvenaria de 70m2 bem nova, I Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen

•
pastagem, árvores frutrferas, água corrente para lagoas e para animais,

• I Terreno esquina na Rua Reinoldo Rau cl casa de alvena- Ilocalizada na EstradaGaribaldi, distante 9kmdaMaiwee. PreçoRS40.000,OO.
.

Terrenos
•

ria
• Terrenoc/376m2,(14x27),naBarra ru.aFridaPiskeKreger.PreçoRS7.000,OO _ Terreno Rua João JanuáripAyroso 20x90 (1.800m2).
• Terreno c/396m2, (16 x 25) lateral rua WaHer Marquardt. Preço RS 7.000,00 I.Terreno c/840m2 (21 x40), na Barra do RioCerro. Preço RS 4.300,00 em dois CASAS'
• �:�r:::';"1.427m2, edifICado cl casa de madeira e um galpão, na Barra do • I Casa de alvenaria cl 50m2 - LoteamentoAna Paula, Rua I• RioCerro,ruaPastorSchneider,nocalçamento.PreçoRS45.000,00-50%de • 209 - Francisco Hrushka, nO 1.122.

entrada e mais dois pagamentos. .

• Terreno cl 391m2 (14 x 27), Lot. Água Verde próximo Posto Marcolla. Preço • Casa mista Loteam. Ana Paula II Rua Victor Vitkoski
R$ 8.000,00 - 50% de entrada e saldo em seis prestações. Casa mista esquinaRua João J.Ayroso clRua Francisco• �:rr:;o�720m2 (15x48), n�Barra doRioCerro. PreçoRSI3.000,OO - Ace�a- •

I Hrushka (Jguá Esquerdo) I• Terreno cl 1.060m2, edHicado c/ um galpão de 95m2, bairro São Luiz. Preço I Casa de alvenaria 100m2 _ Rua Oracio Pradi - Próx.

•
RS 20.000,00 '

•Terreno cl 1.647m2, na Barra do Rio Cerro a I.BOOms da Malwee. Preço RS Colégio Cristina Marcatto

•
2.500,00 em Iras pagamentos.

.

• C di' 160 2 P' n .

M ottiTerrenocl7SO,72m2, localizadoemárea nobre na Barra.PreçóRS 14.000,00

I
asa e a venana m - roxo Recreanve eneg

I•
- SO'l'. de entrada,e saldo em at' cinco (5) pagamentos. • Casa de alvenaria 100m2 + 60m2 (em COßStruçlo) - Ilha
Terrenocl 1.9()OmI, lateralde rua Frida Piske, na Barra doRioCerro. PreçoAS da Figueira.

•. 9.000,00 - Negoci6ve1. .

•caNa APARTAMENTOS
• ;::.:=:�(';�c:-.:c!.=ena�.��s:.� • Apto. EdificioJaraguáCl7Qin�Cl2qtos.,OOandar),apto .

• Aceita-seC8fJO.
.

.• I 3.

'.1.:Casade"_' c/ 130m2, 3 CIloio, demais depencMncies, garagem. terreno
• c/ «OmZ • Vir. Rau. P!eço RS 18.000.00 - Aoeita-.. Carro. .• . : Apto. c/250rß2,-3 quartóS;'uma suite - Rua .1oinvillc_

.',..
Pnldiod2l)aWimentos d 1116mZ, desmelilbradoemtrts (3) aptos, iendoiln\

•..... ,Apto:. omPiçarrasEdif.Marisa-Apto. 93�m 88,S9m2r:l96m2 e os oulnle dois COIIt 50rnZ cada um, na !;!arra. PIII90 AS 4O;000;OQ. .

c- de alvenaria;. 71Jii11, terreno com3$2mZ, na Bana. Preço RS 13.320,00. ,·Apto. em Piçarras EditÖneIia Francisco c/137m2

:1
AcHa-sa_' ..

:
•. : I' 'LOTESFINANCIADOS' I'

..

C..... .....,..d6C)m.l.2�os,saJa,coz.BWC.. I.,...,.acomt.41a.SO'Zt< �...,. , .
,: '-

.
.

-, . ;"
EliIr"Fr..-co cté Pau.1L Pr• .R$ 21.200,00 . Lóteamentö'Ana.Pàulà IV.,

.

.

.•.e_octé·.aIvenariIi ri 7Oin1, 2 cpc.,� dependfnclas-,1- 1It� ·Loteamento...SIo..'.. Cri$lÔvio II. . .". ';. .
. .(14li25I,blI! rnUràdíI, JànIgU(�uoiAIo. PNfO RS 14•.100.00

• 1:'... cl2 piIIIimeiIIâe; EcIifiéIIdod S'fOriIa, .... ...,..p'�"..� • CONooM.fNi�AZALÉIAS (CmpmmdilitClnto,cíasso

ifi.;:�lll�.;:.).•.
:

....•..�.,_.'..�.�,�.•..•�.'.·•.f.,J.._..•.�....r...:,!.•��.••...�.<.: ...,/,.•·.:...··.,1.,:, .••.
'. ts.O!J(l;GO.-MlgDli6",: •..•. . _.

, '. ....,..
.

"'O-

I
�af. t07""'�3_. t.. 2:1IWC.·.....d.Il............ .- " .: ..:r�NOC(jMÉRCIAL.

·.I•.�L::f_��..(3)o_�n.�1u.::;.='.Il·-.:I,.··�===c1Z;�Cl2MO*nP.(,:.· ..:.I··�.;..:..
·

.. ·.·.�:.·:·,__ __ _ .__... Av;,M,at '�orodá FOIISóC8'Cll;382.Ji12

I . APIirIif."'*SOG,OQcIe �··afdo-III
..

6'2._..d��pMIr •. : Av. t&lt Deodoro <Ja FClßIIeCa ·Cl9SCbr.,deR$181.50p7,mb. '. . .... '.'

• T�:PI*Oa78.!2· ALUGA'

.

" .•
'

.

• rarr_ d·4.000mz.;na nie BetIhaWeege - Barre do Ri<1Cem1 .•Casa de alVenaria oom 16Cl!'n'. JllrBguá EsquerdO porAt 160,00 mensais :
.:

.. .:,'.
.

.
• Tr."r "..R. Angelo Rubin/; 1223 - salll9 - BamI do Rio c.no •Fon. (0473) 72-2734CRECI1589 • J'

.

.

"l' � .1 I.; ..

'

,; _' ,I ,'" \< 1 I ",'
_

e J��.'Í'!�,/\.\ \'1 ',�

._.
'

•. :-,�.
0_'

...
i
... �_,

•..
,••.•••• .. � J,\,.j . ..;.""". _l1",'-it""\<_"�"'.""";-1�.��_:1,'t.Ij.-.;� �""i;

11"'��_",,�M,,- .:i/'·���$'$...���'Jl�IIt :t��:

óeg INTERIMÔVEIS
CRECI0914-J

Garanta seu
-

verao
* Apartamento de

�

cobertura com

250m2, 1 suíte, mais
dois dormitórios, 3
banheiros com chur-

.

rasqueira e garagem.
A 50. mt da-praia
(Itapema). Apenas;
R$ 65�OOO,:OO.
':OBS: Tam��nl per-.

·:r;:�.t�S
','_:-::." .. ' .•.. _

.. )-.. ..

.
-

-

. :�<.:' :.: ,�� ....;..

,

' P�s��.�úâ$.!.é..q.s:e�. '.

, ... "Itap��:,,'
,

TERRENOS I'
I

Terreno em Piçarras8 beira rio cl4.185m2 (Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas cl 1.720m2, (esquina) próx.
Teatro Sear
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.S00m2•
Pr6x. trevo Posto Marcolla

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RECEITAESTUDOS

Rotariano vai pesquisar a PrefeiturateráR$37milhões
acupuntura na saúde bucal

t d
.

-

Orotariano.Ieãoí'aulo'Ioscht, tes do organismo.Bstou fazendo
noorçamen o oanoque vem

do R. C. Florianópolis - Estreito, um trabalho. de ortodontia ortopé
do. D-4650, está de viagem dica. Correções sem extrações,
marcada para o dia 14 próximo, sem cirurgias, aparelhos extra

quando seguirá para os Estados orais e sem qualquer 'desgaste dos
Unidos, Índia, Nepal, Japão, elementos dentários".

Singapura, Hong Kong, Ilha de Na foto aparece o rotariano
Balí e outros países. João Paulo, ladeado. pelo. presi-

Segundo João Paulo. serão. de- dente do clube, Ismael Lemos da
zoito dias de curso. e dezoito de Silva e seu filho, Rafael Angelo,
turismo. "Estou aprimorando Daqui seguem votos de boa via-

Nestaci
meus conhecimentos e trabalho. gern, breve regresso e umamonta-

Desta vez vou estudar a teoria da nha de conhecimentos em pról da fra estão

acupuntura e a filosofia oriental saúdebucal,semosenjoado.strata- compu
sobre as influências dos dentes e mentos que ainda acompanham

. tados os

região. bucal com as diversas par- este importante ramo. damedicina. o r ç a -

Jaraguá do Sul - Já está
naCâmaradeVereadores o pro
jeto de lei que estabelece o valor
global do orçamento da prefei
tura de Jaraguá do Sul para o

exercício de 1995, em' R$ 37.

m.mm.

(R$ 750.000,00) e Institute de

Seguridade.dos Servidores Mu
nicipais (R$ 1.800.000,00),
totalizando R$ 7.129.000,00.

que, em parte, serão 'utilizados
nacompra de veículos, na cons
trução e ampliação de unidades
sanitárias e ampliação emelho
ramentos do sistema de esgotos
e galerias pluviais.

Crédito

Maiores
As secretarias de Educação e

Obras são as que terão os mai

ores orçamentos no próximo
ano: R$ 6.544.900,00' e R$

o mesmo projeto dápoderes
ao Executivo para realizar ope
rações de crédi to dentro' das
normas estabelecidas pelas ins
tituições financeiras, observa
do.s os limites de capacidade de ,

endividamento do município e

das exigências fixadaspeloBan- .

co do, Brasil, em, até 50% da

despesa fixada. O' orçamento.
também assegura recursos des
tinados à Reserva de Contin

gência Orçamentária não s!lpe- ,

leio.r a40% e nem inferior a 15%
da despesa fixada.

fdu(o{õoe
Obros(om 6.237.450,00, respectivamente,

amaior parte destinada a inves

timentos em obras como a cons

trução de creches, escolas, qua
dras deesportes; depontes, aber
turade ruas, linhas de eletrifica
ção. rural, pavimentação,
ciclovias, desapropriações, sis
tema de abastecimento. de água,
entre outras obras. O terceiro
maior orçamento para o. próxi
mó ano será da secreranf de
Saúde, com R$ 3.021.150,00

•

m%rf!S

Or{Omentos
mentos

do Ser-
v i ç o

Autônomo Muriicipal de Água
e Esgotos (R$ 2.179.000,00);
Fundação Educacional Jara

guaense (R$ 1.850.000,00);
Fundação Cultural de Jaraguá
do' Sul (R$ 550.000,00); Fun
dação Municipal de Esportes

Nascimento: 12/03/1949
Filiação: Affonso Wagner e Gilda Bruch Wagner
Estado Civil: Casado - Margit Neitzel Wagner
3 filhos' Marcelo, Fernanda e Mônica.

- Técnico em Contabilidade
- Administrador de Eml'lresas
- Especialização - Fu'ndação Getúlio Vargas (RJ)

ATIVIDADES EXERCIDAS
- Diretor da Assoe. Oernerclal e Industrial de Jaraguá do Sul
- Professor
- Vice Presidente C. A. Baependi - Jaraguá do Sul
- Presidenteda ABIGF-lAF (Associação Brasileira das
Indústrias Gráficas) Regional de Santa Catarina (6 anós)

- Vice-Presidente da ABIGRAF Nacional (SP)
- Presido do Clube daDiratores Lojistas de Jaraguá do SLiI
- Diretor Distiita1, Vice4'residente e Presidente da Federa-
ção dos Diretores Lójistas de Santa Catarina (Florianópolis)

- r>iretor da Confed. Nacional dos Diretores Lojistas (RJ), :

�=====�t::=======::::=::::::=::;::
- Secretário Adjunto da�àcretaria·<le.Cultura, Esportlfe::

-,

'J'" ; ,

S· M
,. Turismo de Senta Catarina (Florianópolis)

, .

aragua do. ul-] un,.. ictptOS prefeituras, favorecendo. 6 con-
. ,

'
-

,-

'. ",' . C I,

'�O'
- Superintendente da Fundação Oatarinense de u tura..

��:J:�i�o d�e�al���t;!apo�:, ,�n��::r�:t�e�o;i:a������� '.: .• ..-:- "

,0. ,� (FIO����P;�iS\l�,�id�D���Ç�lrs ":�.l�i(�·
comercialização de material eh:· -não tem. sofisticação e, p',lr isso. ....,.'�., . ,::

-

����:���;J:t'�;TtS'ro;il7��:;�Orn?�cia�tijc\ .

co��r �tr.�vés -da-Pandação dê, mesmo, o custo r,ara q.co�uIÍlÍ","'·": �:.- ,""'"�'C;;.";.IE -=--� - Cohsélheiro 'Gr'êmiQ ÊspOr'tivo JuventiJs"
•

A�!.stencla ao Es.tu�ante (FAE). dor é bem menor, cb�ndp, em ',.� ,-' "'I ;:,; a> t2 \.li<f� {lW tI': j • 4 ,!ii = �::����?�;�nS�I��,E;sta���1 de CulturaEst�s postos, cuja intpläntação alguIlscasas,aat�90�al1}en.Os, _:I Ulli' __�U:tr_bk!;= v .. __�!L -Comerciante.f '",'_ ",

já 'está em estudds,;=dê�etão ii "', �qÜy-OS preçosnormaís de rnerca�, SE���irR�S"� �u���R:�::I���l%��:����.'���U:�.,BAUER - Deputado Estadual

princípio sefem mantidos pélas: 'do. ';,�
,

'", -

'

:,'""
-;

'};,.�. ', "_ .�.�, �."':" ,',' _ ,'"'. . '.:." .>: ,.�! -.:,,,�� L�' ......,
.•

- i'" ,) :'� "'�-!'.

João Paulo, Ismael Lemos e RafaelAngelo

ESCOLA

Em estudos a implantação
depostos daFAE na região

'PPR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TELEFONE CELULAR

Jaraguá-do Sul, 3 de setembro de 1994

CPR

.. Banco' do Brasillllnça umo Secretaria . distribui nova
nova moedapara agricultura· .

·l·
". '., , ..•• -

lB'_1l.:0Banco�Brasil to futuro doprodutö.Oprodutor cu tivarpara orlZlCU tores
está lançando aBB-CPR, Cédu- rural emite a CPR em favor do
la de Produto Rural, um ativo comprador para a entrega do
fmanceiro garantido que vai fa- produto na qualidade, quantida
cilitar a comercialização de pro- de, local e data especificados no
dutos agropecuários. fi CPR é título.
umacambiai, criadapor lei espe- O banco entra como

cífica, atravésdaqual o emitente avalizador do título, garantindo
(produtor rural ou cooperativas ao comprador a entrega do pro
de produção) vende antecipada- duto nas especificações contidas
mente sua produção na CPR. Outro tipo de operação
agropecuária, recebe o valor da ocorre quando o produtor regis
venda no ato da formalização do tranoBanco a intenção de venda
negócioesecomprometeaentre- do produto. O BB oferece o pro- sementes de arroz da variedade
gar o produto vendido no local e duto em leilão eletrônico e opro-
data estipulados no título. dutor emite CPR em favor do Epagri 107, uma nova cultivar

- Consideradanomercadocomo comprador. Na mesma forma, o
anovamoedarural, aCPR apre- Banco do Brasil é o garantidor
senta vantagens, como a da operação. Os maiores

vinculação de garantias reais e a beneficiários
-

são os produtores
possibilidade de inserção de clä- e suas cooperativas, agroin
usulas ajustadas entre as partes. dústrlas e exportadoras, fome
OBBdeveiniciaroperaçõescom cederes de máquinas e insumos
aCéduladeProdutorRuraiainda agropecuários. Em princípio,
nesta safra, da seguintemaneira: todo produto agropecuário po
o comprador fecha o negócio, derá ser v.egociado através da

pagando à vista para recebimen- CPR.

DEP. FEDERAL
1414

Roberto

DEP. ESTADUAL
14144

ARRQl

J araguádoSul-A secreta

fia munícípal .de Agricultura
dislribufu,

Ipogri 107

desenvolvidapelaestação experi
mental de ltajaí. A cultivarEpagri
107 é recomendada para a

orizicultura irrigada de todas as

regiões de SantaCatarina, reque
rendo cuidados na adubação de
solos debaixafertilidade. Notabi-

almente pela alta qualidade de
.

grãos; em seus aspectos culinári
os e de rendimento de engenho.
Comresultadodoesforçopesquisa
extensão-produtor,osecretário Ingo
Roblmostranúmeros: de umapro
dutividademédia de arroz irrigado
de 2.287 kg por hectare em 1976,
em 1993 o Estado passou para
5.534kg/hectare, correspondendo
aum incremento de 142% em pro
dutividade.

p a r a

duaspro- ,

prieda
des do

, mos/ro 11m

re/ldime/l/o

goro/l/ido
líza-se pela sua elevada resistên
cia à toxidez indireta por ferro

(alaranjamento), resistência às

faças prevalentes de brusone, re
sistência ao acabamento e especi-

municí

pio, duas
sacas de

ESSENCIAL PARA QUEM
NÃO TEM TEMPO A PERDER

cellular
Q)gradiente
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Gente & Informações·
As rotineiras

viagens da dra. Zilâ , .A,Çomunidade
Evangélica Luterana
(centro),promoveno
próximo dia 7, �a:'

,

, partir das 11 horas,
almoço ewande '

churrascada; Os
cartões estão à
venda no escritório
da comunidade

por R$ 5,00 almoço
completo, R$ 4,00
êhurraséo e * almoço
R$2,50.

•Hoje, naMarrakech,
grande show com

"Madonna Cover", 'by
EdnaMoore, partici
pação dos bailarinos e

do DJRoberto Frey, da
DMC. No dia 6 de

setembro, próxima
quarta-feira, show com

a banda "Dr. Smith".
.A Comunidade
NossaSenhora das

Graças, daBarra do
Rio Cerro, convida a
comunidadepara um

jantar dançante, a ser
realizado nopróximo
dia 17, às 21 horas,
com animação da
banda "Som da
Terra". O local é o

próprio salão da
comunidade e o

ingresso custa R$
10,00 o casal;
.Aniversários:
Parabéns à amiga
IvoneAlice Schmöckel,
sócia-gerente e

cantadora de ''A

Comercial", que trocou
de idade no dia 3/

passado. Ontemfoi
a vez de Jaison
Tomazelli comemo
rar Idade nova.,
Felicidades/

-, O cartão postal que reproduzimos acima contém uma

mensagem da culta e desenv�lvida França. É a dra. Zjlá .

Rodrigues Leite, ilustre advogada militando o foro da

Comarca de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro, amiga de

longos anos do nosso diretor e de influentes personalidades
locais, que gosta de dividir com a gente jaraguaense as alegrias
que ela experimenta a cada viagem, das muitas que cobrem

praticamente o globo terrestre. Desta vez ela manda um cartão

da cidade luz - Paris "et ses merveílles ... " e, embora ela resi
dindo em terra de clima quente como sói acontecer na encanta
dora Itaperuna-RJ, ela, desta vez estranhou o sufocante calor

da capital francesa.
Gratos pela lembrança, Zilá!

A j;""'ma da formattda Elisabeth Maria Morétti (foto)� quer

paraben�iapela colação degral!em administrtlf.ão, na furb, em
fJlUmentUl; que,aco'ntécehojenottiátroCärlosGmites, emBlumênau

'

Faça-se
notar>

vista-se

no

Kamisão

VESTINDOVOCÊ DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

Para nós, seguro não é só garantia de riscos"
�-

Seguro é 'Prestação de Serviços

�.j�<-"'l�SEGUROS GARCIA
.
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. Comunidade ganha

ARIES-21/3a20/4 -ALua,no TOURO - 21/4 a 20/5 - A Lua G�MEOS _ 2:1/6 a 20/6 - A CANCER-21/6a21n-ALua LEÃO - 22fT a 22/8 -Nãose ,VIRGEM .. 2318 a 2218 - ALua
seu sil!Jlo, forma vários aspectos continua a vibrar desarmo- oposição que a Lua faz a Vênus forma contatos tensionantes, ' jogue impulsivamente em situa- tenta dispersar sua atenção da-
tensos e aconse1hà você a não se, niosamente no seu setor espiritu- aconselha você a não querer mis- portanto procure conciliar agra- ções que �ã9 sejam claras, evite quilo que realmente. importa e

envolver em atritos de espécie ai, tentando confundir suas idéias turar demais os amigos com seu davelmente às atividades-de tra- discussões, e tenha tato ao lidar pode fazer com que você se des-

alguma. Esteja alerta para não e levar você a se iludir, Não persiga par, preferindo curtir cada um balho com as responsabilidades com todos à, sua volta. Compor- gaste inútil e exageradamente..
!I« vitima de seasações ou im- quimeras e mantenha os pés bem num' momento diferente. Evite doméstícas. O ideal serâ que você tarnentos rebeldes não levam a Tenha' tato ao lidar com as pes-
pulsos momentâneos e mante- firmes na .realidade concreta, eam- gIIStoS de luxo e procure adminis- não se preocupe tanto, confian- nada, pois o que de fato 'imp�rta soas mais queridas fi acautele-se
nba-se estável, relaxando ia po no qual você tem maior con- trar racionalmente o fruto do seu do que tudo acontece na hora é quevocê se sinta livre interior- centra iniciativas muito
máximo. trole. trabalho. certa. mente. destrutivas:

LIBRA - 23/9 a 22/10 - As ESCORPIÃO -23110.21111- É SAGlrARlo-22/11. 21112- As CAPRICÓRNIO -22/12 .2011- AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 -Evite PEIXES � 2012 a 20/3 - Vocêjá
vibrações lunares tentam dificul- possível que você, ainda que sem vibrações tensas que a Lua envia Os astros que ést:ão em seu signo desgastes tisicos e tire uma parte se acha sob a ação das ótimas
tar seus relacionamentos, mas querer, se mostre exigente demais ao seu setor do dinheiro assinalam . são tensionados pela Lua, que deste dia para relaxar e se : vibrações que Júpiter envia ao seu

usando a cortesia que caracteriza com os outros, o que pode afetar um dia em que convêm você se ater tenta tumultuar o astral domésti-
.

reequilibr-ar. Será importante que signo, através de Saturno, que,
� sil!Jlo você poderá reverter o negativamente as relações pesso- aos gastos urgentes, pois isto será' co e provocar tensões. Convém você não queira fazer coisas de- nele se encontra fazendo com

quadro. Evite atritos e prefira se
. ais e de trabalho. Para que tudo vá saudável para o seu, bolso. Jenha' evitar' comportamentos mal- mais nem se envolver em ativida- que vare se sinta

.

de bem com a

calar à àttrar em discussões esté- bem; não fique valorizando tato no terreno amoroso e' preste humorados, o que Será fácil neste des dispersivas, que roubam suas vida. Você está em condições de,
reis, pois o impoitiinte" é-,a har- minúcias e procure ver e pensaf atenção ,para não ser rude.

, período ein que -Júpiter -envia energias, sem- dar .nada em troca,
.. nlledß.an.4o, se reli�ª" ao todo.

,monia"cOÓl:todô�:� ':-'·1"· ''gi-ande. _." ;_êj:;.�('�::I_,�'-l·",.:<;I.. :_�[�""�'.l"I,�����ídrlS;a'>SâhÍn\o�b)l�t,i "I_C""l,t,-I<'''''l; 1:."}"J",N:"".é.,I\.",,'-:J-�;,.,�.,:,,,.

A Editora Record lança
maisum romanceescritopor
Ertch.Segal.Atos âeFécon

taahistória deDanielLuria,
únicofilho homem numafa
mtlta queproduziu grandes
rabinos.foimoldadoporum
paiautoritáriopara ser seu
sucessor, enquanto a irmã,
Deborah, uma jovem bri-

lhante, foi criada para ser

esposaperfeita de um rabi-'
no, dócil e submissa. Suas
vidasse cruzamà de Timothy
Hogan, umjovemcriadopor
uma família irlandesa de

poisde tersido abandonado
,

pela mãe. O sentimento de

rejeiçãootransformaemum
revoltado, atéque umsingu-

, lar incidente o lança no ca
minho do sacerdócio e uma

ascensão na hierarquia ca
tólica. Para cada um deles, ,

chegará ummomento que se

fará necessário um ato de

fé... (Uma sugestäo da Li
vrariaé'PapelariaGrafipel
-fones: 72-137ou 72-0972)

"

,
"

,

mas anco areas

A secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer, através da Divi
são de Lazer, fará aentrega ainda
nesta quinzena de setembro, de
mais cinco áreas de lazer para a

comunidade. As áreas, uma na

Ilha da Figueira, outra na Vila
Rau e. três em Nereu Ramos, são

constituídas em campos de fute
bol de areia e voleibol. As obras
fazem parte doprojeto da secreta- .

ria, que pretende entregar até o

finaldoano,maistrintaáreas. "Já
realizamos vinte obras. Nossa
meta é chegar as cinquenta até

dezembro", comenta Celso

Tomazi, chefe da Divisão de
Lazer. Segundo Tomazi, o retor
no da comunidade até agora, está
sendo positivo. "Todos os finais
de semana, muitas pessoas utili
zam a área para á prática do es

porte. Em nenhuma área, foi re
gistrado ato de vandalismo".

Lúcio Sasse/Divulgação
•

."'l"

'''j

Área, 110 João Pessoa atrai a muitas pessoas 1I0S fiMis'de semana

INÉDITO

1 "

C'·D. 'Isaragua tera seu',
.' entroumpresana

D SPL Arquitetura lançou na
quarta-feira passada; o Centro

Empresarial Market Place. Um
empreendimento inédito para
Jaraguá do Sul. O terreno onde
será construído o Centro Bmpre
sarial é na ruaReinoldo.Rau, que
segundo o proprietário do SPL,
Octaviano Eduardo Pamplona,

fica no It

coração nervoso
n da ci

dade' em frente àChalé hnobili
ária, que está vendendo os como"

partimentos do prédio.
Segundo Délcio Walz,' dese

nhístaprcjetístadoSPL, 50% das
salas dos seis andares do prédio,
'já estão vendidas. "Em três sema
nas 'vendemos 24 salas, Sucesso

absolute até agora", disse" afir- '

mando que as vendas em curto

prazo são fruto de um empreen
dimento moderno pela sua arqui
tetura e as condições de paga
mento para adquirir uma sala.

Outra novidade no Marker
Place, será a "rua 14 horas", que
ficará aberta das 8 à O hora.

'

REDEGLOBO
HoJe.

07:00- Horário Eleitoral Gratuito
08:00- Festival de Desenhos
08:30- Xuxa Park
09:00- VôleidePraia
10:30- Xuxa Park
12:10- Jornal do Allnoço
'13:15- Jornal Hoje
13:40- Video Shew
14:10- Esporte Espetacular
16:00- Campeonato Brasileiro '

Corinthians, x Flamengo, (ao vivo)
17:50- Tropicaliente
18:45- AViagem
19:40- RBS Noticias
20:00- Jornal Nacional
20:30 - Horário Éleitoral Gratuito
21 :35- Pátria Minha
22:30- Escolinha do �ofessor

Raimundo
23:35 - Filme - -Ele disse, Ela disse"

'01:30- Filme -"A Criatura do Cemité
rio"

03:00- Filme - -Operação França II"
Amanhll

Campo & Lavoura
Horário Eleitoral Gratuito
GI�bo Ciência
Globo Ecologia '

,Pequenas Empresas
Grandes Negócios
GloboRural
Vôlei de Praia
Modelo Émpresarial
Catarinense ,

Seaquest
Barrados no Baile
Filme - -Crocodilo Dundee II"
Domingão do Faustão
Fantástico
Horário Eleitoral Gratuito
Fantástico
Nova Iorque ,Contra o Crime
Placar Eletrônico
Filme - "Mais Forte que a

Vingança-
'

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

09:20-
10:30-
11:20-

12:00-
12:55-
13:45-
15:40-
20:00-
20:30-
21:30-
23:00-
00:00-
00:40-

REDEBANOEIRANTES
" Hoje

07:00- Horário Eleitoral Gratuito
08:00- National GeograpHie
10:00- Imagens do Japão
1100- Futebol Dente de Leite
12:00- Acontece
12:30- Tênis - UsOpen (ao vivo)
13:30- Eventos EsportÍllOIi'
16:00- Campeonato Brasileiro

Corinthians x Flamengo (ao.vivo)
17:45- FluminensexPalmeiras (VT)
19:00- JornalBarriga Verde
19:30- Jornal Bandeirantes
20:00 - Faixa NobJ:e do Esporte
20:30 - Horário Eleitoral Gratutio
21:30- Vôlei Internacional

'

22:45- Sem Fronteiras
23:40- Filme - 'Um'dla, Um gato'
01:30- Free Jazz in Concert
02:56- ValieTudo

Amanhã
06:15-, IgrejadaGraça
07:00 - Horário Eleitoral GratuitO
08:00- Anunciamos Jesus
10:00- Clube Irmi'o Cãmioneiro
10'.30- Show dO Esporte
20:30 - Horário Eleitoral Gratuito
21:30- Jomal deDomingo 1· Ediçio
21:45- HollyoNOOd Rock In Concert
22:50. Domingo Dez
23:45- Jornal de Domingo :za Ediçio
00:00- Filme - -Eva""

·Alte",ie. nlo t:omun/t:.d.,
"0 "de ,..pon..bllld.de dI'
em/"o",;
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DISPUTA

Goldesgovemado atropela Menores trocam socos

d·
. ... J"

.'

h I emarretadasporgarotauas pessoas na It'larec a Corupá-OmenorA.B.,l2, de de umamenína Os doís fica-
.

. 'deuentradano pronto-socormdo ram interessados nela", conta

hospital São'Francisco, no dia 30 Zocatelli. T. estava de porte de

passado, com fraturas graves na umamarreta,eveioadesferirtrês
nuca e na cabeça. golpes em A., um na nuca, na

De acon:locom o comissário cabeça e o mais grave no olho.
VanderleiZocatelli, eie eomenor O·menor T. já têm algumas
T. H, também de 12 anos, esta- passagens pela polícia. "NãO é a
vam próximos ao ginásio de es- . primeira vez que ele (T.) é cha-
portes, quando começaram a dis- mado à delegacia por motivo de
cutir. "Abrigacomeçouemvirtu- brigas", comenta o comissário.

ACIDENTE

J araguádo Sul-O lavador
de carros Romoaldo Diemn Fi

lho, 20, perdeu o controle do Gol

placas HX-3449, e atropelou
Olmiro
Mare -

zynski,
28, e

Beatriz
Belar

mino,18,
ontemde

Romooldo
ORIIIIO/Bl
sido IltKllodo"

polum Ro/
manhã;
naMarechal Deodoro. O aciden
te aconteceu no trevo da ruaMa
rechalDeodorodaFonsecacoma

Barão do Rio Branco. Segundo
Filho, por volta das 7:45 horas,
quando levava o veículo para la
var, um Fiatbranco, que àprincí
pio teria ligado a seta para a rua
Barão do Rio Branco, fechou-o

entrando para aMarechal. "Esta
va a 60 kmIh e quando dei por
mim, o Fiat cortou minha frente.
Só lembro que dei um 3600 no

paralelepípedo e subi na calçada.
Abaixei a cabeça porque percebi
que iria bater contra a parede da
casa. Depois não me lembro de
mais nada", comenta Filho, di
zendo que é a primeira vez desde

quando começou a lavar carros,
aos 13, que atropelou alguém.

De acordo com Olmiro, que
transitava na calçada com bici�
cleta, o Gol teria perdido o con

trole. "Percebi que omotorista se

perdeu ede repente o carro estava

em cima da calçada. Lembro-me
que no choque com o veículo,
saltei por cima do carro", disse
Olmiro, que teve escoriações ge
neralizadas no joelho esquerdo.

O caso de Beatriz foimais grave.
Ela caminhava próximo ao local
do acidente, e quando a bicicleta
e o carro colidiram, uma roda da
bicicleta acertou seu rosto. Foi
encaminhada ao hospital São
José desmaiada. Ela teve fraturas
na orelha direita e na cabeça. Até
amanhãdeontem.Beatriz estava
inconsciente,

Segundo a enfermeira Ana
Rocha, do hospital São José, os
ferimentos em Beatriz foram "le
ves", nas circunstâncias em que
aconteceuoacidente. "Ela foi atin

gida
.

na parte direita da cabeça
com violência. Realizamos o raio
X decrânio,mas foi constatado só
fratura externa", comenta a en

fermeira, alegandoqueapancada
poderia ter causado até mesmo

traumatismo craniano.

"MAURICINHOS"

Gangdanifica Correios
e cemitério em Corupá

Corupá - A gang conhecida
como "mauricinhos", composta
por aproximadamente 15 adoles
centes, vêm causando danos ma
teriais na agência dos Correios e

Telégrafos ß. no Gemitério'llluni�
cipal.

Segundo o comissário Van
derleiZocatelli, aúltimaocorrên
cia registrada pelo gerente da

agência foi no dia 28 passado,
quando os "mauricinhos" pixaram
o muro, danificaram a caixa de

coleta dos Correios, passaram
Durepox (tipo de massa para co
lar objetos) na fechadura da loja
e usaram o latão de lixo daentida
de para assar linguiçinhas em

-plena madrugada, A gang tam

bém agiu no cemitériomunicipal.
Eles arrancaram a cruz de uma

sepultura, e poucas horas depois,
a polícia achou-a em um terreno

particular. A políciasolicitarános
próximos dias, a presença de to

dos os integrantes da gang.

FLAGRANTE
-

Comerciante roubava

energia da redeelétrica
Corupá - A Celesc deixou de

fornecer desde o dia 30, energia
elétrica'para a residência de
Walmor Luiz Wagner, morador
narua Padre Gabrieí Lux. Segun
doPaulökobertoWotzinsky, che
fedoescritório daCelesc,Walmor
utilizava aenergia irregularmen

Gol com a parte dianteira amassada e a roda da bicicleta que atingiu a jovem, internada no São José te em fomos elétricos onde fabri-

eava doces. ".

De acordo coniWotzinski, há
aproximadamenti( UJIla semana

<l'

queWalmor coftl:j).l o condutor do
ramal de entradi( de energia e

conectou dois fio�, sendo que por
meio destemétodo, poderia utili
zar aenergiapagando somente os
wats mareados no relógio.

,,' .�-�-'

illi [f�'Of[fGrr<A
·1A®�@aN� o MELHOR DE GUARAMIRIM PARA VOCÊ

Venha conhecer o melhor da produção-das pequenas, médias e grandes indústrias, comércio e agri.cultura de Guaramirim e região.

@JW���O��
AF�dG.T�

GRANDE PROGRAMAÇÃO DE LAZER PARA A FAMíLIA
27/08,22 h - Baile da VI Schützenvereinfest (Festa das Sociedades de Atiradores)
30/08 - 19 h - Shows de duplas sertanejas e Baile com 'Os Seresteiros'
01/09 - 19 h - Noite Cultural seétana
02109 - 21 :30 h - Concurso 'Garota IV Expofeira' e Baile com a 'Pop Band'
03/09 - 22 h - Baile de Rei na Soe. Esp. Recr. Ouro Verde com o 'Baden Blu'

23 h - Baile com 'Os Aventureiros' e 'Os Piazotes'

. Competiçges de Tiro ao Alvo dias 28 e 29/fJ. � fl fI/9. . ' _. ,. . , ( -: . .

Restaurante com buffet e churrasco e pratos típi�os, como Cascudo Recheado e Marreco
Segunda a sexta- 1 '. _

�2 horas
.. Sábado e Domingo -.

.

s 22 horas. " I
- ,
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.AbTERNATIVA

Abelpodeoptarporlíbero �arlos·Alberto diz que

.d
"

,

..
.
desconhece afastamento,

naparti a contra o Inter J.,agUádoSul,�mcmcadOS faJarcomigodepOiSdoen�n�
Alberto, que fOI afastado do elen- mas pediu para o secretário do,
co háum mês emeio aträs.afirma clube avisar-me que no outro di�
que a diretoria não oficializou o resolveriameuproblema,masaté
seu desligamento junto aos joga- agoranada. Sinceramente não sei
dores e desmente o que O presi- o motivo do meu afastamento",
dentedoclube, AristidesPanstein, afirma Carlos Alberto, admitin-
disse na matéria publicada pelo do não querer mais jogar no clu-

CORREIO, que o motivo de seu be. "Quero que este problema se
,

afastamento foi por não aceitar resolva o maís rápido possível".
ficar no 'banco de reservas e Sem fundos

indiscipíínaextra-campo. "Quan- O jogador afirma que a direto-
do Abel colocou-me no time re- riapropôs à ele que poderia via-
serva, treinei normalmente, à tar- jar, e continuar recebendo seu

de 'solicitei folga, e no outro día, Salárioaté o final de seu conáao,
ao voltar deparei-me com um bí- dezembro deste ano. "Caso fosse,
lhete dizendo que não precisava víaiar.nãopodesíancanranqiíílo
trocarde roupa", comentaojoga- sabendo que Ó cheque de paga-
dor, alegando que foi várias vezes mento poderia estar sem fundos,
procuraropresidente,mas "não o como aconteceu em maio passa·"
encontrava". do, quando fuLtroçát o cheque e

"Semana passada, a diretoria tive uma ingrata surpresa ..Me
fez uma reunião com todos os

-

pagaram< uma
_

semana depois,
jogadores. Panstein disse que-iria mas; em döíar", fiaahzà.,

; ..� ';::.'
�

. �-,�.,... �, �':, ... ,

J araguá do Sul-Nei pode
rá exercer a função de

líbero no jogo de amanhã
CONtra o Inter, caso o técnico
Abelde Souzaresolvaretrancar o

time, explorando os contra-ata

ques. Segundo o treinador, os

jogadores do Internacional vêm

empol-
gados
para esta

partida.
6qllBmade
RbBlda/Q
liberdade

"Com a
____

conquis-
ta do •

quadran: MS latfl/als
gular e o

'empate centra o Tubarão fora de

casa;éprovável que irãojög!)rsob
.'

pressão. Com isto, usaremos a

velocidade de Índio nos contra

ataques". Co!p a presençado
. líbero, Gilberto Batata entra e

fica na zaga central, Lin e Alcir

ocupam as laterais, ficando livres

CASOFÁBIO

- Terceira fase � chave E

EQuibe PG J V E D GP Ge SG

l° Chapecoense 2 1 1 O O 2 O 2

2° Tubarão 1 1 O 1 O 2 2 O
3° Inter 1 1 O 1 O 2 2 O
4° Juventus O 1 O O 1 O -2 -2

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

REGIONAIS

Fuual de Guaramuim

solução imediata classificadoparaosJasc

para apoiar o ataque, composto
por Índio e Alaor, Omeio-campo

- ficaria com Júnior. Agnelo,
Amauri e Antunes

Outraopção do treinador, será
escalar três atacantes, Ricardo,
Alaor e Índio, deíxandonomeio
campo Agnelo, Amauri e

Antunés. "Minha preocupação é

que o Ricardo não.aguente os 90

.minutcs'', comenta q treinador,
que também levantaahipótesede
escalar Silvlnhe ou Isaías neste

mesmoesquema. Nadefesa, Alcír
eNei ret8rnariamdepois de cum-

Empresário quer
JataguádoSul -Oempresário

Ângelo Margutte espera que a
. diretoria do luventus resolva. o
mais rápido possível as condi

ções de pagamento pelo passe do

jogador Fábio. De acordo com o

empresárío.Fábíoteríavoltadoao
Brasil, depois'de um período de
três meses fazendo testes em

Miami,pararesolverumproblema
particular. "Quando ele voltou,
propus para a diretoria do clube,
pagarRS 10.000,60 àvista emais
RS 1O.000,OOemduasparcelas de
R$ 5.000,00, pelo seu passe, mas
até agora não obtive nenhuma

resposta", comentaMargutte, ale-

gando que caso Fábio permaneça
mais temponöBrasil, perderá todo
o trabàlho de condicionamento
fisico obtido emMiami. "Hoje. o
Fábio está acima de todos os

jogadoresdo Juventusem relação
.

ao preparo fisico. Foi gasto
exatamenteUS$13.477,OOpelasua
preparação, enãoqueremosjogar
este dinheiro por água abaixai',
disse o empresário;
A diretoria do Juventus deci

,diu em reunião na semana que
passou, que .não vende o passe
do jogador nas condições
propostas pelo empresário. A
diretoria quer os RS 20.000,00 à

prirem suspensão automática.
Júnior e Lin retomam para as

suas funções de origem, as late
rais. O treinador só define o time
nocoletivo destamanhã. O jogo

.

em Lagescomeçaàs 15:30horas.

Erramos .

Em matéria publicada à pági
na 12 da edição de quarta-feira,
31. leia-se 10 bilhetes 'pára um

total de R$ 5 mil, que a Malwee

comprou darífadoCorsa, promo
çãodo Juventus.enãoSübilhetes

,

paraR$ 25mil comopubliçamos.

\

vista. Para o presidente do clube,
Aristides Panstein, o empresário
estaria pressionando os órgãos
deimprensa,paraqueadube liOOre
o jogador. "Lembro quando
Marguttedeuentrevistaparauma
rádiode JaraguádoSul, alegando.
estar com os RS 20mil no bolso.
Então pague o passe do jogador à ,

vista, que daremos a liberação",
comentaPanstein.

Já Fábio está indeciso em seu

retomoàMiami. Deacordocoma

diretoria, aspromessas feitaspelo
empresárioaojogador,uma deles
emreceberumsaláriopormês, não
foramcumpridas.

•

DEFESA

. SãoBentodoSul-Pelaprimeira
vez na história do esporte de

Guaramirim, uma modalidade
coletiva é Classificada para os Jo

gos Abertos de Santa Catarina. O
futebol de salão guaramirense fi
cou em segundo na classificação
geral dos Jogos Regionais Leste/
Norte e obteve a vaga para os

Jasc,
A equípe de Guaramirim

estreiou com vitória: venceu São
JoãoBatistaPOt: 8 a 5, derrotou na
segundarodadaGasparporl l a2,
perdeupara SãoBento do Sulpor
2 a 1, derrotouTimbópor4a3, nas
semifinais venceu São Francisco
do Sul por 4 a 2 e na final, foi

derrotado novamente por São
Bento por 4 a 1. Segundo Altair
José de Aguiar, .assessor de
esportes, a classificação foi obti
da commuitos méritos. "O nosso

futsaléamador. Nenhumjogador .

ganha para jogar e. estamos sem
patrocinador". comenta.

.

Outra modalidade disputada
pelo município foi ovôlei'mascu
lino, que não conseguiu classifi
cação. Perdeu as duas partidas
quedisputou(O x2 Jaraguádo Sul

.

eOx2 Tijucas).
Os' Jogos Regionais Leste/

Norte aconteceram entreos dias
25 e 30 do mês passada, em São
Bento do Sul.
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• Materiais de Construção;
• Pneus, Ferragens,:

, � ;F;lfJ(r9çJ9mé�tí.cos;
j � j liJp(t(b,s:e ,confecções.
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