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Cunhados brigam·
por causa de

'.

área de tetra

.,) .. ,.f}J
Aberturaóntem CR$ í.750,OO =-R$l,OO

. !: Y !
- M�tro Ciro GOmes

ComR$ 0,8430 R$ 0,8450 negou que haverá
Tur.R$ 0,84 R$ 0,88 congelome�para

Regional ontem conteraumentode

Par.R$ 0,86, RS 0,88· preços�
<,

Cadernetas depou
pança com aniversá
rio hoje, dia 8, terão
um rendimento de
3,2483%.

Novembro,' CR$ 15.021,00
Dezembro· CR$ 18.759,00
Janeíro- CR$ 32.a8,2,OO

F

Fevereiro·, CR$42.829,00
Mínimo rIXO' RS 70,00

Dalmar

.

Eleitos' no Vale

falam sobre seus

projetos na AL
Umcoatlitoentrecunhados

por causade terras já resultou
em duas queixas crime na de
-legacia de polícia-de Jaraguá
,do Sul. Hen.rique Oestereich,
áfirma estar recebendo amea-

ças de morte do irmão de sua

esposa,FrancíscéHorongoso. '

A área de terra em conflito é
.

resultado de uma partilha e
.

Francisconãoaceitaadivisão-
,

:Página tI Tradições germânicas, a marca da Schützenfest·

.

Deputados eleitos à Assem
bléia Legislativa por Jaraguá .

do Sul falam sobre o segundo
turno das eleições pára o go-

.

verno do Estado e traçam pers

pectivas de trabalho em favor

,da região do Vale drrltapocu,
Também 'nesta edição, o re
sultado final dos eleitos para

. a Assembléia e Câmara dos

Deputados e dos, mais vota

dos na região de Jaraguá do

Sul', Páginas :l,' 4 e 5
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EDITORIAL

Ich liebeSchützenfest
Além da diversão que as festas de

outubro proporcionam aos catarinenses e

aos turistas, há um outro aspecto, muito
mais importante, que precisa ser analisa
do. É o lado econômico destes eventos

,--que trazem a Santa Catarina expressivo .

montaute em divisas. Simplificando, lu- .

eram hoteleiros, restaurantes, comércio,
transportes, agências de turismo, ambu-

.. ��ntes, clubes de serviço, sociedades, en- .

tidades . filantrópicas. indústrias, enfim,
todos os segmentos produtivos.

_

Mas não fica apenas nisso: há que se consí-
.

derar, também. os empregos temporários que
estas festas geram já meses antes, seja na

produção de trajes, souvenirs, bonés, camise
tas, etc., seja durante os dias em que se

realizam. Em Jaraguä do Sul, onde a

Schützenfest abertaontemchegaem suasexta

edição, não é diferente.. Aqui também a festa

gera produção, empregos e faturamento ex

tras que, porsua vez, via impostos, fortalecem
as receitas do município, possibilitando no

vos investimentos públicos que acabam be

neficiando a cidade como um todo.

O aspecto romântico em tudo isso fica por
contado resgare das tradições germânicas,
traço maís forte da colonízação de Jaraguádo
Sul e do 'Vale do Jtapocu.Oenvolvímeato de

famflias .mteiras na SchÜtZenfest garante a

preservação damemória elllfural de um povo
.

··cujamarcapredomíaantefoie contiDua sendo
o amor pelo trabalho e pelas coisas-da !erra,
fatoresfundamentais pata que o elo do desen
volvimento de qualquer povo seja sólido.
Há que existir, sempre, esta solidàriedade,

. na famflia e na cultura. Não se pode perder as
raízes. razão üaicadenossaexistêncía.Não há .,

O que apagar do passado, que é presente, que
éo futuro.

Urina solta
It Walter Falcone

absorventes, temoso odordesa
gradável de urina, facilidade
maior de adquirir infecção
urinária, como cistite, ou mes

mo infecção urinéríaaltatrins), .

que são bem mais graves.
A cistocele deve-se a quedá

dabexiga,por ocasiãodo esfor
ço maior durante o parto. Com
isto temos alteração do ângulo

-
.

formado entre a uretra e a bexi-

ga. Sendo esta alteração do ân

gulo a responsável pela inconti
nência urinária de esforço.

Otratamento éexclusivamen
te cirúrgico. Normalmente as
mulheres procuram seu gineco
logista em primeiro lugar, onde
fazem a cirurgia por via baixa

(vaginal) porém muitos casos

Asmulheresapóspartosnor
mais consecutivos, doisoumais,

.

ocorre em muitos casos o que
nós os urologistas chamamos
de cistocele, que favorece aper
da de urina a pequenos esfor
ç os,
c o mo

p o r

e x
ê

m-

plo: tos
sir, es-

Noyo
té(/Ji(o

dispe/JstJ
pirrar, • ._

sorrir;
. //J(/soes

_ chegan-
d\- .

o nos casos maiores a ocorrer

perda urinária ao subir/descer
escadasoumesmo ao andar. Na

turalmente além do desconforto,
de estar sempre tendo que usar

não são resolvidos adequada-.
mente por esta via.

Osurologistaspreferem avia
alta (abdominal). Há três anos

introduzimosumanova técnica,
ondeusamosumas agulhasgran
des (Stamey), com o auxílío do
endoscõpío; não tendo-que fa
zer mais que duas pequenas in
cisões de dois centímetros na

parte baixa do abdome; antes a
incisão era de 10 a 12cm. Note

que quando a via vaginal não
resolve, a solução está na via

abdominal, se bem que acha
mos a via abdominal, por esta
nova técnica, deva ser a primei
ra escolha.

ItMédico
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Confira a História
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Barão de Itapocu

'� História de nossa
...•.. fi.. ...
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-

Pnte. nãopodeficar só
f'. ,,>-". i'""

na- saudade".

O Passado só e impor
tante se o seu tempofoi
bem empregado

- ,

Há72anos
.

- Em 1922, o sU<:e,Jsor do dr. Abdon compravam o remanesc:eote da�feri-

Baptista, na Superintende0c:ia Muni- da colônia � viera de Jourdan &: .

clpaldeJoinville;opresidcotedoCoo- Pccbcr, mais tardc-Peclícr &: eia., ad-
.

selho Mwlicipal, tpajor Navarro Lins, ministrada por ·Domingos ROdrigues
desenvolvia as suas atividades no exe- da Nova, infonnando que a Mesa de

. cutivo joinvilcnst,·e recebia um tele-
.

Rendas de São Flâncisco,mcebcraor-
grama dePlo�, passado pelo - dens para pagar a quantia de Rs.
dr. e� Pe�ira de Souza, ex.-admi- 4:000$000, de consertos em estradas
nisuador do Domínio DonaFrancisca do Sul.D. Prancisc:a e Santa Catarina.
e tinha grande influSnc:ia na Colônia Souza, informava: ainda à Blumenlal,
"Jaraguá", onde, com oa sócios· dr. qQecstavaprovidcncjandoopagameo-
Francisco Tavares Sobrinho e Angelo to da reconstrução feita há dois anoa,

Piazcra, cm 9 de outubro de 1907,
.

na EstradaRio Serro.

Há70anQS
-Em 1924,osuplentedasub-delegacia era um menor, seu empregedo. Este
de polícia de Jaraguá, João jovemti�aamaniade�volução,pois,
Emmendoerfer, com o escrivão, Fran- com o dinheiro roubadO, comprava
ciscoDutraJunior,acabaVaDlcomuma armas emunições. Após aconstatação
belacaçada, Há tempos o sr. Leopoldo e a revista feita em seu quarto, o "dele-

Janssen, ex-intendente e comerciante, ga" cm exercício apreendeu três espin-
desconfiou de um "sócio" na suavenda ganias eum revólver, tudoem péssimo
na Avenida Independência, próximo" estado e uma grande quantidade de

antiga Estação da Estrada de Ferro, e . pólvora, espoletas e chumbo - a espera
os policíaísacebaram'descobrindoque de uma oportunidade.

Há57an05

- Em 1984, o governador Esperidião
Amin HelouFilho, instalava no dia 21-
de setembro, naUsinado Bracinho, em
Schroeder, a Estação Ecológica do

Bracinho, criada em julho, abrangen
do uma área de 46 milhões, 66 mil e
744metros quadrados dC1,telTllS férteis,
cobertas. de exuberante vegetação no-

.

bre e natural, que abrigam exemplares
de diversas espécies da fauna e flora
brasileira, atingindo os municípios de
Scbroeder,JaraguádoSul,Guaramirim
e Joinville. Do ato participaram tam
bém ovice-governadorVictorFontana,
diretoria daCELESe e autoridades do

- Em 1937, odia 7 de setembro era : Drausio Cunha e do juramento
â Ban-

assinalado peloGrupoEscolar"Abdon deira houve marcha organizada pelas
Batista" e Escola Nonnal Primária, principais ruasdaviladeJaraguá, can-
anexa Antes daexecúção do programa tandomarchas patrióticas.

.

era inaugurado na sala da biblioteca - O pref, Leopoldo A. Gereut, dé
um retrato a crayon, trabalho de um Jaraguá, assinava Portaria n° 66, de
aluno, do sr. Luiz SanchesBezerra da 12/09/37, suspendendo a subvenção à
Trindade, patrono da mesma. Usava Escola Noturna de Alfabetização
dapalavraapi:of. AnesiaWaltberCres-

. "AngeloPiazera" ,sitano lugardeno-
.po que enalteceu e historiou a vicia minado Tifa dos Martins, deste 1<> dis- .

püblicadoDiretordoDepartamento de . trito, em virtude de ter sido. suprimida.
Educação. Apösa palavra do inspetor.

Há 10anos
Norte do Estado.
- Por entender que o asfaltamento da
estrada que liga ps municípios de
Pomerode a Jaraguá do Sul representa
a integração definitiva de uma região
peculiar, oprefeito de Pomerode, Eu
gênio Zimmer, encaminhavadocumen
to ao governador Esperidião Amin,
durante um Seminário de Avaliação

. das enchentes em Santa Catarina, rea
Iizado na cidade de Blumenau, justifi
cando que esta estrada serviu durante
muitos anos como única via de ligação

.

antes da construçãodas BRs 101 e

116 ..

j"A id d ., �I comum a e cresce

�Daas Rodas I

e se transforma pelo. Industrial II trabalho. De cada um 'lli:.�,
. :il;.
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CORRIDA

Retranca
I PPR ePMDB articulampara

ganhar eleição ao governo

(CM.)

Bem servidos
A eleição de Geraldo Weminghaus (PFL), Udo Wagner (PPR) e
Ivo Koneli(PMDB), só pode ser benéfica para Jaraguá do Sul e
região. Com todos morando aqui, mais próximos dos eleitores

estarão e, por consequência; "cobrados" com mais freqüência.
Há também, o outro aspecto: são de partidos diferentes e, por

isso, qualquer que seja o governador (Ângela ou Paulo Afonso),
a regiõo terá poder de pressão com a ajuda. ainda, do

. representante do PFL que será o inimigo natural. Pelo menos é o

que se espera.

FIorianópolk - Definida a

eleição em segundo turno para o

governo estadual, a candidata do

PPR, Ângela Amin, já anunciou
que buscará o apoio do PFL,
juntamente com lideranças de seu

partido,
visando �

viável, segundo se comenta. é que

correligionários e lideranças sejam
"liberados" para apoiarem ou não

acandidatadoPPR.Enquanto isso,
o PMDB já se articula e parte em
busca de apoio, principalmentedo
PDT.,

Paulo Afonso Vieira, que vai

disputar o segundo turao: com

Ângela Amin. disse acreditar que
atrairá também umaboapareelade
votos do, PFL, de onde garante já
ter recebido sinais de aPoio. O
candidato sonha até em conseguir
uina aliança com o �depois da
desastrada campanha da Frente

.

Popular para o governo estadual.

virá. Segundo Bornhausen, esta

possibilidade ínexíste pelo fato de

Ângela ter assinado compromisso
político com seu vice, Miltom
Sander" para que este assuma o

comando.do governo uina Ve'l: ao

ano e que seja o candidato a

governador nas próximas eleições.
';

. Bornhausen diz que outros

epísôdíos ocorridos durante a

Fampanha também ,o afastam da
candidata e anuncia que uma

'posição oficial será tomada nos
pröxímos dias com membros do

partido, quando então, terá a

oportunidade dade de se

manifestar em definitivo. O mais

Briga/eia
O ''pau quebrou" na Frente

Popular. . Luci Choinacki,
candidata ao �enado fez três

vezes mais voto que o éaniJidato
tio governo, Ne�on Wedekin:
621.254 contra 199;018. Tudo
por causa da coligação com o

PSDBquedeuapoioaFernando
Henrique. O PT nao aceitou e

esqueceu de '

Wedekin�
concentrando' a campanha só

fIOS candidatos do partido.

Renovação 1
A renovaç40 _

na

AsSembléia Legislativa foi
surpreendente: 57,5% tÍas'40
vagas passam a ser ocupadas
por deputados eleitos agora.
Número surpreendentemente
agradável, diga-se, pois só

com renovação as coisas

podem' mudar.

garantir
sua e

leição .

Porém, se

depender
do can

didato
derrotado Jorge Konder
Bornhausen (PFL), tal apoio não

....
....,.,.
r",.

NÚMEROS

União elege maioriapara Assembléia
Renovação 2

A UniãoporSanta Cauuina;
mesmo com toda adesavença de
campanha entre PPR e PFL.

. manteve a'màioria que já tinha:

21 deputados. O PMDBfez to. o
'PT 5. o PL e PSDB um cada. O

mais votado foi César Souza
, (até agora deputado
federal) com 36.100 votos.

Eni Yoltolini. de Joinville,

foi' o segundo com 33.179

votos.

Aprova
lo. _ rr;

Na região de Cnapecô, por
exemplo. Luci Choinacki

superou os candidatos ao

Senado •. Casildo Maldaner e

Vilson Kleinubing. Pela lógica,
Wedekin teria que obter votação
semelhante por causa da

coligação com o PT. Até mesmo

o segundo candidato a senador

pelo PT,MarcosHerter.fezmais
votos que Wedekin (296231).

Deputados eleitos
Florianôpolis-Mesmoenffen

tando sérios problemas internos,
a União por Santa Catarina
conseguiu conquistar a maioria
das cadeiras na Assembléia

Legislativa elegendo 21, dos 40

deputados. Destes, 14 são do

PPR, seis do PFL e um do PL. O
PMDB ficou com 10 vagas e as

demais foram distribuídas entre

o PT. com cinco, PDT, com

três e um (lo PSDB. NestasRenovação 3
Para a Câmara Federal a

renovação foi ainda maior:

68.7% das 16 vagas têm novos

donos. LuizHenriquedaSilveira
teve o melhor desempenho, com
99.517 votos. Paulo Bauer vem

em segundo com 71.852 votos.

Jorge Bornhausen fez votação
ridícula para governador
(240.730 votos) mas seu filho
Paulo Bornhausen é deputado

.

federal com 56.461 votos.

eleições, a renovação na AL foi

de 57,5%, aparecendo como os

três mais votados, César Souza
(PFL), de Florianópolis, com

36.100votos;ErtiJoséVoltoliní,
de Joinville, com 33.179 e Lício
Mauro da Silveira, de

Florianópolis, com 3-2.014votos.

Em campanha
Deputado eleito Ivo Konell,

disse esta semana que o PMDB

de Jaraguá do Sul já tem

excelente nome para disputar a
prefeitura em 1996: suamulher.

Cecília Konell e não

necessariamente ele próprio
como já se comentou: Numa

eleição que ele já considera

como ganha. :

Para a Câmara Federal, a

União conseguiu eleger sete

representantes - quatro do PPR .

e três .do PFL: PMDB cinco, o
PT e o POT dois cada um, com
um índice de renovação de

68.7%� Dos federais, o mais

votado foi Luiz Henrique da

Silveira (PMDB), com 99.157ICEMACHINE
,c.....:.:.:'.._�E__� 7/� COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Peças Originais Consul, Prosdôcimo, Brastemp,
White-Westtnghouse, Gás Freon, R-I2, R-22

Rua Pedro Francisco Klein, 167 Fone/Fax

',r; ': ,','j :,{O,4��), 7_�,;Q�,t$'1
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Werninghaus querdeputados Deputado eleito afirma que

unidos em favor· :da região s�"!.���pre� �mnd������
feitodeJaraguádoSul edeputa- entemáximo" doPTB, no Esta-
do estadual eleito, Ivo Konen, do, e que não conseguiu fazer

ArquivG'CP disse que a sua vitória em votos para os candidatos

Jaraguá do Sul (com cerca de petebistas. "Nossa vitória foi

2,5 mil votos a mais do que o espetacular, especialmente pelo
segundo colocado), mostra que fato de que enfrentamos as situ
o seupartido, oPMDB, é omais açõesmais adversase semqual
fortenomunicípio eque "o atual quer apoio fmanceiro", decla

prefeito(DurvaiVasel),não tem rou Konen.
voto nenhum". Ele afirmou que 2° Turno
os votos atribuídos aoPPR - que O PMDB já começou a se

recebeu O' apoio declarado de articular com vistas ao segundo '

Vasel-, são osmesmos de sem- turno da eleição para o governo
pre e que pefelistas são aliados do Estado e Konen disse que os

políticos dos peemedebistas", peemedebistas vão manter o

Konelldeclarouque,comcer- mesmo empenho para levar o

teza, "esse é o reflexo evidente candidato Paulo Afonso ao Pa

dequeoPMDBelegeráopróxi- lácio Barriga Verde.
mo prefeito de Jaraguá do Sul, - QuantoaofatodequeaUnião
apresentando uma excelente al- por Santa Catarina elegeu a

ternativaparaocuparoExecuti- maioria das cadeiras na Assem
vo do município". Entretanto, bléia Legislativa, Konell disse
ele não confirmou que será o

.

que não vê isso com preocupa
candidato em 1996, pelo con- ção, pois "o PT e partidos da

trãrio, deixou a entender que o FrentePopular,jáestãoconosco,
PMDB deverá lançar uina bemcomooPFL,queiráapoiar
candidata para as eleições mu- o governo do PMDB".

nicipais. Konell, que somou 17.169

Declaroutambémqueospre- votosem todo o Estado, disse
feitos de Jaraguá do Sul e de que na hipótese de Paulo Mon
Blumenau (Renato Viana), fo-

.

so não vencer as eleições em 15
ram os que levaram as maiores denovembro "aminhadetermi

"porradas", nesta eleição res-

PROPOSTA

J araguá do Sul - O depu
tado estadual eleito, Geraldo

Weminghaus (PFL), declarou

que a sua votação (20.752 vo

tos), obtida na apuração final,
ficou "dentro da expectativa ini
cial", como também os votos re
cebidos
e m

Jaraguá
do Sul. VO/tlfQO /oi

tip"vis/tl
p,/o d,pu/tldo

"Tínha

mosuma

previsão
de atin-·

, tlss,sso,itl
gir entre
8,5mil a 10mil votos echegamos
pertodo limitemáximo (9.796)",
disse o novo deputado, Quanto
ao apoio para os candidatos ao

governo no segundo turno, Ge
raldo informou que já estão sen

do realizadas reuniões na

microrregião objetivando colher
a opinião das bases para que se

possa tomar. uma posição que
seja "participada por todos".

O primeiro encontro já acon

teceunaquarta-feira, 5, naAsso
ciaçãoRecreativaWeg (Arweg),
onde lideranças regionais inicia
ram conversações visando o 2°

turno da eleição para o governo
do Estado. "Ainda é uma incóg
nita esta questão, mas acredito

que dentro de dez dias jápodere
mos terurnaposiçãooficial",dis
se Geraldo.

A verdade é que há diferentes

opiniões nos municípios da re

gião. Em Guaramirim, o cami
nho natural doPFLé apoiaroex
deputado Paulo Afonso Vieira,
do PMDB, pois o presidente dó
partido foi vice-prefeito de 89 à

93, em coligação com o PMDB.

Geraldo, eleito com mais de 20,7mil votos

JáemCorupá,asituaçãoéinver
sa, O PFL era

"

coligado com o

PPR enquantoemJaraguádoSul
o PFL também manteve coliga
ção com o PMDB.

Trabalho pela região
GeraldoWeminghaus somou

15.925 votos nos municípios de
Jaraguá do Sul, Guraramirim,
Massaranduba.: Corupä e

Schroeder e os outros 4.827 vo-
.

tos, foram obtidos em diversos

municípios. Cita como mais im

portantes os da região litorânea

(Penha, Piçarras, Barra Velha,
Itapoä, São Francisco do Sul),
bemcomooutros da regiãoserra
na do norte do Estado (Campo
Alegre, Rio Negrinho. São Ben
to do Sul). "Em São Bento, de
acordo com informações preli
minares, atingimos um total de
700 votos, apesar de que lá exis
tíam três candidatos. Outro local
com boa votação foi omunicípio
de Lages, onde devemos ter so-

mado 500 votos", disse Geraldo.
Weminghaus disse que, inde

pendentemente de quem seja o

próximo governador do Estado,
pela primeira vez na história a

região Norte/Nordeste terá con
dições de lutar com uma repre
sentação expressiva na Assem
bléiaLegislativa,com setedepu
tados estaduais (quatro eleitos

emJoinvilleetrêsemJaraguádo
Sul). "Por essa razão, acredito

que anossaresponsabilidade au
mentamuito mais e tenho a con

vicção de que, uma vez

empossados, deveremos eleger
comoprioridadeestaregião, sem
nos deixar levar pelas paixões
partidárias. Temos que nos unir
-em tomoda região que represen
tamos", concluiu.

*Desdea última terça-feira,4, a
reportagem do CP tentou locali
zarodeputado Udo Wagner, que
não foi encontrado.

,

A VISTA l>E.SCONTOS E.5?E.CIAIS

IVOKONELL

nação permanece a mesma".

.

Konell aposta na vitória de Paulo Afonso Vieira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ELEIÇÕES/94

Microrregião elege os seus representante
J araguá do Sul - A

apuração nos municípios da

região do Vale do Itapocu,

::��ou�: 11.111"_
50% dos ""'.
v o tos

válidospara "".,..
::iaudt::l�

.

_
foram ,.

atribuídos "",
para os candidatos da

_
região.

Isso, além de garantir a eleição
histórica de três candidatos de

Jaraguá do Sul, assegura que a

consciência do eleitorado cresce,

a medida em que os problemas
aumentam e a necessidade de se

criar os fatores políticos são
fundamentais para que as

dificuldadessejamminimizadas.
Os três candidatos eleitos -

GeraldoWeminghaus (PFL); Ivo
Konell (PMOB) e Udo Wagner
(PPR) -, vão compor, juntamente
com outros quatro de Joinville -

EniVoltolini (PPR),AdelorVieira
(PFL), Carlito Merss (PT) e

Sérgio Silva (PMOB) -, uma.
expressi va bancada que
representa as regiões Norte e

.�Nordeste do Estado. Com isso
cresce a responsabilidade dos
eleitos e, poroutro lado,possibilita
o direito e dever, dos eleitores, de
cobrar de seus representantes,
ações que venham efetivamente,
a solucionar os problemas de
maio!' ênfase.

Em toda a microrregião de

Jaraguá do Sul, também os

candidatos de Joinville

receberam, votos que, sem

dúvida, contribuíram para as

suas eleições, principalmente, os
deputados federais - Luiz

Henrique da Silveira (PMOB),
Paulo Bauer (PP�� e José
Carlos Vieira (PFL).

Gl!IARAMIRIM

Presidente

FernandoHenriqueCardoso , . 4514

EsperidiloAmin Helou Filho 2144

Luiz Inácio LuladaSilva 1949

Eneas FerreiraCameiro 778

Brancos 730

Nulos 628

Governador

ÂngeIaAmln 5125

Paulo AfonsoVieira 2468

Brancos 1718

Nulos 494

Sen.sor
Vilson KleinObing 4788

AdemarDuwe 3171

Brancos 5991

Nulos 1527

Deputado Federal
Paulo Bauer : 2206

José Carlos Vieira 1365

Luiz Henrique'da Silveira 1212

Paulo Gouvêada Costa : 400

Brancos , ; ; .. " 2119

Nulos 2671

Deputado Estadual
GeraldoWerninghaus 2832

UdoWagner 1865

Ivo Konell , 1016

Ucio Mauro Silveira , 265

Brancos : , 1225

Nulos 2220

MASSARANDUBA

Presidente

FernandoHenriqueCardoso 2794

EsperidiãoAmin Helou Filho 1672

Luiz Inácio Lula da Silva 829

Eneas FerreiraCarneiro 546

Brancos 528

Nulos.; : , 560

Governador

ÂngelaAtnin , , : · ; 3168

PauloAfonsoVieira ' 1497

Branco$ : 1111

Nulos , , ,

,.;
, , : ,"""

" 444

Senador
-

Vilson KleinObing .. , , , , , 3414

LuizGomes 2097

Brancos :: : : ,.:: 397
Nulos : 1

Deputado Federal

JoséCarlosVieira 7

LuizHenriquedãSilveira ..

FernandodeMelloVianna : 21

Brancos 1

Nulos 184

Deputado Estadual
UdoWagner 212

GeraldoWernlnghaus 1103

IvoKonell .

GilmarKnaesel 10

Brancos 824

Nulos 169

SCHROEDER

Presidente

FernandoHenriqueCardoso : : 17

EsperidiãoAmin Helou Filho .. l251

Luiz Inácio LuladaSilva : 774

Eneas Fe�reiraCarneiro 356

.Brancos" ' ; , ; .. : ; 21O

Nulos . 231

Governador

ÂngelaAmin 2332

PauloAfonsoVieira 785

Brancos 579

Nulos ".188
Senador

Vilson Kleinobing : 2309

� AdemarDuwe : 1606

Nulos 588

Deputado Federal
PauloRobertoGouvea :1444

JoséCarlosVieira : 816

Luiz HenriquedaSilveira ; 448

João Alberto Pizzolatti 62

Brancos 740

Nulos 1005

Deputado Estadual
GeraldOWerninghaus ; 1376

UdoWagner :: ' : : : : 1096

.lvo Konell : 528

Adelor Francisco Vieira r , : : 137

Brancos � , ....• , : 406

Nulos 770

'MAU CHEIRO... SANEBOXveda o mau cheiro, impede a saída de insetos e-pequenos
animais do esgoto e garanté total segurança centra inundações.
�ANEBOX é

.

a. solução para o saneamento urbano. E'ncontra'�-se
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.
COMÉRCIOE,REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDAH
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GERAL
I '11 COMEÇOU CRESCENDO,

I:Muita chopp e alegria nos Númerosrefotemaceitação
,i�!;1, 'd'

t

�'1'1 S' h "tt .•1:. �t da festa ao longo dosanos,ii ..utz las ua YJeu zenJes Desde sua prímeíra edíção, 28 mil copos de refrigerantes,
,II" em 1989, aSchützenfest (festa ' 3.702 refeições-e �3 mil tiros

, I . c doTiro) tem registradoum cres- disparados. '

Iii 'J
'

cimentogradativo.Diferenteem Na terceira edição da festa
,

.

araguá d�Sul-Asangria doisgrandesdesfilesdafesta,entre animar o evento. Paraos.l 10mil
. alguns aspectos das demais fes-

-

foram 76.090 visitantes,
do primeiro barril de chopp mar- à ruaWalterMarquardt e o Par- visitantes esperàdos há uma pre- tas de outubro realizadas em 83,363 litros de chopp, 30 mil

" cou, ontem à noite, a abertura da que reunindo centenas de pessoas visão de consumo de 84millitros Santa Catarina - mais calma e refrigerantes, 3:980 refeições e
VI Schützenfest, que tem para em trajes típicos, bandas e carros de chopp, 52mil dé reüígerantes.: mais familiar � recebeu entre 13 55 mil tiros. Os números conti-
este ano alegõrícosHoje a festa começa, 7 mil refeições, além de SO mil e22deoiltubrode 1989,55.719 nuaram crescendo na quarta

I umapre- M',.;, J.
às 15horaseamànhãapartirdas tíros nas competíções emcarabí- visitantes que consumiram 47 edição': 80.454 visitantes,

,

visão de WI�"� 'llhoras,comentradafrancapara na.flechínha e chumbínbo. millitrosdechopp,13.730co- 59.300 mil litros de chopp,
UO mil 100mil quem for ao Parque de Eventos

-

Na gastronomía, a refeição pos de refrigerantes, 3.959 re- 31.500 refrigerantes, 4.400 re-
visitan- até às 13 horas. mais barata é o espetinho, que feições com 30mil tiros dispa- feições e 63.442 tiros. No ano

tes no ptlSSDDSS6D Este ano afesta será animada. custa R$l,OO. Entre os mais ca- rados nas competições. No ano passado, 92.746 visitantes, .'

Parque por treze bandas de Jaraguá do ros, marreco, - kassler e seguinte osnúmeros cresceram 70,035litros de chopp, 42.703
Munici- tlSptllDdtlS Sul, Blumenau, Joinville, Rio schaichtplate,aR$7,00.Masum significativamente: 73.659 vi- refrigerantes,6.077 refeições e

paI de GrandedoSul, comdestäquepara churrasco duplo pode, ser sabore- sitantes, 75 millitros de chopp, 48.298 tiros.
Eventos. Amanhã, apartir das 10 abandaalemãDieMottener.que adoporR$4,50.O ingresso custa
horas. acontece o primeiro dos pela quarta vez vem a Jaraguä R$ 1,00 e o chopp R$ 1,50. ORIGEM

Tudo começou na Alemanha
com as sociedades de, tiro

!

A festa tem sua origem nas

"Schützenvereine", como eram
chamadas as sociedades de tiro

, alemãs. Ao longo dos anos, en
raizaram-se e sobreviveram até
nossos dias, cumprindo impor
tante papel na história cultural
dagénte catarínense.Assim, se
guindo a tradição alemã, em 6
de março de 1906 formou-se a

primeira sociedade de tiro de

Jaraguá do Sul, com o nome de

Schützverein, com sedenoanti

go Salão Boa Esperança.
Edesde 18demarçode 1989

a Assocíação dos Clubes e So
ciedadesdeCaçaeTirodoVale'
do ltapocu é uma realidade. Foi
criada com o objetivo de reali-

,VECTRA
,Eleito - ·CAARO 00 ANO·

,

, por- Auto'Esporte. - Versão 1994

zar a Festa do Tiro, resgatar as
verdadeiras tradições alemãs e

organizar o calendário de pro
moções das sociedades a ela

filiadas. Atualmente, é integra
dapor 24 sociedades e em algu
mas delas acontecem até quatro
festas de "Tiro Rei" ao ano.

, Presidida porEmaido Barrel, a
entidade congrega cerca de 6
mil associados, boa parte deles
diretamente envolvidos na rea

lização da Schützenfest, parti
cipando dos desfiles' e das co
missões organizadoras. Os clu
bes associados participam dos
lucros obtidos com a festae que
são aplicados posteriormente
nas próprias sociedades.

ao seu alcance na

�
IJ!!!!!!!I!JlKEIIDóllFEß

Concessionária
Chevrolet '

Av. Mal.-Deodoro da
Fonseca, 557

Fone(0473)PABX 71-3655
I

_,�'f
,
L
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/VENDE-SEi� VENDE�SE PRECISA-SE VENDE-SE
Supermercado - ótima localí- De casa para alugar. Preferên-

o.'

)Y' Treiler para F-4000 ou para

PRECISA-SE zação em Jaraguá do Sul. Tra- ciaVilaLalau - IlhadaFiguei- Chäcaracom 6.000m2, casade "

lanchonete. Tratar fone 73-
tar fone 72-1053 ra, Tratar pelo fone 72-2240 o 0063De empregada domésticapara alvenaria com 280m2 - gara- Itrabalhar no período das 7:00 TRABALHO com Fabiane .

gern para dois carros, piscina
às 12:00 horas; salário a com- .Senhores se oferecempara tra- ; 7,5 x 7,5 (semi acabada). Situ- VENDE-SE

Ibinar. Tratar rua João balhar de jardineiro ou servi- adanaruaBerthaVVeege, 1652 Camionete D-1O/81. Único
Planinschek,EdifícioNarloch ços gerais. Tratar rua. Afonso ALUGA-SE - à 1 km após a Malwee. Fone dono, ótimo estado. Telefone
- 20 andar - apartamento4 com . Bartei, 326 - Vila Baependi, Casa no centro. Contato fone

. 72-1J15 72-2837
Kida no período damanhã com José 71-9822

-

. I

11 SJ_DESENH; VOCÊ'ODETALHE QUEFALTA VA PARA
II APRESENTAR SEUPROJETO.
.
(

"-

SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE DESENHOSMECÂNICOSE ARQu/TETÔNICOS

RUA: WALTER MARQUARDT, 706 - FONE: (0473) 16-1335 - JARAGUA DO SUL - SC

'1

ui,!. ;. t

Fone/Fax
(0473) 71..()C)91

fiiiiiiiiiiiiiiiiil, I

............... _.:-._----_.---------�---_._----

=}
RIO-SUL

Fone/Fax
(0473)71-0091

,-

C.E N T ER
SOM

C D' s . DIS C OS· F I TAS

I

Center Som CD's - Discos 'eFitas
.Uma loja diferente com uma grande variedade na linha de CD's.

.Uma linha completa de todos os gêneros (samba - rock - clássicos, etc) .

•CD's diretos das gravadoras sem intermediários e um excelente atendimento.

•Oferecemos linha completa de som. porta CD's, porta cassetes, agulhas pl
toca disco, encordamentos pl violões e guitarras .

•Promoção de CD's com mais de 1000 CD's à 9,70 Reais.

Disco a partir de 3,80 Reais .

•A liquidação é fantástica

.E mais: Fitas virgens, violões, controle pl vídeo-game, etc ...

.Uma loja do futuro, moderna e criativa.

A_v. Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - Jaraguá do Sul' - se - Fone 71-2847

Persianas Verticais
PERSiANAS .JOSÉ EMMENdöRFER LIdA. Consulte-nos, fazemos

orçamento sem

compromisso.

... :-�:.:::.:--::-:._-=------------- .... ------------_._
.. - -

Tr>adição em:
- Pe�sianas

Residenciais e Comepciais
--Móveis sob med ida

- FUNDADAEM1917-

"

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46·- Centro

(ao lado do Sesc)
Fone (0473) 72-0247

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE

Terreno de 1200m2, cl casa de
! 1 alvenaria (nova): 2 quartos,

I sala, copa, cozinha, banheiro,
lavanderia, egaragem. Locali
zadaa300ms doSalãoAmiza
de. R$ 15.000,00. ou R$
8.000,00de entrada+ 7presta
ções de R$ 1.000, reajustadas
pelapoupança. Aceitacarrono
negócio. Informações72-2931
ou 72-0525 (particular)

VENDE-SE
Terreno próximo ao Fórum -

Vila Nova medindo 22,OOmts
de frente e 54,00 de fundos.

Negociável. Tratar fone 72-
2990

VENDE-SE'

Casas, terrenos e salas comer
ciais. Fone 72-2990

VENDE-SE

Apto em frente ao Fórum -

negociável - 72-2990'

.111111@11111111:1:1:lllllllllllillll:11111 ··:·••::.i

Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279
FONE: 71-7822

Jaraguá do Sul - SC

VENDE-SE

Apartamento no Residencial
Amizade (acarpetado). 2quar
tos, 1 banheiro, área de servi

ço, sala, cozinha, garagempara
2 carros, frente paraaruaprin
cipal. Valor R$ 10.000 + fi

nanciamento (aceita negocia
ção). TratarResidencial Ami
zade - Bloco 8 apto 201 .

COMPRA-SE
Moto CG ouML 84 à 87. Tra

.

tar com Edson em Estofados
Mannes - Guaramirim

AUTO NOVO
VEíCULOS ADMITE:
--

- Polidor de automóveis
- Maior de idade
- Responsável
- Com prática

Escritório e Depósito:
Rua Francisco Zacharias Lenzi, 89
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - SC

Filial:
Rua Carlos Fürst, sin°
São Bento do Sul - SC

Jara_guá.d�SUl, 8 deoutubrodÚ994 -

- Auxiliar de lavação
- Maior de 15 anos

- Responsável
- Com prática
Interessados tratarà:
Rua Joinvills, ng2050
(aoladosalãoUdsr)
Horáriocomercial
AUTO NOVO
VEíCULOS,
Fone: 71-1574

DEMOLIÇÕ.ES JARAGUÁ/
(SUKATÃOl j

Especializada em Demolições e

Limpeza de Sucatas de Obra� em Geral.

Compra e Venda de Material de Construção Usados

KadettCL(A) - verde......................................•............................. :...................•......93
Gol CL (A) - branco••.•.......•........•..••..•••.....•.... �....••.••..•••••••.•...••••.••••••••••.•..•..••.•••••••89
DeIReySOuro(A)-dourado...............•......................• _ _ .•.................................84

DeIReyGL(A)-verdemet. -

..•..•.•, ..•........_ l-.,•••••_ •••_.84
OpaIaComodoro(A) - bege••••••••••••••••••••••_ 83
<l1eveUeS (A) - cinza. ;._ i....•••..••••••••••••....•.•........_l••••••85
MonzaSI.ECom.(A)-prata. _ _ .85
MonzaSI.E(A)-verdemet... _ ..•__ _ _ ..•.._ ....•.__.•._ _ _.__._ _ •..84

=!Táf!=-::�.:::·:::.�:::.�:::.:::.::;:=:::=:?:::::::::::::::::=:::�.::.::.:::::::::::::::::=::::=:�
BeJina(G) - bege. ; _ _· : : .;.............•••......79
Fuscio 1500(G)- bege...............................................•.......•........•..•....._.:.........•.....72
Toyota(D) - verde , _ .....•:..•••......•••._ .•..••._ ...•" ;" _ .•.65

RuaAngeloRubini,460 -BarradoRioCerro
89260.o00-JaraguAdoSul=santaCatarina

Fone(0473)

76-7014

'I'
�,

Automóveis
branco
preto
amI

I '1 Moda
FEMIHIHA E MASCOLIHA

CARMIM
SPECTOR - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO

traditional

tRADEMARK

Rua Emílio Carlos Jordan, 62·

marrom

amI
bege
...rmeIha
marrom

amarelo

C
. v,!!rde e prata

anunhoes
M. Benz 1933 Cavalo branco
Volkswagen 13.130Truque bege
,M.Benz1113 branco
M.Benz2013Truque vermelho
F-4000 amarelo
M.Benz I 113TocoTurbo vermelho
M. Benz 1924 Cavalo branco
M.Benzl113Truque vermelho
Scania111 l!muVa
F-3SO rlba6 amarelo
M.Benz 1313 amI
M.Benz 1113Truque verde

FiatFiorino
Opala Comodoro
Escort L cl opcional XR3
BelinaDelReyL
BelinaDeIRey
BelinaDeIReyGuiaD.H.(G)
Fiat Uno CS (A)
Fiat147
Fiat147
Passat
Chevette (A)
Goi S (A)
GoI(G)
CorcellIL
Fiat147
DeIRey
Chevette (G)
JeepJavaliTutbo
D-20 Cabine dupla
F-lOOO
Dodge 700

IVeraneio

COMPRA· VENDE
TROCA· FINANCIA

Automóveis e Carninhoes

dourado
bege
prata
vermelho
branco
branco
marrom

vermelho
bJ:8llco
vermelho
amI

bege

91
90
89
88
88
87
87
86
86
86
86
83
83
83
83
82
82
91
88
84
'fi
74

88
83
79
79
79
79
n
76
76
74
72
69

Matriz: Av. Getúlio Vargas. 754
Fone (0473) 72-3038 - Fone/Fax (0473) 72-2577

Jaraguá do Sul- sc

I�S'''l')lf)S f�f))II�)I()lll'NI)()
Nf)SS() Iº l'NI,TI�11SlíllI() I�)I

. .

'Nf)'Tf) I�NI)I�lll���f).
VENHA CONHEC��.J����� ��.���.\':" e; "

:

líflRlen Informática

.

I
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,
ADaDeie Da. caa.llllcada da CP

72-3363
Da cl•••lflcadaa mala Ilda da r.lia.

Rua: Esthéria Lenzi Fri�drich, 39 - Fone 72-0510

Vende
Casadealvenaria225Dl2-ruaJoãoJanu�oAyroso,
pröxírnoaopostode.vendasKarlache- 3quartos totàl jO
peças-e-garagem
Terrenocentral,no iníciodarua
Adé1iaFischeráreade33.023,()()m2.
LotesnoLo�toltapocuzinho.
LotesnoLoteameriioJárdimFrancisco.
Lote425m.2, .I':l"ÓximoBretzke.
Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com I.652m2,
próximQ�aMarisol
LotepróximoUrbano,J�-Esquerdo
5551iJ.2 - 6.500,00 - 450tn.2-4.500,00
LoteGúu:diniLenzi. - 37Im.2-5.300,00

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA

PÃ08V1NBO
Aberto diari'amente das 06:0Ó às 21 :OOhs,

inclusive domingos � feriados,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua VenAnc,io da Silva Porto� 225 Vila Lenzi

(Próx1rnoWeg I)

Fone:72-1243
,

CALÇADOS" ,\

MENDONÇALTDA.
Rua Erwino Menegotti, 1460
Fone: (0473) 71-1030

POS TOS D e 've--N DA-

Rua Walter-Marquardt, 1193
Rua Joinville, 4470 - PróximoTrevoSchroeder

.Jaraguä do Sul - SC
•••lIo

�. .,�

"Regata
__Mn dt Co_OI S, C. Udt,

Você pode ter seu
carro Okm através do
consórcio REGATA

ESCOLHA JÁ O SEUl!!
-

UGUEJA
Fone 71-,2999

GolÇL1.6 ::50x264,27
CorsaGL1.4•••.•....•50x278,92 ,

Unoes1.5 ie 50x298,95
Tipo 1.6 ie 50x365,06
Tipo2.0 50x483,16
OI». VOC4l pCrgqo J!?palCela

_ ."."."te em outubto.

Sem taxa de inscrição
Assembléia em Jaraguá do Sul

VENDE-SE

MáquinadelavarroupaMüller
de madeíra. Preço R$ 70,00.
Falar com João na rua José,
Bauer, 1193 - Vila Rau

&érgio's IUnissex 1==
Cabeleireiros--

VENDE-SE
2 Tapes Profissionais - 1 Gra
diente e outro Polyvox. Tratar

'

Lanchonete Kamer em frente
ao Cemitério em Guaramirim

VENDE-SE
Santana 87.metálico - álcool -

ótimo estado. tratar fone 72- .

3471 após 17:30 horas

VENDE-SE

Opalal83 álcool, ótimoestado.
Valor 'a combinar. Tratar rua
Teresa Agner Hruscka, 382 -

Jguá Esquerdo - 10 entrada a

direita apósOlaria Buzzarelo,
Fone. recado 72-2918

VENDE-SE
MotoRD 135 z,Valor

á

com

binar - ótimo estado. ano 92.
Tratar 71-1988 (horário co

mercial) com Ronald

VENDE-SE
Fiat 147/81 ou troco por cano

demaioryalor.Tratar72-2059

VENDE-SE
Baú paraF-l00 ou d-20 sem.i
novo. Contato 72-0t62

Cortes - Permanentes - Pentea",os '

Tinturas - Cremes - Maquiagem
Atendendo de segunda, a sexta-feira das 13:30 às 20:00hs
Rua Athanáslo Rosa nSl 363 Atendendo com
Fundos �omerclal Varandão hera marcada
Guaramlrlm - se

PÁRA-BRISAS
Dápo;;..bpisos e viJpos"
novos e usaJos paPO

r outom6veis.

- Em NePeu Ramos 00

laJo Jo campo EstPella.·

,

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto) ,

. Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de plástico.S [tubos de PVC - eletro.duto.sllinhas

esgoto.- tubos de polietileno. I mangueira preta).
Rua Bernardo Dornbusch, ,85�- Fone 72-3025

Rua CeI. Procópio Gome., 89
Fone 71-0066

1r 72·2218
PRECISA-SE

Marceneiro 2 - Projetista de
móveis so.b-medlda
Marceneiro 2 -

Pro.Jetlsta demóveis 1
Para móveis sob-medida e

esquadriasno mrnimocl5.anos de
profissão'com referência. Salário
inicial R$ 280,00 - podendo ultra
passar ,R$ SOO,OO mensais com

moradia grátis na empresa.
(0473) 67-2322 - QuaJquer horário
BAlNEÁRlOCAMBORlÚ-SC '

MARAN[(� NI Bolsa
de Telefones

COMPBA
Fone (0473) 72-1000 VENDE

ALUGA
Rua Walter Brei�haupt, 92 - Jaraguá do Sul - se

(DefronteaoBeiraRio.ClubedeCampo)

Chance·94
Querganhar100,200,1000

.

OU mais Reais ,por mês?

71';'5621·

RuaAthanãsio. Rosa, 1645,- Guaramirim - Santa Catarina

- S'C-,H'I'-I C'HE"Fál)ricadeeal��s"
Industrtals ,

, eResidenciais
, '

.

)10Nlf «)LJ7:J)

7:1-0:125

Assessoria completa,na área Gráfica
para sua.'Empresa

Criação de Logotipos, Catóiogos, Folhetos, ·F<;>lders Turtísticos,
,

Anúncios de Jornáis e
Revistas, cartazes, Jornais,de Empresas;

I »> .,., <'i(7 '";-/ ','I 'f"�-;':jiprodu�Jõ.ló':A-"'"" AUdio'''';:Visubf '.'
- .... <'; ,,' '!'.',. ,"",i" ';c;", i'

� ,(� 'f • �� y� "'""
, t',' �. \

_

"

_

Kf\lB
COMUNICAÇÃO LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4
Fone/Fax (0473) 72-1066 -

/
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PATRICIATAVARESDA CUNHAGOMES Tabeliã, e
Oficialde Títulos daComarca de Jaraguä do Sul, Estado de Santa .

Catarina, na fonna da Lei, etc. <,

Faz saberatodosquantoesteeditaivireÍn que seacbamneste
Cartório para Protesto os Títulos centra;
Aguita Aguiar Tavares Com. Maqs. Ltda - Rua CeI. Francisco
Vieira, 586. - NESTA _

-
.

Antonio Sérgio Paes Nunes - Rodov. 416 - Rio Cedro - NESTA
-

BareMerc.AguasClaras,Ltda - RuaÁguasClaras, sI,!!o - NESTA
Curme Allinentos S/A - Rodovia SC 386km 6 - .NEsTA

-
.r

Conf. Elachady Ltda - Rua Joinville, sin° - NESTA
Instai. Elé�icaMesch Ltda - RuaProf' Ant. Carlos Ayroso, 499
-NESTA '. '

JS Montagens Inds. Ltda: Rua BerthaWeege, 877 - NESTA'
Kantinho das'MeiasLtda - RuaXV de Novembro, 651 - NESTA
Lourival.QodasldME - RuaWalter Marquardt, sinO - NESTA
L" Sérgió Prestfn] - Estr. Santa Luzia.km 16 - NESTA
RafmedCom. deMedicamentos Ltda - RuaMacielPinheíro, 501
-NESTA

.

, Romilda Deschsler - Rua CampoAlegre, 200 - �'tA
Ed R C Oficina Mecânica - Rua Av. Ma. Deodoro - NESTAital N° 19.577 de 04110/1994 I Tingitex,Benefe:Texteis Ltda -Rua 603, 165, Bairro João PessoaMß..TON ZIEHLSDORFF E ANDREA REGINA TERHOR$T � NESTA ,e' ,,'

'

.

Ele,brasileiro, solteiro,programadordeprodeção,naturaldeGuaramirim.nesteEstado,domiciliado E, como os ditos devedores não' foram encontrados ou' sef.
e residente na rua Frederico Barg, 72, nesta cidade, filho de Irineu ZieblsdÓrff e Allda Kupas recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intennédio do

.

Ziehlsdorff. .

. ,"

'.
.

. presenteedital, paraqueosmesmos compareçam nesteCartório na
Ela, brasileira, solteira, professpra, natural de Curitibanos, neste Estado, domiciliada e residente ruaArthurMüller, 78.110prazodaLei afimde liquidaro seudébito,

.na ruaEri,cllPQuJ>plV{�,46, nestacídade, fílhade JoãoAlcidesTerhorsteNÜJIlade,�qqza.Ter�9{.St. ' oU,então darraz..ãoporquenã?ófaz, soba����e�eremos referid�s "

'.,a'pahi�ueçbégbbaÓeo.-hecimenio,dc!tol.inA'màndeina:ssai:()are.'en(eEdiialt100'�rá�pUblicada.' . > ,llrp�p\do:S,Y.�°f4latla<I;.t}t,.etf·: "".�", 1':,\"":'.',, < '. ,\ \v...
'"" _; ..

"_
� _

••
�

Ó: ». _--.. _� ). � t�'.)!) IJ 'J JlJ-, _t_ •• "rT'l'i- f f � ,.-r;.I, i I' _' I Fr,""', ! 'I c', � '"i 1f -'I.,. y �-.. ,'t '"1' "" ). J (l ,. _,..
-

f t,.' .� 't -; p- '" 't j' 1 .lKBkla�u rlOt'ul "a5.}aUlQ.4t f. f I. '" �.• i: l ; .1- .t ('{ "i. "

., )g �Qs,ae�mr�"'i b" 'bólMt 'N\r"4W'"mri'rt�tt'Ir:t"!'r"�'''''O�" ":""" ".' '.lk.' ".",'·�\'I,.�f�"'t';tt;. 't't .'L�,',�"'"r1E,t.,(�.(i\,I''''�''. ,� •• ,'''. �T<:\c�"'� .,." fli':1t,ft ..
'�' t[tt,-.,_f����� ��,,�·ttH·l"::'.�i;�·- �',l"-:� ,: '.� ,.� f,,, tt 1t it� li; ,4 "'. � '$ v� Ci" l. J.'.'.i..�;. ,,";,Ós: \ .'f."Jl_'1 " � t' ç '!i \_ .. �.·.'1J.·";;A • 'l_ s; ". ló

GRUPO DE DANÇA

I
!

í
i ! PROMOVE

'C1JRSO.I)J� ))AN��J\S GAÚCHA.
Local:• CHAMAMÉ_

.• VANE,IRA
• VANEIRÃO
• VALSA -

• XOTE �IGURADO
• BUGIO,
• RANCHEIRA
• ,MllONGA
• ,MARCHINHA

!
.

CLUBE EFEKTUS' ,

(DIANA)-G_irim
Data:

'08/10/94
Hora:

,
.

( Proclamas de Casamento
MargotAdeliaGrubbaLehmann, Oficial doRegistroCivil do 1°Distrito daComarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram.neste Cartõno exibindo seus

documentos pela lei, aãm de se habilitarem para casar os seguintes:
Edital N° 19.574 de 30109/1994

VAGNERMAZO ERAQUEL NASS MACHADO
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliado e residente em
Rio Cêrro I, nesta cidade, filho de Armando MazoeMaría do Carmo dos Santos Mazo.
'Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliada e residente em Rio
Cêrro I, nesta cidade, filha de Abdiel Deusdeàith Machado e Araci Nass Machado.

Edital N° 19.575 de 04/10/1994
PAULO MOKWA E FÁTIMANOELí PERES DE LIMA

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente emGaribaldi,
nesta cidade, filho de AdãoMokwa e Joana Urbanski Mokwa.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Itaíöpolís, neste Estado, domiciliada e residente em

Garibaldi, nesta cidade, fllha de Francisca Peres de Lima.
Edital N° 19.576 de 04110/1994

,

CLAUDINEI JOSÉ MELCmORETTO EMARLENE ERDMANN
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residentena rua 25 de .

Julho, 1.715, em Vila:Nova, nesta cidade, filho de Mario Melchíoretto e Clara Melchioretto.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguädo Sul, domiciliadae residentena ruaBertha
Weege, 1.346, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Waldemar Erdmann e Iracema
Erdmann.·

'

\

•

RÁPIDO E, EFICIENTE
Inglês - Espanhol -Italiano - AlemAo -·Francês •

Solicite'j_á uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 200 escolasno

Brasil e Exterior. \

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

DECLARAÇÃO'
Declaramos a quem interessar pos
sa que a duplicata nº 940036556A -

.

Vetc, Apres. R$ 1.158,90 foi protes
.

tada indevidamente contra Re}ane
Carvalho de Souza

Musa Calçados Ltda.'
Rua Major Bento Alves, 1822 Sapiranga - RS

Fone 599-3300 - F� 599-3339

-

EDI.,AL
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Invista no Beeltll
A casa dos seus sonhos agora cabe no seu bolso.
Consórcio Rodobens de Imóveis: a maneira mais prática, econômica e inteligente de
você comprar um imóvel, com segurança total.
Você pode participar de grupos de até 100 meses. Funciona cómouma poupança programada,

com direito a lance e sorteio. Contemplado, você recebe um crédito para comprar seu imóv_.el à vista. E você sabe: comprar
à v'sta é muito mais barato.

.
"

Consórcio Rodobens 'de I",óveis -.

A Poupança que rende

casas e apartamentos

,\
Mensalidade
113,34
136,01
158.68
181,34
204,01
-226,68
238,01
283,35
340,02
396,70
453,36
464,70
476,03
487,36
510,03
566,70
623,37
680,04
736,71
793,38
850,05
806,72
�74,7a

Cr6dilo
9.685',68
11.622,82
13.559,95
15.497,09
17.434,23
19.371,36
20.339,93
24.214,20
211·057,06 '

33.899,89
38.742,73
39.711,30
40.679,88
41.648,43
43.586,57
48.428,41
53.271,25
58.114,09
62.868,93
67.798,77
72.642,61

- n.48S,4S
83.a6,88

Para maiores lritorrrraç.ôees, ligue:

E-NG'ETEC CeI. Procópio de Oliveira, 285 '

Jarag'\lé do ,Sul - Fone 72-2679

VILA NOVA -

Casa em�venaria, ,

pr6ximaaoSENAI,
cl aproximadamen-
te 11Om1, ten'tííocl
450m2 RS
45.000,00

FIGUEIRA -Casade
alvenaria, cl 100m",
edificada, em terreno

de esquina, cl
319,50m', localizada
noLo1eameotoBruns
Rua JoséPanstcin sinO
- RS 35.000,00

VILA NOVA - Ed. Vila Novai
Próximo ao Fórum - Apto. 3 quartos
cozinha cl móveis Berlim, demais
dependências e garagem - Preço':
entrada R$ 16.500,00 e assumir '

financiamento na CEP.

nGUEIRA
Lo1eamento City Pi

gueira (Bruns) - ótima
'casa em alvenaria cl

aprox.l40m',edificada
em terreno deesquina,
todamurada

ß..HADAFI·

GVEIRA
. Casa em alve
naria c/110m2
- R$15 mil..

reno comercial (es
quina) cl frente de

29,S metros para a

ruaJOsé Teodoro
RibeiÍo - Preço: RS
12.000,00 �

nodeesquina,narua
Thomas Fnmcisco
de Góes, cl 400Jn2,
edificado cl casa

RS,

VILA LALAUlPRóx.
MARJSOL -Casaemll
'I'eII8ria c/251m2, S qIaI,
demais dep. todamurada
c/oercaemllamfnlo· !tua
Gem!anoMarquardt, 170
- R$ 4S.000 • (Em condi·

. tCENTRO - PridlQ em aI�enarialSobrado,
naAv. Epitácio Pessoafrenteaos bombeiros,

ao lado do Edificio Jaraguá cl aprox.
-

230,()()m2 da área construída, em terreno de

aprox. 330,0Qin2 - Preço RS 160mil

RUA JOINVILLI!I
ADtLIA nsCBER -

Áplo. c/aprox. 22O,OOm'"
mais ganFlß, ao ladoda
ReCtoadva MarisoI, em
cima da "Wllter V�c;a
lÖs'. Preço:R$ 50.000,00

renodeesquina, si�
pr6lÚ11lOaFERJ, na
rua Erwino

MenegOUi, claprox.
, 600m2• RS 11.000

renó de frente pl
Bernardo Dornbusch·
com 542m2, contendo
casa em ·alvenaria de
200m2 - RS 55 mil

VIEIRA.S - Rua 601

(JaraguUSdwoeder), ter
leDO de S4()m2 esquina
c:aJl rua 470, edificado
""'" pRelo em lllenada
� pavimenlDs). c/3 salas
e<meràais e 3 aptos. R$

144.000,00

JARAGVÁ ES
QUERDO - Rua 378:
próximo ao BoIJ1*Ü,
casa 'em alvenaria cl

'

aproximad'a-mcnte
'

120,00m', cm terreno

de 120,00m2 - Preço:
RS45.000,OO

CENTRO - Apto. no Ed.
Hass - Av. Mal. Deodoro, cl 3
quartos, Preço: R$ 32.000,00.

CENTRO - Atrú ela

Jaragd Fabril - Casa
..mi-acabada, c/ projeto
prevendo ajlrox. 300m2 •

R$7S.000,OO

1153 -ExceleDlo casaem
Ilveoarlacl36Om'emter
lffDocll.6OOm'conlenclo
2 sul.... 2 quarloS. 3 salas
e demais dep. Preço R$
ISO.OOO,OO (em cOnd.)

em IIYenada, c/ aprox.
34<m2 excelenle acaba
lIIOuto. edlf. em terreno'
com aprox. S4<m2 - R$
127.000,00

FIGUEIRA - L0-
tes cl 3SOm1, proxi
mo Colégio
HolandoGonçalves
no Lot. Waldemar
Scbmitz

CENTRO • Rua Jo�
I!mmondoetfer· Ílxcelen·
,101010 c/4S()m2 (IS x 30),
plÓlIimoaoAtelierdalnd.
de Quadroo 3 Amtricas -

'..,�IO.()()(),OO

VILA NOVA - Casa em alvenaria,
cl 3 quartos, área de aproximada
mente 80m2, em terreno cl650mz�

Preço RS 25,000,00 (Aceita-se carro
como parte de pagamento do preço).

em alvenaria, toda
murada,próximaao
Rei dos Botões - RS
20.000,00

,

Lotes 14 x 25. Pre

ço: a vista -: RS
4.500Oll em condi-
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Cadeiras lixas e giratórias

PM-AE 3P
A:mono I!:oto'\t!
cI3 pol'1OS .•

1.40• .4C)ai 60

Mesa,lmpressora e de Mi.cro
DDDI=l
.

( I� ��1- '- .

- -

Estantes de aç� I l..
ROPEIROS INOt,lSTRIAIS RA .....

,..."HAB"AT
COMPRA • VENDE.ALUGA. ADMINISTRA'
Rua Leopoldo Janssen. 62· Fone (0473) 71·8009
89Z52-13D· JAAAGUA DO SUL· Santa Catarina

IMOBIIARA
C��CI4/60

c....
casa de alvenaria cl 1aorna3.quartos próx Apae
casa de eJvenaria cl 130m2,lateral Jorge Czerniewicz
casa de alvenaria cl 150m2• Próx. HospHai Jaraguá
Casa de a1Venaria cl 220m2· Ilha da Figueira
Sobrado cl 21Om2. Ilha da Figueirà �

Casadealvenar!acl188Jn2nocentroc/4quartos ruaAnita
Garibaki
Casa de alvenaria cl 120m2· Próx. Post> Marcolla
Casa de aIII8naria cl 160m2 rua próx. Apae
Sobrado c/300m2 c/ 4 qtos + dependo '!lova próx. Weg I
Casa mista cf210m2 esquina rua Thomaz F. de Goaz
Sobrados cl 86m2cada film Piçarras próx. hotel candeias
casa de alVenaria cl 220m2 próx. MaJwee Malhas
Sobrado cl 180m2l1ha da Figueira prex, Hotel Schmidt
Sobrado c/300m2 cl ótima localização no centro
Sobradõ cl 220m2 lateral da rua Domingos da 'Nova

Apartamentos
C/122m2 novo Ed. Isabella cl 1 suite + 2 quartos
C/140m2 Ed. Miner cl 3 quartos
C! 120m2 Ed. Picolli c/2 quartos
C! 155m2 Ed. Schiochet c/3 quartos financiado
C! 110m2 Ed. Jarãguá cl 2 quartos
C/150m2 c/ � quaríos + dep. Ed. Bergamo
C! 130m2 cl 1 suite + 2 quartos nova Ed. Eldorado

.

C/2 quartos Cond. Amizade Financiado
C/118m2 E;d. Dona Lili em Piçarras cl ótima vista p/ mar
C! 160m2 cl 3 quartos em Cofnboriú
C/115m2em constru�ono centro c/entradap/final 95 rua
Gumercindo da Silva
C! 110m2 cl 1 suite;!- 1 quartö em Comboriú

Terrenos
-Terreno 430m2• Loteamento VersailJes
Terreno·684m2• Rua Felipe Schmidtno centro

Terrepa 1.940m2 - Próx, Weg I
Terreno 589m2 - Ilha da Rgueira

, Terreno 6oom21uwocuzinho de esquina "

Terreno 16.5OOm2 em Schroeder
Terreno 650m2 esquina Leopoldo Janssen cl Venâncio
Silva Porto
Terreno 640m2 rua EmrnaZíemann Próx. E�cola Alberto
Bauer
Terreno 2.700m2 'Rua Ricardo Hass nO centro

.

Ter-reno 450m2 próx. Escola Alberto Bauer c/ rua -calçada
Terreno 1.000m2Iateral Venâncio da Silva Porto
Terreno 800m2 (16x50) próx. Baepenci'
Terreno 430m2 rua Lourenço 'Kanzler

.

CASAS
Casa alvenaria c/ 3O()mZ • (Rua J0i9'Pianinchekl.R$ 80.000,00
Casa alva".ria cl 75m2 - (Ilha da Figuéira) RS 20.QOO,OO
Casa alvenaria cl 1 ..5m' - (P!'Óx. Col�io Alberto Bauer) RS 45.000,00
Casa alvenaria.cl 110m' - (Barra do-Rio Cerro) RS 25.000,00
Casa alvenaria cl 70m' - (Waklemar Rau) RS 16.000,00
Casa alv_ria c/120m' - (Bjumenau) RS 22.000,00
Casa alvenaria cl 66mZ - (Loteamento Sto'Antonio) RS 4.8QO,OO
Casa alvenar", c/ U)..7m' - (VilllLenZll RS 22.000,00
Casa a1venariil cl 4O"m' - (Estrada Garibaldi) RS ".500,00
Casa alvenaria cl 120m' - (Guaramirim) RS 30.000,00
Casa alvenaria cl 225m2 - (Rua Joio Januário,Ayroso) RS -48.000,00
Casa alvenaria cl 172rri' - (Res.idencial Versalis) RS 65.000,00
Casa alvenaria 225rri' - (Max Schubert) RS 40.000,00
Casa alvenaria cl100rri' (Loteamento Garcia) RS12.ooo,OO
Casa madeira cl 110rri' - (Jaraguá Esqu.rdo) RS 16.000,00
Casa 'mista c/ 136rri' - (praia Piçarras) RS 33.000,00 cl telefone
Casa mista cl 112rri' (Praia Barra Velha) RS 30.000,00
Casa mista cl 140rri' - (Vila Nova) Área terreno cl 595m° RS 35.000,00
Sobrado antigo cl 200rri' - (Av. Getúlio Vargas) RS 180.000,00
Sobrado antigo'cI 250rri' - (Presidente Ep�ácio Pessoa)' RS 350.000,00
(Terreno cl área de 1.824,70rri'de esquina)

APARTAMENTOS
Apto cl 3 dorms. - (Residencial Amizade) - (Entr, RS 20.000,00 + RS 145,00
por mês).
Apto cl 2 dorms. - (Residencial Amizade) - (Entr. RS 13.ooo,Oe + RS 112,00
pormês). "

Apto cl 3 dorms. - (Edifrcio Schlochet) - (Entr. RS 40.000,00 + RS 289,00 JlOI'
mês).
Apto cl 3 dorms. -, (Edifrclo. Argua) RS 50.000,00 ' Quitado
Apto cl 3 dorms. - (Edifrcio Carvalho) RS 70.000,00 - Quitado

Apto cl 3 dorms. - (Edifrcio Bario Rio Sranco) RS 45.000,00 - Quitado
Apto c/ 3 dorms. - (Florianópolis - Pr6x. UFSC) RS 38.000,00 - Quitado
Apto c/ 3 dorms.. (Edifrcio Joverll) RS 50.000,00 - Quitado
Apto cl 3 dorms. ' (Rua Domingos da Nova) RS 63.000,00
Apto cl 3 dorms. ' (Rua Joio Picolll) RS 33.000,00

TERRENOS
Terreno c/6.000mo (Guaramirim - pr6x. Petrobras) RS 38.000,00
Terreno c/l.143mo (Rua curt Vasel) RS 60.000,00 '

Terreno cl 450mo - (Jardim Champagnat) RS '14.000,00
Terreno c/ 372rri' • (Lot. Santo Antonio - Nereu Ramos) RS 2.800.00
Terreno c/470rri' - (Residencial Versalis II) RS 8.600,00
Terreno cl 570rri' - (Rua GuilhermeWeege) RS SO.OOO,OO
Terreno c/ 513rri" ,(Nereu Ramos) RS 1.500,00
Terreno c/ 5.850rri" (Jaraguá 84) RS 55.000,00
Terreno cl 450m2 - (Waldemar Rau) RS 10.00,00
Terreno c/-480m' - (Lote,am. Garcia) RS 5.500,00
Terreno cl 1.698m2 - (Barra Rio Cerro) RS IS.000,OO
Terre�o c/600m2 - (Navegantes à 200m da Praia) R$ 3.000,00
Terreno cl 380m2, (Jaraguá Esquerdo' Pr6x. Juventus) RS S:OOO,OO
Terreno cl 408ri'lZ - (Barra Velha) RS 4.500,00
Terreno cl 376m2· (Vila Nov,e) RS 7.000,00
Terreno cI'4201'li" (Loleamento Garcia, RS 4.500,00 - E"tr. + Flnanclamenlo
Terrenos cl 4S5mo - (Ilha da Figueira) Enlr. + FlnanclSmento
Terrenos c/385m2, (Bairro Amizade, Enlr. + Financia"";nlo
.' ,CHÁCARAS

Área de 5.320rri'" (RIO Cerro - Pr6x. Choco Lerte) RS 45.000,00
Área de 500.aOOm' • (Rio da Luz) RS 55.000,00
Átea de ·500.000mo.- (Nereu Ramos) RS 60.000,00

J
Área de 10S.000mo - (Nereu Ramos) RS SO.OOO,OO
Área de 325,00mo • (Ilha da FigueIra) RS 20.000,00
Área de 5.000tn' - �lIha da Figueira) RS 7.000,00

.

PONTOS COMERCIAIS (VENDA)
Sala comercial (J/ 85mo • (Com eSloque) - (Rua Reinaldo Rau) RS 25.000,00
Sala comercial c/110m2 - (Com casa) - (Jaraguá Esquerdo) R$ 60.000,00
Sala comercial c/ 80m2 . (Portal Jaraguá) RS 9.000.00

PONTOS COMERCiAIS (LOCAÇÃO)
Sala comerclSl - (Rua Jorge Czernlewiçz)

.

LOTEAMENTOS
-Resldencoal,P,azera· (Ilhada Figueira) - Enlr. + Financiamenlo (alé 30vezes)
ReSidenCial �ehlíng w 6ti�s lotes. com toda infraestrutura, pronto par.a'
construir.

Veadu

Apto. ó/12I.S4m2 clgaragem· Edif.laragui - RS 32.000.00 S.

Apto. cl 110m2 + garagem - Edif. Centenúio - RS 30.000,00
Apto. cl 3 quartos + depeadanci8s • Edif. Cadaoo Chiodini - RS
30.000.00
Apto. cl 110m2 + garagem· f4ii. Sta.Tcrmnba - RS 35.000,00
Apto. cl 79m2 + garagem - Edif,Maguilú • Centro - RS 9.000,00
Casa de alvenaria cl 130m2 - Próx.Malwee· RS 36.000,00
Casa de alvenaria cl240m2 - RuaNei Franco - Viia Baepeom • RS
65.000,00
Casa de alvenaria C/150mo• Rua Alvipo Stein - RS 21.000,00 +
Financiamento
Casa de alvenaria c/ 170m2 - Próx. Cond. Azaléia - RS 31.000,00
Casa de alvenaria c/120m' - RuaBrusque - Vila Naya
Casa de alvenaria c/156m2 • Dha da Sgueira - RS 40.000,00
Casa de madeira: 70mo .; RuaWalterMarquardt - RS 21.000,00
Casa de mädeira c/ 80mo - RuaWaJtft.Marquardt - RS 29.000,00
Casa de madeirad7Om'- Rua João Doúbrawa - Pr6x. HospitalJguá
- RS 19.000,00
Casa de madeirá C/75m2 - Rua João Sami Tavares - RS 18.000,00
Casa mixta c/60m' c terreno cl 637m' - Rua Alfredo Bengel - RS
10.000,00
Terreno cl 2.320m' - Rua Major Júlio Ferreira - Lat. Bemardto
Dornbusch

. .

Terreno c/48.0oom' - Rua WalterMarquardt - Defronte Loni Mar
Terreno e/50.000m' - Rua Rio Cerror
Terreno c/450m' - Rua Frederico C. A. V.sel· RS 15.000,00
Terreno cl 397m' - Rua Alfredo Bengel- RS 11.000,00
Terreno c/377m' - Rua JoséTeodoro RibeirO: Dha da Figueira - RS
5.500,00
Terreno cl 684m' - Rua Waltét Marquardt - I.:átcral- RS 6.()()(}.OO
Terreno c/395m'· Loteamento Divinópolis - RS 9.000,00
Terreno cl 675'm'- Rua Rio da Luz - RSlO.OOO·OO
Terreno c/450m2. Rua loinville - RS 9.000,00

'

Terreno cl 395m' - Loteamento DivinóP'lI� - RS 6.900.00

Loca�o
Casa demadeira cl 3 qUartos -I!.ua Frederico C. A. Vasel- Fundos
Apartainenlo - Centro'

CF.lECIISC
Protocolo N° 018794n-58

r .

CRECI6392
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.Lot:ealTlent:o Juvent:us
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

. RUA REINOLDO RAU. 61 - JARAGUÁ DO SUL. SC

IT RIH,'\()
Rua: \ntonio (.l',scr - La t. Rohl'l to
lil·lIIdnll. (-; .ín·.1 :;:;\),OOIll�

MEIA NOITE.

••••••••••••••••

TRAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS VERDADEIROS

TEMPOS MODERNOS
ESTE É.O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÁ DO SUL. VEJA ALGU
MAS DAS CARACTERfsTICAS DO MARKET
PLACE:

+ ORIENTAÇÃO COM FRENTE
PARA A FACE NORTE _ ILUMINA-'

CONFORTO PARA A

çÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS; CIDADE, BONS NEGÓCI-

EXCLUSIVA RUA 14HORAS:

+ELEVADOR PANORÂMICO;

+ESTACIONAMENTO COBERTO
COM VAGAS DEMARCADAS;

LOJASDE

CONVENIÊNCIA

TRABALHANDO

TOQOS OS DIAS DE B À

OS PARA OS LOJISTAS!

+ ENTRADAS PELAS
\

RUAS --_
.

'RE INOLDO: RAU E CARLOS PROJETO,CONSTRUÇAOE INCORPORAÇAO:
. HAFFERMANN.

At
. Arquitetura

c=:o __ Imobiliária,

C,b " .:.1 ,� '!!!&iIi
,. \'

Rua Domingos da Nova, 109
-,' c.-nN:_, •. _ •.•,��EI--,-- I' F�_n_. (0473) 7��2�08_ =� -;;:':
.".� ," � "." ,,,, _. ,.,., .. , F*x{CJ4."3}�--1,:0836 _. - _.�.

Jaraguá do SuJ - SC
_"'_-_''''_'''_'-'_
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Venda

ó
., INTERIMÓVEI$

CRECI0914-J

Aproveite
prontos

para construir, com.

no lotea-

mentoReder (próxi-
mo aoChoco Leite).

Preço: entradadeR$

1.000,00 + 6 presta-

ções de R$ 500,00.
I'

Ultimas

\ ...
'

Larlmoveis LOCAÇOES

lOTEAMENTOSAv. Mal. Deodoro,141

l
I

TEkRENOS
Terreno emPiÇ81T8Sabeira rioc/4.185m2(Ancotadou-
00)
Terreno Rua Amazonas cl 1.72Om2, (esquina) pröx,
Teatro Scar
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl 2.5oomZ.

,';Próx. trevo Posto Man:olla
Terreno c/420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno esquina naRuaReinoldoRau c/casade alvena
ria

. Terreno Rua João Januário Ayroso 2Ox90 (1.800m2).
3 lotes com 2 casas demadeira + fundamento

CASAS
Casade alvenaria c/50m2 - LoteamentoAnaPaula, Rua
209 - Francisco Hrusbka, n° 1.122.
Casa mista Loteam. AnaPaula n Rua Victor Vitkoski

CasamistaesquinaRuaJoãoJ.Ayrosoc/RuaFranctsco
Hrushka (Jguá Esquerdo)
Casa de alvenaria 100m2 - Rua Oracio Pradi - Pröx.

Colégio Cristina Marcatto
Casa de alvenaria 160m2 - Próx. Recreativa Menegotti
Casa de alvenaria 100m2 + 60m2 (em construção) - Ilha
da Figueira.

I
I
l
I

Apartamen,to no Edificío Jaraguá.
Casa de alvenaria com 63,00m2 no Loteamento Viccnzi eGadoUi.
Apto. cl160,00m' no EdificioMincr na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
<lIácara cm Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água é luz.'
Casa mista cl90,OOm' na ruaManoel da Costa, bairro Joio Pessoa.
Terreno com 4.700,oom' e casa de alvenaria com nuitas frutas e paImitos.
Terreno com área de 3S0,OOm' no Loteamento Jardim Francisco.
Casa de al�enaria cl300,OOm', na rua Richard Piskc,'com3 ar condicionados, bidromusagem, aquecimcnto solar esiltana
de.tanne.
Casa de alvenaria com lSO,OOm' com tareno de 2.S00,OOm2, na rua: Antônio Carlos FelTeira esquioa LoW'eDÇO Kanzler •

Cisa de alvenaria com 120,OOm', terreno com 16x30, na rua JoséTeodoro Ribeiro.
Casa de madeira com 86,OOm2, terreno com ISx30 na rua HerberIQ sasse.â° 188.
Tmeno Da rua Frederico Barg de 14x30, (Pr6x.a rodoviária).
Casa de alvenaria com 260,OOm' com tCITCDO de 5.700m', com 3 lagoas, árvores fnII{fa-as etc., na Estrada Rio Molha.

Loca9áo
Casa mista, com 2 donnit6rios e demais dependências, na rua: 711 LoteamcolQ Rodrigues, fundos.
Meia água de madeira, com 1 donnit6rio e demais dependências, na ruaWaldemarDoubrawa s/DO (Água Verde)

Saiu comerciais
Av. GctúIio Vargas DO 49, cl 48,OOm'.
02 salas, na rua Leopoldo Mauke DO 46, (Lat. da rua Rio Branco).
Sala narua 13 Maio, nO 179.

.

.---------------.
I �t;:' I

: CRECIN° 1589J_ :
I I
I Ba....a Sul I

: I...óvei'. :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I VENDE I
I Chllcaru I• Área cl 62.SOOm", edlicado com uma casa de alvenaria de SOm", uma casa

I de madeira cl 60m2, um galpão, pastagem, lIgua conente, lagoa, áIVores I
•

frutllaras,distante9kmdaMal_pelaEstradaGaribaldi. PI'890R$S3.000,OO.
•Aceita·se carro e casa na cidade.

• Area cl 65.836m", na Barra em local nobre. Preço R$ 210.000,00 • 5O'Y.

I entrada saldo at6 10 meses. I
I

. Area. cl69.000m", RioCerro ii, distante 350ms do asfatto, com bastante água
Icorrente. PI'890 R$ 17.000,00.

• Área ri 62.SOOm" edHicado cl uma casa de alvenaria de 70m" bem nova,

I pastagem, árvores frutlfaras, água corrente para lagoas e para animais, I
I

localizada naEstradaGaribaldi, distante9kmdaMal_. PreçoR$40.ooo,OO.
I.• Área. cl 25.272m", edHicado com uma casa de alvenaria de 75m", contendo

I
lagoas, pastagem, sendo grande parte da área. plana, distante 1Okm da

I IMalwee. PI'890 R$ 50.000,00 • Aceia casa na Barra.
·Terreno.

I Terreno ri 376m2, (14x27),naBarra ruaFridaPiskeKreger. PreçoR$7.000,OO I
I·

Terreno ri 396m2, (16 x 25) lateral ruaWatter Marquardt. Preço RS 7.000,00 ITerrenori 840mZ (21 x40), na Barrado RioCerro. Pf890 RS4.300,OOemdois

I pagamentos. I ITerreno ri 11.427m", edifICado ri casa de madeira e um galpão, na Barra do

I RioCerro, rua PastorSchneider, nocal9"mento. Preço RS45.000,OO·5O% de Ientrada e mais dois pagamentos. .

I Terreno cl720m" (IS x48), naBarradoRioCerro. Pf890R$13.000,OO ·Aceia· Ise carro.

I Terreno cll.06bm", edHicado ri um galpão de 95m', bairro Silo Luiz. Preço.

I
R$ 20.000,00

I Terreno cll.647m", na Barra do Rio Cerro a 1.800ms da Malwee. Preço R$ I2.500,00 em três pagamentos.

I Terreno cl750,72m", localizado em área nobre na Barra. PreçoR$ 14.000,00 I• 50% de entrada e saldo em até cinco (5) pagamentos.

I Terreno cll.900�,lateral da rua Frida Piske, na BarradoRio Cerro. Preço R$. Ii.OOO,OO - NegOCIável.

II· � ICasa em alvenaria cl 132m', 3 qtos, 1 suHe e demais depandências, sem�

• acabada,terreno cl 420m" (15x28), Lot. Rasá na Barra. Preço R$ 12.500,00. IAceita-se carro.

'. Casa de alvenaria cl 130m", 3 qlos, demais dependências, garagem, terreno •,ri 440"'" - Vila Rau. Preço R$ 18.000,00 - AceHa-se carro.

I Prédio cl2 pavimentos cl 196m", desmembrado em três (3) aptos, sendo um •cl 96m" e os outros'dois com sam" cada um, na Barra. Preço R$ 40.000,00.
I Casa de alvenaria, 70m", terreno com 352m", na Barra. Preço R$ 13.320,00. I·AceHa-se carro.

• Casa de alvenaria, cl 60m", 2 qlos, sala, eoz. BWC,terreno com 1.412, SOm'. IEstrada Francisco de Paula. Preço R$ 21.200,00
• Casa de alvenana cl 70""', 2 qtos, demais dependências, terreno cl 350m'.

I(14x25), toda murada, Jaraguá Esquerdo. Preço R$ 15.000,00
• Prédio cl 2 pavimentos: EdHicado cl 510m". sendo 364m" pl área industrial, •

com lojas, salas, garagem e refeitório e mais um apartamento no 2° piso com '

• 146m', terreno cl 1.023m' (28x36), todo murado' e ajardinado, na rua João •
•

Planincheck. Preço RS 1.30.000,00. Aceita carro e casa.

•Casa de alvenaria cl 70m", 2 qtos e derriãis dependências,terreno cl2,550m',

I•
bairro São'Luiz, Jaraguá Esquerdo. Preço RS 16.000,00 ICasa de alvenaria semi acabada cl 102m', 3 quartos, 1 suite e demais

•
dependências. EntradaWoHng Weeg, terreno com 420m' (15x28): Preço R$ •20.000 - negociável

•
Casa de madeira, 3 qtos, 2 BWC e demais peças, terreno cl 528m' (16x33), ....
na Barra. Preço R$ 25.000,00 •

•
Casa de medesra mista cl 150m', 3 qtos, 2 BWC 'e demais dependências,. Iterreno cl 480m" (12x40), Jaraguá Esquerdo, próximo ao Juventus. Preço RS

• 16.000,00· negociável. •Apartamento cl 107m', 3 qtos, 1 suite, 2 BWC e demais dependências, na

• Barra, local nobre. Preço RS 35.000,00. Aceita-se carro - negociável. •Casa de alvenaria,conjunto de três (3) casas uma com 53m' e as outras duas

• com 36m' cada uma. edificadas em terreno cl 441,28m' (14)<32), na Barra. ._Preço RS 33,000,00 . Aceita-se Carro,

• Casa de alvenaria semi-acabada, 3 qtos, sala, eoz, banheiro, com 95m2, na •Barra. Preço RS 15.500,00

I Loteamentos no bairro São Luis e Rio Cerro II •-

A partirde RS 500,00 de entrada e saldo em até 24 meses c/ prestações a partir , _

• de R$ 187.50 pl mês. •Telelones: prefixos 76 e 72

•. ALUGA •Terreno cl 4.000m', na rua Bertha Weage· Barra do Rio Cerro

• •
•

Tratar na R. Ângelo RUbiiii, 1223· Sala 9 - Barra do Rio Cerro
•Fone (0473) 72-2734 CRECI15S9 - J

. _I, ,,;. ,,'o I-

........._ .,,'.11.'" II*W iIIfI '-II'•••

I
I

I
APARTAMENTOS

Apto.EdifícloJaraguácl70m2cl2qtos., (l°andar),apto
3.

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

Apto. emPiçarrasEdif.Marisa - Apto. 93 com SS,59m2
Apto. em Piçarras Edif. Onelia Francisco cl 137m2

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Ana Paula IV.
Loteamento São Cristóvão II..
CONDOMÍNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe

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

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado, cl áreade.l4.700m2, a 5 km do centro cl boa

água, uma casa em excelente estado e casa de caseiro.
> TERRENO COMERCIAL
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 2.500m2 cl 25,OOm pl
-Mal. (Instalações Brasilauto )
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382 �2
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cf950m2•

I

I
I
I
I

I
Empreendimentos Imobiliarios Marcatto
--�----- ----- -------- --�._-- -

Av, Mal. Deodoro 1179

.,._
...

71-1136Compra eVende

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sindarroz -,SC programou para o

Odode9

15 de tlbJMlvIl
Illde
116r1'III1'1I1

em com

bjetivos
nicas de

.

mo para "/'tlldlll
. Uruguai e
entina. Na comitiva de Santa

DERNIDADE

r. �...

I i t L' �:. '''"'-''ii {.j,j,i4"i,I,LlJJ�.n._'11......." ......[ft�",.ii�'

Catarina estarão vinte industriais

q<in9rte e do sul do Estado que irão
conhecer nestes países indústrias
de arroz similares.

Serão visitadas agroindústrias
. derenomequeoperam noprocesso
de indusbialização do arroz branco
e parboilizado.

Serão cinco indústrias visitadas
nas cidades de Chuy, Lascano,
Punta del Este, Montevideo,
Colônia do Sacramento,

Tacuarembro no Uruguai, a capital
Buenos Aires, Concepcion del

Uruguai, San Salvador, Paysandu
na Argentina.

Esta programação de visitas

técnicas fazem parte, segundo o

presidente do SindarTQz-SC, Jaime
Franzner, um novo programa de

Qualidade Total, deflagrado
recentementepelaentidadeparacriar
novas oportunidades de mercado

para o produto catarinense.

âncerâepróstata com novo tratamento

indicato do arroz vai em Municípiosrecebemapoio
.• .• c paraseudesenvolvimento

usca tle tecnoloOlß edema � - o governo do (B1RD)umfinanci...,.todelÍS1
b ..,.,

Estado firmou convênio' com 93 200 milhões para o programa d,

prefeituras, representando a adesão Desenvolvimento Municipa:
aoProgramadeApoio aoDesenvol- (Prodem), a ser aprovado em 95.
vimento Municipal do Estado São Asfalto

- .

ct2'CadeUS$6milhões,oriundosdo O governador Antônio Carlos
Badesc e disbibuídos segundo cri- Konder Reis presidiu, no dia 21.
térios de proporcionalidade: um solenidade de assinatura de con

máximodeUS$I00mileummínimo tratos de mais uma etapa do pro
de 20mil pormunicípio, Segundo o grama de restauração e constru

governador Konder Reis, todos os ção de rodovias, com recursos de

municípios que solicitaram recursos BIRDeBIO.São648,4km aserem

foram atendidos e que essa atitude executados a um custo deR$ 57,9
de não-discriminação visa assegu- milhões. Os doisprogramas repre
rar a Santa Catarina um desenvolvi- sentam a restauração de 650,8 km
mento harmônico e equilibrado. e a construção de 1.312,7 km de

Para o presidente do Badesc, rodovias em todo o Estado.
esse programa é "um autêntico Além das presenças do secre

exercício de parceria, agregando tário dos Transportes eObras e do
recursos do Badesc, Banco Mun- diretor geral do DR, o ato foi

dial, municípios e iniciativa priva- prestigiado por prefeitos e lide
da". Os financiamentos têm carên- ranças dos 65 municípios que se

das que variam de 2 a 4 anos, com . beneficiarão com as obras. Serão

resgates feitos de 5 a 15 anos, de- 15lotesdoBIRD,correspondendo
pendendo de cada projeto. Os a um total de 414,52 km e investi

j�os_ são de 8 a 12% ao ano e mentos deR$21milhõe8e720mil.

correção estabelecida pelo gover- Dentro do programa do BIO mais
no federal para operações de longo dez lotes serão construídos, num

prazo. O Badesc também está ne- totalde233,9km,aocustodeR$36
gociando com o Banco Mundial milhõese248mil.

Joinville - O Hospital Dona
lena deve ativar, ainda emou-

·

ro, para tratamento de molés-
· .

da próstata, um equipamen
de última geração. Fabricado
s Estados Unidos, é o segundo

·

arelho no Brasil - o primeiro
ciona em hospital de Porto

egre -, apresentando como
.

ipais vantagens e ausência

sangramento e menor tempo
permancência do paciente no
pital. O equipamento tem

o princípio ativo urna forma

energia luminosà de radiação
ionizantes, que tem a priori
de ser refletida.

É o mais moderno laser em
no mundo porque proporei

a avanços significativos em

lação ao laser do tipo não

tacto. Para o paciente repre
taráuma economiana estadia

pitalar. "O paciente é subme
'do a um procedimento mais
ido e ficará menos tempo in
ado", explica o diretor clí

ico Sälvio Ribeiro, acres

ntando que além da econo-

mia na estadia hospitalar o

novo equipamento apresenta
outros aspectos positivos.

Por exemplo, o fato de urna

cirurgia de próstata pode s�!
realizada em apenas 30minutos,
sem sangramento, e com a son

da vesical que é utilizada sendo
retiradaemoitohoras, eliminan
do a permanência do paciente
por um prazo maior que 24 ho

ras, enquanto que uma cirurgia
convencional dura mais de uma
hora podendo o paciente ficar

com a sonda <Je três a quatro
dias, para depois receber alta.

Segundo Sálvio Ribeiro outra

grande vantagem que o equipa
mento propicia é a vaporização
instantânea do tecido a ser reti

rado, ao contrário do laser tradi
cional de não contato, que coa

gula o tecido e que vai ser libe
rado após vários dias.

"O laser de contato apresen
ta, portanto, resultados clínicos

superiores, com menos tempo
de sondagem uretral, menos

tempo de hospitalização, menos

complicações e retorno ao con

vívio familiar e ao trabalho bem
mais rápido", afirma Sálvio Ri

beiro. A aplicação de laser de
contato em procedimentos ci

rúrgicos é um dos temas dõ

Congresso Sul Brasileiro de

Urologia, que acontece em

Florianópolis no período de 10 a

3 de novembro. Os avanços nes
te campo e os investimentos do

Hospital Santa Helena na busca
de novas tecnologias serão apre
sentados neste congresso.

O câncer de próstata pode
atingir8% doshomens com mais

de 50 anos de idade e, se não

diagnosticado em tempo de tra

tado adequadamente ele é fatal.

De acordo, com o IBGE, exis
tem 10 milhões de homens com
mais de 45 anos no Brasil. As
sim, numa projeção pode-se di
zer que 800mil deles estão pro
pensos a desenvolver a doença.
É o segundo tipo de câncer com
maior incidência no homem,
perdendo apenas para o câncer
de pulmão.

VERBAS

MAGISTÉRIO

Re"'!Jção e lotação vai ter
concurso na rede estadual

Jaraguä doSul-Atéopróxi
mo dia 10de outubro estarão
abertas as inscrições para o con
curso de remoção/lotação para
professores efeitvos da rede es

tadual de ensino. Segundo a

agente regional de Educação da
1� Sere, professora Isaura Ma
ria Silveira, a relação das vagas
existentes na região podem ser

conhecida pelos professores in
teressados no concurso através
de listas em mural existente na

sede da Sere. Todas as informa

ções podem ser obtidas nas pró
prias escolas onde os professo
res estiverem lotados. O atendi
mento para as inscrições dar
se-á entre 8 e 12 horas das 14 às
18 horas.

I?A��l\-N()S 'IJlI1\ VISI'I'A
I'OS'.'O J)I� VI�NDAS .nIN'.'O A FÁlnucA,

lUlA .JOINVILLI� 1:140

UMAS J)ALMAU - AV. (,ln'tILIO VAUGAS, 128

.JAlll\(.IJÃ I)') SIJI.. - S'�

I�()NI� 7.�I,�..,I�(;(;�(J"1'"
, I ... I f: t f t. I , ". , J I -I' t f t ( • v .t, ,� li � f t , r ir r .. ." • '( .. f ,

II MalhasDalmar-
"em a pronta entrega: Meia malha,
moletinho,moleton liso e camurçado
totalmente mercerizado, fabricados
"leom ia mel.hor ,tecnoIQgja.
:

t • 4, I.. f .. • a ,'.1 ' ( • 4. ,�..
, .. oe i , t • • • • • I •
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Mestrescontemporâneos na
22a Bienal Intemoctoncl

, (J� livro polêmico acaba
de 'i;negar aoBrasil: "Tudo o que

;: vOG�precisa sahe� s�bre a saúde
� de sifuoração e seumédico não

.i
quisrevelar", dojornalistanorte-
americano J. Moore. Seu autor é

.

:j'
um experiente repôrter que

.' resolveu investigarcomosurgem
ecomo são tratadasasdoençasdo
coração nos Estados Unidos,
fazendo . surpreendentes
descobertas. O resultado deixa

pOUClJ à vontade médicos e

defensares da "revolução da

cardiologiamoderna". ThomasJ.
Moore revela-se neste livro como

um demolidor de mitos. Ele

�, sustentaqueo colesterol alto,por

r exemplo, não é tãoperigoso para
a saúdf! como se diz.

. M�ore também.afirma que as
dietqsp(lracontrolá-loeasdrogas

I
que-q fombatem também não são

seg,ur(Js, .

dizendo. ser umâperda
_

de. tempo a guerra contra o

"" colesterol. Outra' de "suas
� afirmações: a cirurgia de ponte

coronáriapodesermaisperigosa
que;apr6pria doença:
••

< {f!masuges'_odâL1vracla
(ària Graf/pel- Fones
"'
e "2�13.n.
,.<,' -

:.:"

; ·ÃRt�. - 2113 a '20/4 ::Os
� . :càrfiiri� da sua vida não são

I' detenTinados apÉ!nas pelas cir
, cunsfAiiCias, ou pelasoportunida-

des:que' aoontecem. VOCê; oomo
f' ariano;.deveriasaberque.apÍ'ópria

von��éopodermaiorquedeter-
'"

� minai:Of8'Jinho.

R�usChenberg, O cna:dorde
"combine painting", Richard
Long, Jesus Soto, Julian Selma

bei; John
Cham
berlain e

achinesa
Deng
Lin são

alguns
dos gran- e Dellg Lili
des mes-
tres da arte contemporânea com

presenças, confirmadas na 22a

Bienal lntemacionãl de São Pau
lo, entre 12 de outubro e.l o de
novembro.No entanto, o que deve

mesmochamaraatençãoéoespa
ço museológico, uma área
climatizada de 3.000m2, com to

tal segurança, queabrigaráos tra
balhos de Joaquim TorresGarcia,
Diego Rivera, Rufino Tamayo,
Piet Mondrain e o papa do

suprematismoKasimirMalevitch,
amaior atração da mostra.

O Brasil estará representado
na 22a Bienallntemacional por

23 artistas, entre eles, Antonio
Dias, Nuno Ramos, Leda

Catunda, Tungae Iberê Camargo,
homenageado. especial. Hélio
Oiticica, Mira Seheadel e Lygia
Clarck, tríadeque revolucionou a
arte brasileira, S�() destaquesda
sala especial. O público terá à

disposição 50 monitores, espe
cialmente treinados, para me

lhor compreensão das obras,
atendendo grupos de até 15 pes
soas, num verdadeiro elo entre

arte e público.

ßtJustiKlnberg,
lOllg, Soto,
(llombel/oill

Long: Pa14cio de CristalMadrid

TOURO - 21/4 a 20/5 - Quando
o desejo se alia ao conheci
mentodasoportunidades, você
que quase chegou lá. O desejo
porsi sópodefacilménte trans
formar-se r:lum capricho. Mas,.
o desejo que se alia ao conhe

.cimento é imbaUvel.

LEÃO - 2211 a 22/8 - Hoje,
pode se� l!IITl da extremamente
criativo,' se você assim permitir.
Todas as mesmas coisas de
todos os dias acontecerão igual,;
'masvooêpode serci�rentg.iJc;ICê
podeencará-lasclefarrnänovidosa
e criativa: Tente.

.

� LIBAA\-2319a22110-Porveo ESCORPlÃO-23110a21111- SAGITÁRIO - �11 a 21/12 - CAPRIC RNIO-22I12a20l AQUiRIO�21/1à19/2-Emo- PEIXES-20I2a20I3-0clima
�l, zes,8sUficientesentir.'Masvocê O seu caminho não.é solitário,

.

Salbaqueo.mundoconcretoestá 1- Aeompreensãosubstiwi as cionalmente, o ar da liberdade' social é fervilhante, as pesso-"
é umiSi.. racional, e·transforma há muitas pessoas'batendo !la com as suas portas abertas para lamúrias.O horizonte ficamais cria um'humor�no esutil, queo as se aproximam e lhe dão

,; em�ymentos todas as suas .

porta do seu destino. Salba que quevocê o agarre edomine. Esta vastoeclaro, porquevocêcon- faz entender as pessoas com valor. Tudo isto faz bem àalma,
� s s.S6que·hojevocê o podàrsetoma muito mals éa'C9nqulsfaqueodéstinolhe seguecompreendermuitasdas queserelaciona.Porém"asua mas voeêinsiste numa rno-

( p fériasàsuacabeça, glandioso, quando compartilha- propõe atualmente. O tempo dos coisás que o faziam sofrer. mente ainda resiste a aceitar a déstiaexagerada,comosetuclo
� -se a sentir, �nas do. O poder CQIl\partilhac!o dá lamentos ,termina já, já. Não o Abiwt?O� t�a e, qualquer nr realidadede alguns pansamen- iaio acontecesse por algum

muito mais pràZer. � ,,:1 '" I, .' ptQlp�Qu;e.,.�"\q sistênc� e e�reg�f"'�S�! com:. ,:.�, ,�;te!'lP� ���::,:.,.:,;:;t. j.\ ...1.!'li�.��.9 ..f{lvor"! e, pãq ,por
!t����ww�����������������������������������_:�'�'�'�'�'���·����·_·_-<�--_--_-�·l·�,��eaémm!e�,�o�.=�.����.J.'.._..__ . ..,.. :i; .•c<S-_... ;a_".1t4·"f.":"·""."'_""�.L ".":':,�4'·)/{/.,.'.õI. ...:" ......... , ..........� ....... _ ... .._ ",." ..... x . ..J,· ." __ .. ..,.• ""'_ �

':"

. CÂNCER - 21/6 a 21n
.

Cõmúnicàr-sesignifica respei
tar as idéias alhêias e

considerá-Ias. ccmenlcar-se
não. significa apenas dar or
dens e esperar que estas se

jam cumpridas. Se pretende
comunicar-se,considereapes-
soa ue está à sua frente. _

G�MEOS - 2115 a 20/6 � Sent�
se:hm, tudo parece·eslar certo�
Não sabe, porém, o qlie faZer
com tal bem-eslar. Produza, tra
balhe, coloque a sua energa em

.

movimento e crieas circunstânci
as necessárias pára crescer no

mundo material.

- (
REDEGLOBO

Hole
08:30- Xuxa Park

12:10- JornaldoAlmoço

13:15- Jomol Hoje

13:40- VfdeoShow

14:10- ' �spolte Espetacular

1.6:00- Futeboro,u (15:30-Volel)
<

17:50- TrOlDlOOlI&nte

18:45- AVIaQ9m
. 1�:40- RBS Ndtfclas

20:00- Jor'nolNäclonQI

20:30- PötrlàMlhha
-21:30- EscoDnho. de Professor

RaimundO

22:35- Filme - ''O r�otede touro

Mohone"

Amanhã

07:00- Çampo&lovÓlJro

�:OO,: Globo Eéologb

08:30- Pt;lquenosEmpresosGrandes

Negócios

09:00- GloooRural

)0:3ö- ModelO.Empresarlal

CoroiTlense

10:50-, Eeologlo
12:22- Melrose

13:15- Viper

14:15- Filme - "A mulher do chefé"

15:45- DomlngõedoFaustõo

20:00- Fantástico
,

22:08- Filme "Novo Yol'k centro 0

crlme"

23:09- Placar Eletrônico

REDEBANlEIAANTES

Hole
A programação não foi

fornecida

-Alteraçõ_ não comunicadas

são de responsabilidade'das

emissoras.

VIRGEM - 23/8 a 22/9 .: O

. entusiasme é" maior deixar
de lado o excesso de pru
dência e-mergulhar no oti
mismo. Mesmo exagerado,
pelomenos você irá divertir-
se •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"]11raga440Sul, 1Jdnutubrcr de 1994 5
,>,i

,'" oCi�� .

CORREI()'DO'POV'O·9

Gente & Informações

Tem aoisss

que nunca

saem da moda.
Ander bcm
vestido é
uma déla<B.
t ic!XBO é no

VESTiNdo VocÊ ds Coepo INTEiRO
GETúlio VARGAs, � �

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS E SANDUICHES GElADOS, TAMBÉM COM CAFÉ,
CHOCOlATE QUENTE, BOLOS E SALGADOS

,
.' _.Y��.Pr:oy"" ,1_I�.��s_4�Jid�!

�. Mal:' Deótf91'(f da' Fonseca,� 81,9 -=-l=dne (,Ó47.31 ,.,�1z4

Lanche beneficente da APAE é sucesso
o lanche beneficente promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,

realizado na quarta-feira,5, foi um sucesso. Altamente conconido, o lanche atingiu todos os
: objetivos traçados pela entidade.

Está de parabéns aPresidente da APAE de Jaraguá do Sul, Rosane Vailatti (foto ao lado),
que agradece a presença de todos no lanche. Nas fotos uma panorâmica da promoção.

Para- nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguroé PrestaçãodeServiços
. � SEGUROS GARCIA
t���'v 'Rua Expedicionário Gu;nercindo da Silva nO 90,
4:;""� 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788

;, 'u ::�t1<k Jara úá'dô"Sul- SC ,,,10.),' �1·;'J!;'I.lí·<
. i .,��.
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. GARIBALDI

Briga por terras acaba em

ameaça demorte emfaml1ia .

J araguá do-Sul - Uma lhando na roça. Segundo o Jaraguä do Sul, em junho des- idisputa de terra na localidade lavrador denunciante, não sa- te ano, quando Francisco,
de Garíbaldi, etn Jaraguá do tisfeito com a ameaça, Fran- mesma com a presença de 81Sul, resultou em uma ameaça ciscoatirouo instrumentocor- policiais militares, não se fur- f

, de homicídio, naquarta-feira, tante contra as suas costas, ' tou a ameaça-los de morte, ! �5.0IavradorHenriqueOeste-
'

sem conseguir feri-lo. confonnequeixa registradana
o
II)

re i c h Segundo a esposa de delegacia.
2 ti OII Idecla- Henrique. Onda Honrogoso A irmã do acusado. tarn- 4(

i

rou à (tHlluSDtJ/6 Oestereích, irmã de Francis- bém declarou que toda a do- �,

Polícia co, toda a confusão originou- cumentação da área de terra, \J) y

MSIIII••111
A ICivilde se por uma disputa por terra motivo da contenda, possui

Jaraguá ' dlltllq./Ztll resultante de "uma herança de documentação "perfeitarnen- I :�
do Sul, fanúlia. Segundo -ela seu ir- te legalizada e podemos com- � �8
através ,rim. mãonão aceita apartilha feita provaro díreítodeposse",ex-

\- i�
dobole- .e já tentou "apropriar-se" das plicou ainda. Ela disse tarn-' .... cr

timdeocorrência, 694/94.que terras que pertencem ao casal
,
bém que seu marido sofre de. t

seu cunhado. Francisco Oestereich. problemas cardíacose a situa-
Horongoso, o ameaçou �m DonaOnda e seumarido já ção tem provocado "muito
um ferro de certar capim, en- tinham registrado ocorrência desgosto.porque a terraénos-
quantoHenriqueestava traba- na delegacia de polícia de satt. destacou.

_.

Em Jaraguá do Sul você é Rei!
Uma das mais antiqas e

tradiclonais festas germânicas, a
Schützentest> Festa do Tiro é
uma alegre renovação das

tradições germânicas.

Competições de Tiro
Durante a Schützenfest, todos os dias, no
Parque de Eventos, há competições de

tiro, abertas à participação de todos.
Venha disputar uma medalha, Venha ser

,

Rei ou Rainha.

Chopp e comidas típicas
A festa toda é movida a muito chopp. E comida

típica alemã da melhor qualidade.

As melhores bandasDesfile de Sociedades o melhor do folclore Além das 12 bandas, vindas de várias
•

cidades do sul do Brasil, que se

revezam nos bailes e tardes dançantes,
este ano a Schützenfest terá a

presença, pela quarta vez, de "Die,
Original Mottener", diretamente da

Alemanha especialmente para você.

Nos dois domingos (9 e 16 de outubro)
acontecem os tradicionais desfiles dos
Clubes e Sociedades'de Caça e Tiro, uma
bonita e er:nocionante homenagem às
raizes da região.

Todos os dias há apresentação de

grupos de danças folclóricas alemãs,
bandinhas e músicos, com o melhor da

tradição germânica. Venha entrar no
ritmo contagiante desta festa.

7 a 16 de Outubro de 1994 Apoio:Parque Municipal de Eventos
,

'Jaraguá do Sul

,. �. I.. � •

1 ..._ ••
-

t '.:J -� • " ..... J • I I �

, I
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MISSÃO

Obrãs comprevisão de cinco Formandos da Turma�Tenente
meses começaram esta semana

CAiC

Florianópotis - A Engepasa,
empresaencarregadapeloGo
vernoFederal,mediante licita

ção, já começou a construção
do CAIC de Jaraguádo Sul no
Bairro JaraguáESquerdo (São

. LuizGonzaga)..
As máquinas da prefeitura .

iniciaram apreparaçãodo ter
renoeosmateriais estão sendo
descarregados no local ,para
inícroimediatodaobra

Obrarápida
\ . Aprevisão, segundo os res

I?onsáveis,édeque,emquatro.

r cincomeseso CAlC esteja
qoncluído e proeto para QSO.

\ OCAICépartedeumsiste
\ -,

marevolucionárioadotadopelo
Governo Federal em parceria
com estados � municípios, no
sentido de oferecer educação
e assistência completa a alu

nos carentesde regiõesmenos
aSsistidasdopáísO.

.

O CAIC é entregue pronto
. peloGoverno Federal, caben
do ao município Ó terreno

(l6.000m2) e amanutenção e

funci9namento.:

�prefeito Durval Vasel já
tem pronto um projeto de

envolvimentodopoderpúblicó
com a iniciativa,privada para
viabilizarofunciodamentocom

.

plenoaproveítamento.

Isto é Jaraguá
\ • ,.. _._'. >O' '

� ,, __

Este é o Jaraguá dos anos noventa. Oflagrantefoi tomado
daesquinadarua Sê (Exped. CaboHarryHadlich) coma rua
19 (Reinoldo Rau), no sentido Sul-Norte da cidade. Ela se

inicia no estacionamento do Supermercado Breithaupt e

mostra as seguintes edificações: Ed. Sta. Catharina, que vai
atéaesquinadarua51 (JoãoPiccolli), oEd. Palomaoprédio
deDârio Chiodini, idemde Sebastião Spengler e, na esquina,
com a rua 50 (Guilherme Weege) o edifício Bergamo. É um

.florescente centro comercial e de profissionais liberais e

condomínios para todos os gostos. '

/' .

/

Garcia recebem as distinçõ�s
J�raguá do Sul- Na ma-

�

missão policial militar, muifO GuaraIiúrim eSc�r, e sua

nhã da última 5--feira, 6, o Co-
. apropriadamente nesta bora em dedicaçãoaoesporte,çotiDtécni

mando_da3-CoÔlpanhial8°BPM, que o Brasil reúne tódas as suàs co de futebol e dê jUiz da Liga
sediadailestemunicípio,realizou energías, e, confianteno cívísmo JaraguaeDsedeFur.ebol,cun.,rin
uma tocantecerimôniade forma-' de seus filhos, empreende a mar-

.

do COIn,$eUB devera débomem,--
tora - a l- Turmal94.dos jovens,

.

cm para o futuro, reorgànizando ,militar eci�. ' "

concluentesdocursodeformação as forças q._e deverão garantir a'
• "DeDtroeÔ1,breve'deverá rece

desolda- _ suaintegridadepolíticaeclesegu- ,ber como homenagem que o mu-

ranÇil.alémdeorientadoraoaárea' "niclpioprestáaosse\lStiIhosilus
de sua atuação e com \tistas mai:-. �onoíne�umaviapúblicade
ores de alCançaro tãO acaleil1ado' JaraBuá do Sul.

.

sonho doMercosul-mereadoco- Apósacérimônia,ocomando,
.

. mum do Cone Sul. Quàndo do- a oficialidade e a f� do sau

juranleDton9tava-secomqueale- . dosoTeil.HugoAlvesGarciareu-'
,

gría vemos a nova geração dedi-' Diu-se em um lauto almoço.
car-seàcarreiràdasarmas,numa Quanto ao que nos toca, na

demonsttação�sofismáveldepa- apreciaçãodoato reaUZadoéo de
motismo e de interesse emparti- cumprimentarosescalõessúperi
eípasdauovaordemsocialque se ores daPolíciaMilitàr do estado

nos; na
preseaça
deconvi
dados e

familia
res, em

grande

PtllI'tJlHJmi
..mplo·

�.dImilittll
bliolo

número,
dando um aspecto festivo.

O marcante acontecimento
também reuniu os familíares do
saudoso Ten. Hugo Alves

Garcia, cujo nome foi escolhido
pará diS'tiÍlgu&, como pattono da

turma, pelos exemplos de militar
brioso daForçaAuxiliarReserva
doExército-FormaturadoCFSD
1.0.

Na oportunídade o Comando
da 3&ClA deu emBoletimEspe
cial, relêvo ao ato em que se

concluiao curS? de formação des
ses jovens, especialmente treina
dos para o desempenho eficaz da

inicia. .

.

de Santa Catarina pela maneíra

OComandanteúestacöuaper- brilbante de preparar os jovens
sooalidadedosaudosoTen.Hugo para a missão policial, que bus
AlvesGarcia, os relevantes ser- cam naqueles colegas fardados

viços prestados à Polícia Militar que se cobriram de glórias no

doEstado, apreocupação sempre passado, oaÍicerceparaosjovens
,

presente para dar respeito, segu-. no início de suas carreiras, a ga
rança e tranqüilidade às comuni- rantiadequeirão construiragran
dades sob sua delegação em deza de SantaCatarina e do B�
Jaraguádo Sul,Canomhas,Nova
Trento, Biguaçü, Santo Amaro,
São José, São João Batista; 'São
Francisco do Sul, Corupá,

sil.

CumprimentosaoComandoda
3a CIA/8° BPM e aos familiares
de Hugo Alves 'Garcia! (EVS).

N� pátio da corporação, D. Lindomar, auxiliada pelo seu filho, Airson, distribui distinções aos formandos

FONE (0473) 78-3200

1'"1 i FAX '0473) 78-0304
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B Atéofinaldeoutubro obras
.

,

já deverão estar concluidasai

, de hol
5.01
r e i
decl

Jaragu4 do SUl' - Até o final
deste mês deverá estar concluída
,a construção do. no.vo. autódromo.
do. Jaraguá :..
Motor Clu- IIIrIoStlni
'be, em uma

área de 170 oINIIfa
mil metros

quadrados ptII'DO
com amplo- ltIaII-

.

espaço. para '

camping e
-------

completa infraestrutura que será

colocada à dísposição da comuni
dade. A pista, com cerca de 2 mil
metros de .extensão, vai abrigar
competições do. Campeonato
Catarinensede Marcas e, ,ambém,de Motö Velocídade. l _

O novo. autódromo éuma ínici
ativado. desportistaSílvío.Amäldo
Spézia, que diz ter adquirido. o.

terreno. com este objetivo: cons- disso, ao. l�go. da área de
truir a pista. Ao. todo, co.m a com- camping serão. construídos
pra do. terreno, Sílvio. deverá in- cinco grandes banheiros dís

vestírcercadeU$150mil,mas ele tríbuídos de maneira a atender

pretende explorar o. local de várias a todos.
maneiras, não. apenas para corri- .

Para as provas de automobilis
das. "Quero. fazer disso. daqui um mo e motociclismo, estão. sendo.
local onde as pessoas poderão construídos 30 boxes, onde os

passar os fins-de-semana e a co- carros serão. preparados para as

mumdadepossaaproveitardame- provas. "Tudo. começou em junho
lhor maneira possível", declarou do. ano. passado. quando. comprei
Síl�io.. Pôr isso, ele está cuidando. o. terreno.Na época esperavacons
para queo autódromo seja dotado truir tudo. até o. final daquele ano,

de toda infraestrutura necessária. mas as coisas n!o. saíram como.

Já que foi construído um paví- programadas. Porém, agoraposso
lhãö que abrigará uma lancho- afirmar que I) autödromo estará
nete,' sala de reuniões e que pronto até novembro, quando
pode ser usado. Co.QlQ local de ./ vamos ínaugurã-lo com a realiza-

.

festas. Anexo. a ele foram ção daúltímaerapado catarínense
construídos 116 banheiros, deMoto Velocidade", declarou o.

,

com chuveiros, para total co- propríetäríoe ídealízador do autö-
modídade dos visitantes. Além· dromo.

.

Luiz André, piloto jaraguaense

CONFIANTE .

Piloto se diz entusiasmado d
c

pOT ter um lugarde treinos .'

Ingo Hoífmann. o trabalho. dele
vai dar um impulso. maiorpara
mim, já que até agora conquistei
meus pontos sem nenhuma pre
paração. do. carro. e isto. vai
mudar".

-'

Luiz é s6 eonãança, Para
1995 ele queneunirmais patro
cinadores e melhorar a sua es

trutura que até aqui éele mes
mo. "Hüje conto com o. apoio. de
algumas empresas.Brubel Auto
Peças,Bebid�SpézíaeBebidas
Wílson (SP), além de minha

própria empresa", declarou. Nos
dias 3 e 4 de dezembro, Luiz
déverá participar de Uma prova
no novo autódromo de Jaraguä
do Sul.

"Foí muito importante acons
trução desta pista pois agora
poderei treinar e me preparai' ,

melhor para as corridas. Meu

objetivo é de no próximo ano

buscar o título. da categoria",
disse entusiasmado o píloto
jaraguaense.' ! I

O piloto jaraguaense, Luiz
André Laurindo, da categoria
marcas, é um dos mais entusi
asmados com a construção do.

,autódrümo em Jaraguä do. SUl.
Ele começou este ano, a partíci
par do Campeonato Catarinense
de Marcas e Pilotos e correpela
sua própria equípe, aBW Auto

móveis, que leva o. nome de sua

empresaemJaraguá do.Sul. Luiz ,

está em 4° na classificação. do.
campeonato. e suas melhores Co
locações foram nas etapas de
Mafrae São.Bentó do-Sul. quan-

- do chegou em 3° lugar.
Luiz está, sempre que pode" .

acompanhando as obras na pista'
.

, do novo autódromo e fala de

Pista tem extensão de 2 mil metros seus projetoscomopílotor'Nos
(. dias 11 e 23.estarei participando.

�
O circuito.de cerca de dois na reta em frente aos boxes, a "Osdetalhes finais para acerto. de outra etapa no autödromo

milmetros, éconsideradouma velocidadefinalpoderáatingir dapista serão concluídos atéo "ValedasCobras",emßaíneãrio
. pista veloz onde os pilotos das 1781qnlh. final do mês, o que rios dará Camboriú e para isso. estou

categoríasmarcaseforça lívre Alémdareta.ocírcuítocom umafolga de tempo para os acertando. o carro. cem o. mecâ
,
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" �?'��)l'P06lerã? atingir uma �a parte- �inuüsa que já

..

é ajustes, se -houverem", 'disse nico -Irineu, 'de TiniM, que é
L
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vNovo aut6dromo do Jar_aguáMotor Clube (no detalhe o dono do emprendimeilto, SiMo Spézill).
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