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l ]uventus SÓjoga
I
! pelo estaduallJo
_"
fim de novembro
oGrêmio Esportivo Juventus

.; volta a jogar pelo campeonato
catarinense somente no final"do

, mês de novembro, contra o

Blumenau ou Marcílio Dias.

r Página 8

AbertUraontem Ç.R$ 2.750,00 = R$I,OO
C V

'

-Aparlirde rde
Com.R$ 0,8300 R$ 0,8317' novembro, tlJrifas tdefônb
Tur.RS 0,825 R$ 0,861 I cas noturnas terão

ReW.onal ontem desconJo de até50%
Par.RS 0,83 R$ 0,86 depois das 21 horas.

Cadernetas depou
pança com aniversá-
rio hoje, 15, ..t.e:ra:-o:.:u::m:_,...J-:a-��tm�rendimento tL

3,09471%.

� Prefeitura corta

despesas para' ter
"
caixaemdezembro
Prefeitura de Jaraguä do

'Sul entrou em ritmo de con

tenção de despesas pata po- '"

der saldar compromissos de
dezembro, como o 13° salá
rio. Página 4"

, Delegado pede a

prisãopreventiva
l

de réu confesso Deputada Ângela Amin
-

o del�gado Alcivandro 2J{tJRNO "

Espezim, de Guaramirim,
.

A lestá pedindo a prisão pre-
-

nge 'QventivadeRolfPreiliper.que , "" '"
'"

matou a tiros Leonildo An-
tonio dos Santos. Página 7

liA COMERCIALII
CONTABILIDADE

EM GERAL'

71-1721 ;

Paulo Afonso Vieira

e Paulo Afonso buscam adesõe.s
Página3
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.í
J OPINIÃO Jaraguá do Sul, 15 de outubro de 1

EDITORIAL
.

. Segurança .emdiscussão
, .",

,', ""
'

t'I':tol _.,

N a próxima terça-feira, 18, autorida
des constituídas domunicípio de Jaraguádo
Sul vãoestarreunidaspelamanhãnaprefei
turapara tratardeum assuntoextremamente

importante e até agora ainda não encarado
com a devida profundidade: a segurança
públicaAcidadeexperimentou,nosúltimos
anos, um crescimento vertiginosoem todos
os sentidos, o quealevou à terceiraposição
entre os municípios mais importantes de
SantaCatarina

AexemplodeJoinvilleeBlumenau,cida
des industriais, tambémem Jaraguá do Sul
ocorreuo fenômenodamigraçãoque, aliado
à quebra de hábitos e bons costumes dos -

nativos, acabou gerandoproblemas sociais
que não foram atacados em tempo hábil.
Esta transformação indesejadaenchepági
nas dos livros de ocorrências das delegacias
e leva às ruas uma situação de insegurança

As eleições de três do corrente
estimadas como das maiores dó
País nestes últimos tempos, de
correram normalmente é logo es
taremos sabendo quais foram os

eleitos inclusive o novo presiden
tedaNação, quedeacordo com os

dados
mais re

centes,
seráo sr.

Fernan
do Hen
r i que
Cardo-

PrivoliZOtDD
,dos Estolois
d.H,ilo,ios:
umb••mi"

so.

Oposrodepresidente é honro
so mas exige que o titular seja
honesto, democrata, trabalhador,
dinâmico e capaz de resolver os
muitos problemas que afligem e

•Gráfica::i.'toraCPLtda.
Editor Chefe: Celso ,Machado MTB-DRT(SC) 153
Repórter: Yvome A. S. Gonçalves
_MTB-DRT(SC)219 ,

Dlagramaçio: Jaime de Borba MTB-DRT(SC) 32
Composlçio: Ad� Trentini e Denilson Leite
Arte nna!: Arialves laus
fotolito.: Cesar' Junkes
Clrculaçio: Delva R. Nagel

- Em 1984, a prefeitura municipal de
Jàraguádo Sul e aSociedade deCultu
ra Artística, promoviam a apresenta
ção daEscolaBrasileira dePatinação,
Dança e Recreação do Çirculo Militar'
de Curitiba, no Ginásio de Esportes
"ArturMüller".
- A Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, por iniciativa do seu presiden
te, vereadorGilbertoMenel, ao ensejo
'da passagem do "Dia Nacional do
Vereador (01110/84), instituído pela

"A História de nossa

gente não podeficar só
na saudade".

O Passado só e impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

déficitpúblico que obriga a emis
são de mais papel-moeda e com

istooaumentodainflação.Bqual
quer decisão do governo com o

fim de privatizar requer energia e
muitaprecauçãopois é sabido que
o funcionalismo estatal, receioso
de uma intervenção em seus

polpudos salários, écorporativista
einímígoferrenhodaprívatízação.

Em face do exposto o novo

presidente daRepública, além de

órgãos de comunicação favorá

veis, necessitará de uma assesso
ria e cqrpo ministerial de elite já
que são muitos e desafiadores os

problemas que estarão exigindo
solução de quem é primeiroman
datário da Nação .

.. Jornalista

EugênioVlcbSchmöclcel
DIretorGeraJ

Fra'IdscoAlves '

Dhiií'Admlrilí1riÍtlVo '

'Confira a .História

para os cidadãos de boa índole.

Hoje, já não se pode mais ir à qualquer
lugar, corre-se riscos de assaltos, agressões,
provocações, incluindo-se aíaação de trafi
cantes de drogas e ladrões de carros que
passaram a agir quase que impunemente
diante doquase impotenteaparelhopolícial. '

Quandosefalaemdrogas, timdosprincipais
problemas está nas escolas onde a ação de
traficantes tem levadopais eprofessores ao
desespero.
Importante, então, que se comece a agir

paracombaterumasituação quenão éprivi
légio de Jaraguá do Sulmas, infelizmente"
um mal que assola as principais cidades
brasileiras. Ainda há tempo de agir, pondo
emprática o que é de responsabilidade do
Estado: darsegurançaaos cidadãos de bem,
que são osquemantém, comseu trabalho, o
próprioEstado.

- Em 1922, os terrenos da ex-Colônia federal que, por sua vez as passava
Rio Serro eram vendidos a quem os para os respectivos Estados. Assim, o
solicitasse pela Diretoria de Terras, sr. Henrique SeIl requeria ao Estado e

Colonização e Agricultura, com séde o CeI. Raulino Julio Adolpho Horn,
em Florianópolis e eram originárias do Presidente da Congresso, no exercício
tempo do Império, mas que, com a do cargo de Governador do Estado,
proclamação da.Repüblica, em 1889, assinava no Palácio do Governo, em
as que não estivessem já legitimadas, 06/05/1922, o "Título deConcessão de
como as do Domínio Dona Francisca, Terras" os lotes 3 e 4, da referida Ex-
colônia "Jaraguä. e da Companhia Colônia, "Rio Serro", com a área de

HanseáticadeColonizaçlio, sucessora 3.0oom2., pagando o requerente o va-

da Sociedade Colonizadora lor de 360$000 (Trezentos e sessenta

Hamburguesa, voltavam ao governo mil réis).
Há70anos

'-Em 1924, acameandavamuito cara. conseqüência, o }30 B. C. de Joinville
Ade gado o quilo custava 1$200 e a de seguia para o porto de Santos, assim

porco,2$ooO,eoscomerciantes,eaçou- como se mobilizava o 14° B.C., de

gues prometiam não aumentar tão Florianópolis.Os doisbatalhões segui-
cedo. am pelo vapor "Anna", da Hoepcke,
- A Revolução Paulista estava Irmãos&Cia.que,contudo,nãoqueria
enfraquecida com o número de tropas atracar naquele porto, o que causou

federais que se opunham a ela. forte, repercussão, tendo desertado 9
- Estratégia paulista ou não, a verdade soldadosdo 13°BC e 13, do l 4° BC, da
é que a Revolução recrudecia e, em Capital.

Há57anos
miu o activo e o passivo de sua

antecessora e se achá registrada na

MM.JuntaComercialdo;Estadosobno
1910. Jaraguá, setembro 1937. (ass.)
Wilhelm Weege, Bertha Weege, Elfi
Weege, Wolfgang Weege, Antonio

Hafner, Ingo Hering, Francisco Lanza
,

e Erich Steinbach",
'

- O dr. Fausto Brasil, diretordoHospi- ,

tal "Frauenhilfe", de Hansa", atual

Corupá, comunicava estar atendendo
em Jaraguä, às 3as., 4as. e sábados, no
consultório à rua Pres. Epit. Pessoa,

W.Weege & Cia. Ltda., a qual assu- defronte a casa deRobertoMarquardt.
Há 10anos

Barão de Itapocu

- Em 1937, um comunicado àPraça, na
página alemã, da edição n" 900, de 11

desetembro,doCORREIODOPOVO,
informavaao comércio, indústriae cli
entes as alterações havidas: "À Praça
- Communicamos a esta e demais pra
ças do paizque, porescripturade 23 de
agosto ultimo, lavrada em notas do
tabeliãoRodrigo deOliveira Lobo, or
ganizamos nestapraça e em successão
à firma individual Wilhelm Weege,
umasociedadeporquotasde responsa
bilidade limitada, sob a razão social de

A comunidade cresce
e se transforma pelo
'trabalho. De cada um

e de todos.

Há72anos

lei federal n" 7.212, de 20/06/84,mar-'
cavaumasessãocomemorativanoSesi
e, ápós, um jantar de confraternização
no Baependí, onde eram homenagea
dos os 77 vereadores ainda vivos, com
destaque para o cinqüentenário de ins

talação da Câmara de Vereadores.
- DoHorto Florestal de Jaraguá do Sul

: e da congênere de Blumenau, eram
adquiridas 2.000 mudas de árvores,

qu� beneficiariam �OO pessoas.

DuasRodaJ
!�A�E�����I
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EMMA�RIAS.PRIMAS

IPARA AUMENTQS

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

, I

Das eleições,
,

.. José Castilho Pinto

atéaviltamopovobrasileiro.Entre

J?s fatores aviltantes temos a

corrupção, a impunidade, o

emperro "da revisão constitucio
nal, a falta de novo código tribu
tário, os desempregados e famin
tos aos milhões e mais o

sucateamento da saúde, da segu
rança e parte da educação. Todos
esses entraves estarão pedindo
soluçãoao futuropresidentee tam
bém a implantação de novas in
dústrias tanto nacionais como es

trangeiras visto que elas signifi
cam emprego, desenvolvimento,
riqueza.

E outro sério desafio é o da

privatização das várias empresas
.
estatais deficitárias, medida que
sepostaemprática traráumbene
fício que é o da diminuição do

Departamento Comerciai: Maria A. Alves
Impressio:JomaldeSantaCatarinaAsisociadoaAdjori eAbrajori
o. rigDII�nIo refletem ,. opIn/k)' do jomtII.
Redação, Admlnl.traçio e Publicidade:
Av. Mal. Deodoro. 122. 1 °andar - CEP 89251-700 1Caixa Postal19

iiim
__a:.-..���-:::"'�

CEP89251-970-JaraguódoSul,Fone
(0473) 72-3363.Fone/fax
(0473)71-0091. J
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Retranca
(CM.)

Jogo duro
,

.

. o ex-candidato ao governo Jorge Konder Bornhausen (PFL)
explicou os fatos que o impedem de fazerpolítica com o PPR: o

descumprimento do compromisso da candidatura de Amin a

governador; denúncias de fatos vencidos feitas pelo deputado
Paulo Duarte; os ataques do parlamentar ao primo, Konder Reis
e o compromisso firmado por Ângela Amin com seu vice, Milton
Sander, para que assuma o governo uma vez por ano e que seja
o prõximo candidato. ,i[SSO atesta a fraqueza dela e a baixeza

dele", disparou Bornhausen.

Números 1
De Jaraguá do Sul, Corupâ;
Guaramirim, Massaranduba e

Schroeder, o senadorEsperidião
Amin não pode reclamar: foi o
segundo mais votado para pre
sidente da República,
totalizando 16.139 votos. Enéas
Carneiro sâ perdeu para
Quércia emCorupá, nosdemais
ficou à frente, inclusive de
Brizola. Totalizou, na região,
5.994 votos.

Número2
Nestes mesmos municípios,
Ângela Aminfe: quase o dobro
da votaçãodada a PauloAfonso
Vieira: 35.114 contra 19.630.

Diferençade 15.484 votos.Mai
or diferença foi em Jaraguâ:
21.430 votos contra 12.970 da
das ao candidato do PMDB.

Números 3
Para o Senado o candidato do
PMDB, Ademar Duwe, derro
tou o ex-governador Vilson

Kieinübing em Jaraguâ do Sul:
24.760votoscontra 18,434, mas
foi sua única vitária nestes cin
co municípios. Em
Massaranduba ficou atrás do
joinvilense Luiz Gomes.

Números 4
A disputa para a Assembléia
legiskuiva foi apertada: Ge
raldo Werninghaus, o mais vo
tado, com 15.925; Ivo Konell
Com 15.614e Udo Wagnercom
15.266. Jaraguâ do Sul foi a
base da eleição dos três que,
juntos, receberam 31.699 vo

tos. Destes, 12.372paraKonell.
9.796paraGeraldo e 9.531para
Vdo,

Números 5
Finalmente, opresidetue eleito
em primeiro turno, Fernando
HenriqueCardoso, nestescinco
municípios, obteve 30.952 vo

tos. Que, por certo;
.

somados
contribuíram para sua vitõria.
A partir de sua passe, também
teremos que cobrar dos parti
dos e deputados que o apoia-
ramo

Ação
Secretaria municipal de Agri
cultura e Meio Ambiente, em

conjunto comaFatma, estâpara
desencadear uma ação rigoro
sa cantora empresas poluidoras
que ainda não providenciaram
a instalação de equipamentos
deprevenção e tratamento con

forme exige a legislação vigen
te.

,

IPTU
Dos 19mil carnêsdolPTUemi
tidos no ano passado, em 1994

este número subiu para 24.500,
comprevisão de que até o finai
de 95 cheguem a 32 mil. O que
ocorre não so em função do
ritmo da construção civil mas,
também, pelo grande número de
imâveiscujosproprietáriosnun
ca pagaram nada.

Começou
Horário de verão vigora de hoje
até 19 defevereiro, pela vigési
mavezdesde quefoiimplantado
pelaprimeiravez, em1931 (me
dida tevevárias interrupções).
Para Santa Catarina represen
tará uma economia de 1% de
eletricidade, equivalente a

23.04Q.000kwh.

�I ICEMACH/NE
� t::..C

�
E � �/� COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA_

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

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC

Fone/Fax

(0473) 73-0419

DECISÃO

PFL não apóia nem participa
, ,

do novo govemo do Estado
FIOrianÕPOliS-Acoordena

ção da campanha da coligação
"VivaSantaCatarina" já começou
a investirno contingente de eleito
res que anularam o voto, votaram
em branco ou que não foram às
umasem

3 de ou

tubro.Na

opinião
de Paulo
Afonso
Vieira

(pMDB),

8rigo agora
ipe/os
votos /Ju/os
e bro/Jcos

que dís-
_

puta o segundo bJmO comÄngela
Amin (PPR), os 556.439 votos

nulos e brancos diminuirão sensi

velnente,cornboàpartedefinindo
se a seu favor. O candidato disse

que também traba1hará ne sentido
deatraireleitoresdaFrentePopular
edoPFL.
"A eleição é plebiscitária e,

por isso, queremos o apoio de
.

todos que defendem uni governo
melhor paraSantaCatarina e que
são contra a deputada Ângela
Amin,poismuitagentevotounela
s6 'pelo nome", dissePaulo Mon-

.

so. Já o PFL, depois de urna reu
niãode cúpula, liberouos filiados
para que votem em quem deseja
rem, ao mesmo tempo em que o

partido assumiu urna posição de

independência em relação ao fu
turo governo.

Segundo a posição tornada, o
partido não participará do novo

governo, sejaeledoPMDB oudo
PPR, encerrando defínínvamente
o assunto da reorganização da
União porSanta Catarina, ainda
pretendida por algumas de suas

lideranças. "Ser oposição é tão
útil à sociedade quanto sergover-

. no", disse o presidente estadual
do PFI.., Raimundo Colombo,
desautorizandoqualquerocupante

, de cargo eletivo tio �artido de

apoiar o ,novo governo.

ELEiÇÕES (1)

Silva vê resultados comopositivos
J-aguá do Sul- Ao analisar

os resultados das eleições de 3 de

outubro, o presidente da Associ

ação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul, Décio da Silva,
.

disse que os resultados são bas
tanteanimadores, "com os eleito

res dandoumademonstração ine
quívoca de que estamos amadu
recendo politicamente". Silva
também credita os resultados ob

tidos como conséquênciadacam
panha encetada pela Acij e

encampada por todos os órgãos
de comunicação, em favor do

"voto consciente".

Segundo ele, os números evi-
- denciam uma redução significa
tiva de votos em branco: de 17%

para 7,3%. Sobre os votos nulos,
mostrandoum crescimento de 1% '

em relação as eleições passadas,
Décio da Silva acha que isso se

deu pelamaior complexidadedas
cédulas.Dos55.379 eleitoresins
critos em Jaraguä do Sul, 31.699
votaram em candidatos da região
(57%), contra 43% registrados
nas eleições de 1990.

"Isso possibilitou a grande vi-

t6ria de Jaraguä do Sul e

microrregião com a eleição de
três deputados estaduais - Geral
do Werninghaus, UdoWagner e
Ivo Konell, além de três federais
- Paulo Bauer, JoséCarlosVieira
e LuizHenrique da Silveira, que
representarãoemBrasíliaonorte
e nordeste do Estado", observou
Décio daSilva. O presidente da

Acij consideraque, agora, Jaraguá
do Sul e o Vale do Itapocu possu
emrepresentação compatível com
o potencial econômico.

ELEiÇÕES (2)

Vasel critica declarações de Konell
Jaraguá do Sul - "Lamento

ouvir do deputado eleito Ivo

Konell que o seu partido não par
ticipará de uma ação conjunta
com os demais deputados do mu
nicípio emfãvor de Jaraguá 'do
Sul" ,disse o prefeitoDurval Vasel
ao fazer urna avaliação dos resul
tados das eleições na região. Se
gundo o prefeito, tal atitude s6
virá em prejuízo da cidade e da

região, urna vez que os demais já
declararam que vão trabalhar
neste sentido.

Vasel considerou os resulta
dos do pleito de 3 de outubro

como altamente positivos, com a

eleição de três deputados estadu
ais - Udo Wagner, Geraldo

WemínghauseIvo Konell-edoís
federals representados por Paulo
Bauer eLuizHenriquedaSilveira.
E rebateu declarações de Konell
sobre a votação recebidapor can
didatos do PTB. "Como prefeito
fui bastante ,claro quando disse

que apoiariaPauloBauer (PPR) e
em segunda opção o Roberto
Zimmermann, além de Udo

Wagner (PPR). O Bauer dobrou a

votação obtida em sua primeira
eleiçãoe o Udo obteve um cresci-

mento de 50% em relação a elei
ção anterior", argumentou Vasel.

Efezurnaobservação: "Os 12

mil votos dados a KoneÍl em
Jaraguä do Sul representamme

nos que recebi há quatro anos

atrás quando a cidade tinha s6 40
mil eleitores: 13.700 de um total

de 19.520". Segundo Vasel, quem
se intitula como um líder do

PMDB na cidade deveria ter

tido votação semelhante ao can

didato ao Senado, Adernar

Duwe, que o.bteve 24 mil votos,
"o dobro da votação dada.a ele",
concluiu.
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dos através de convênio assinado.

Jaraguá do Sul, iS de outubro de 1994

CONTENÇÃO

Atividades econômicas com.Prefeitura corta os gastos
exigênciadeconsultaprévia .

.

I- •. ,I b"
Jaraguá do Sul _ Para poís que o empreendímento estí- para ler cmxa em uezem lJ

víabilízar ainstalação de ativída- -ver instalado.", o. que gera altos

des econômicas rigorosamente ônus e aborrecimentos.
dentro. dos padrões exigidos pela O processo de autorização,
legislação. em vígor, a secretaria garante o secretãrío.é rãpídoe só
de Finanças da prefeitura de em casos excepcionaís, como in-
Jaraguá do. Sul acaba de ímplan- dústrias químicas, por exemplo,
tar o. que denominou de "cosulta ou alimentos, a autorização. é um
plena". Agora,aaprovaçãoexigi- pouco mais demorada. A adoção.
rá a concordância também das da "consulta plena" estä sendo.
secretarias dePlãnejamétIío., Agrí- divulgada pela secretaria de Fi-
cuíturaeMeíoAmbiente.Saúdee nanças através de correspondên
Corpo de Bombeiros para a con- ciaenviadaasentidadesclassistas
cessão de alvaräsde localízação e para conhecimento de seus

permanência. Segundo. o. secreta- fílíados, contendo esclarecimen-
río Adolar Jark, estamedida evi- tosemrelaçãõao.sno.vo.sprocedi-, üdia31dedezembrodesteanü.

tarãconstrangímentos futurosde- mentes. Sóprevalecerlio ascomprase

IRREGULAR. \
.

ENSINO
,

Vendasdeagrotóxicos não Nova escola atende crianças eadultos
obedecem as iesem vigor

RIGOR

Jaraguâ do Sul - A venda e

o. uso . indiscriminado. de

agrotóxicos fez com que a se

cretariamunicipaldeAgricultu
ra eMeio. Ambiente acionasse o.

setor de fiscalização. em estabe

lecimentos da cidade que
comercializam estes produtos.
Segundo. o. secretário. Irineu

Pasold, o. número de pessoas
internadas emhospitais do.mu
nicípio, com distúrbios cere

brais eproblemas pulmonares é
grande. Como em urna farmá

cia, explica o secretário, estes
estabelecimentos tem que ter,
obrigatoriamente, um profisei
onal responsävel, neste caso. um
engenheiro. agrônomo,

"Só que nenhum destes
estabele-cimentos tem este

agrônomo", disse Pasold,

acrescentando. que o. trabalho.
de fiscalização. já levantou

todo o. tipo. de irregu
laridades como a au-

sência de livro. de re

gistro.,
comercialização sem

receituário. e outros, O
I

trabalho. começou em

função. da intexicação
de uma pessoa que
comprou um produto
sem qualquer exigên
cia ou orientação so

bre o manuseio. Cer
ca de 15 estabeleci
mentos já foram visi

tados pelos fiscais,
com autuação. de sete,
todos eles apresentan
do. irregularidades di
versas.

, Jaraguá do Sul'- Ordem

expressadoprefeitoDurvalVasel
aos seus secretãríos, püt ato.

formal,pro-
íbe terrni - _11111111
nantemente .�GÍIs
novascom- _,,'

pras, e con- flllllIitI1M .

tratação de • _

serviçosaté pl'llVlSlltI

, SchFoeder � Começou esta se

mana a construção de mais um

estabelecimento deensino, ruaPau
to Jahn, com quatro salas de aula,
secretaria e demais dependências,
eomãreatotal de 468,90m1•A nova

escola vai abrigar alunos de la a 4-

série, com parte dos recursos vín-

serviços já autorizados, em especfficoparacadadespesaoa
andamento 'ou licitadas projetoprevistonaadminisuaçãa
anteriormente, e de acordo com as verbas

Apreocupação doprefeito
é

orçamentárias votadas e

na formação de caixa para os aprovadas pela Câmara
compromissos financeiros de Municipal.
dezernbro.comoo 13°saláriüdos Durval Vaselpretende evitar
servidores, férias coletivas e ao. máximo. as despesas com

fornecedores, acesso. ao. excesso. de
Para 1995, O. prefeito. pensa arrecadação, para poder fazer

em adotar regras claras e bem frente aos compromissos já
definidas, com . planejamento estabelecidosnoPlanoPlwianual.

entre o. ministério da Educação e a
'

prefeitura.Nestamesmaeseola será
implantado o curso de educação
paraadultose, também, umaturma
em cada série do curso primário.

Por outro lado, a ponte Trinda
de, que ligaosbairros deSchroeder

1lI e SantaLuzia, deverápassar JOOr
reforma completa ainda este mês;
devendo as obras seremconcluídas
num prazo de 10 dias já que a

estrutura em madeira não oferece
mais segurança para o intenso trá·
fego que' a ponte recebe todos dS

dias.

AGRADECIMENTO
A você, eleitor ceterinense, que
depositou seu voto de confiança
em meu nome. Reafirmo que
continuarei representando-o
com ética e dignidade na

Assembléia Legislativa.
UDO'WAGNER

DEPl./TADO ESTADUAL

11AÇA-NC)S IIIIA VISIrl'A
POSTO DE, VENDAS JUNTO A. FÁluuCA,

IlUA JOINVILLE 1346
1.MAS DALMAll- AV. GETiJLIO VMlGAS, 128

.IAI"(.IJA I)() sm - S(�

l"f)NI� 7 I - I (.(.f.

II MalhasDalmar·
-rem a pronta entrega: Mela malha,
moletl,nha,molela.. liso e camurçada
lolalmente'mercerlzada, fabricadas
com a melhor lecnologia r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG
Fone/Fax

(0473) 71-0091

PRECISA-SE
De empregada doméstica que
durmano emprego,Tratarfone
72-3898

VENDE-SJi:
PorR$ 200,00 ou troca-se um
Walk Machíne pol' 1 vídeo

game S. Nes ou Mega Drive.
Tratar rua Luis Kienen, 66

(fundos) com Igor ou Jairo

VENDE-SE
1 jaqueta de couro R$ 60,00; 1

capacete San Marino automá
tico R$ 35,00; 1 TV 14" com
controle remoto a cores R$
200,00; 1 bicicleta24marchas
SandowR$180,00. Tratar72-
1722

VENDE-SE

Furgão térmícopara'Mercedes
608. Tratar 71-6776

CONDOMDaOAZALÉßS
Vende-se terreno com 630m2,
localizado ao final da rua. Va-
10rR$ 22.000. Fone: 71-7931

(particular) ,

VENDE-SE
Uma chácara com' 30.ooom2,
casa, rancho, água do Samae,
no valor de R$ 50.000,00, em
Três Rios do Norte. Contato
fone 71-3800 ramal 291 com

Alcides
VENDE-SE
Cbácaracom 6.000m2, casa de
alvenaria com 280m2 - gara
gem para dois carros, piscina
7,5 x ,7,5 (semi-acabada). Si
tuada na rua Bertha Weege,
1652 à 1 km após a Malwee,
Fone 76-1315

PRECISA-SE
De empregada doméstica para
trabalhar em Balneário
Camboriú, em casade família.
Tratar Mal. Deodoro, 122 ou

pelos fones 72-3363 e72-372.3

C E N T E'R
SOM

,

VENDE-SE
Terrenodeesquinacom 480m2
no bairro Francisco de Paula,
aproximadamente, 1,5km do'

postoMarcolla,Tratar71-9054
com Moisés ou na rua Irmão

.

Leandro 158 (fundos)

'_)L
1r

RIO-SUl
Fone/Fax

(0473) 71-0091

COMPRA-SE
Guilhotina para gráfi
ca. Tratar fone 72-3363

IENDE-SE
Casa no bairro Jaraguá Esquerdo,
na rua JoãoCarlos Stein 342. Valor

R$ 14.000,00. Aceita-se carro no

valor. Contato elo fone 71.;.9822.

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

•Uma linha completa de todos os gêneros (samba - rock - clössícos, 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 � guitarras .

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

Disco a partir de 3,80 Reais .

•A liquidação é fantástica
.E mais: Fitas virgens,yiolões, controle pl vídeo-game, etc...

, .Uma loja do futuro, moderna e criativa.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - Jaraguá do Suf - se - Fone 71-2847

C D�S. DISCOS· FI TAS

I

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LrdA.
� FUNDADAEM1917-

Tpodição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

Móveis sob medida

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

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

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

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

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

VENDE-SE

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

PRECISA-SE
De empregada doméstica para
trabalhar no período das 7 :00
às 12:00 horas; salário a com

binar. Tratar rua João

Planinschek, Edifício Narloch
- 2° andar - apartamento-t com
Kida no período da manhã

COMPRA-SE
Moto CG ouML 84 à 87. Tra
tar com Edson em Estofados

. I
Mannes - Guaramirim

Rua Presidente E�itácio Pessoa, 279
FONE: 71-7822

Jaraguá do Sul - SC

VENDE-SE

Supermercado - ótima locali

zação em Jaraguá do Sul. Tra
tar fone 72-1053

TRABALHO

Senhores se oferecempara tra
balhar de jardineiro ou servi

ços gerais. Tratar rua. Afonso
Bartel. 326 - Vila Baependi,
com José

VENDE-SE
Treiler para F-4oo0 ou para
lanchonete. Tratar fone 73-
0063

AUTO NOVO
VEíCULOS ADMITE:
--

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

- Auxiliar de lavação
- Maior de 15 anos

- Responsável
- Com prática
Interessados tratarà:
Rua Joinville, nll2050
(ao ladosalãoLíder)
Horáriocomercial
AUTO NOVO
VEíCULOS
Fone: 71-1574

Moda
FEMltiltifi E MfiSCUlitifi

Rua Emílio Carlos Jordan, 62

traditional

TRADE MARK

CARMIM
SPECTOR - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO

BP Automóveis
Compra - Vende - Troca - Financia
AUTOMÓVEIS E MOTOS

Rua Reinoldo Rau, 433
Fone/Fax: (0473) 72-1353
J,araguá do Sul - SC

KadettCL(A)-verde..............................•............................................... . 93
Gol CL (A) _ branco................................•.................... ; 89

g:l�:���w���!>:!!'e��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::�:
OpalaComodoro (A) - bege 83
MonzaSlE(A) - verdemet.. 84
Brasilia(G) - branca 80

�!s�(?lÕO�Õ):b;g�::::::::::::::::·.::::::·:::.:·:.:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��
MonzaSlEtrioelétrico (A) - cinzamet. 89
Passat (G)- verde 83
Passat (A) - branco 84
MonzaSLE(A) - metälico 88

Jeep (G) - verde 67
UnoMllle (G) - prata. 92

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

Fone(0473)

76-70"14

COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

AUTOMOVEIS

FIATAORINO
OPALA COMODORO CI AR E DIR.
AATUNO 1.5R
ESCORT L. CI OPCIONAL XR3
BELINA DEL REY L
.BELINA DEL REY
DEL REY GHIA D. H
CHEVETTE SL 1.6

91
90
89
89
88
88
87
86

BRANCO
PRETO
CINZA
AZUL
DOURADA
BEGE
PRATA
VERMELHO

COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

CAMINHÕES

JEEP JAVALI TURBO
020 CABINE DUPLA
F-1000 ,

VW 13.130

BEGE
VERMELHA
MARROM
BEGE

91
88
84
83

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

Jaraguá do Sul

1��'I'l')I()S (�())II�)I()lll'NI)()
N()S,S() I º l'NI'TI�llSlíllI.) I�)I

lfflR1CH Informática N()'T() I�NI)I�lll�Ç().
VENHA'CONHECER NOSSA LOJA.

Rua Presidente ..Juscelino, 45 - Loja 01 - Tellfax: (0473) 72-2764 - 72-3290
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ananel. no. Gla••lßeada da CP

72-3363
a. ela••lßeada mal. Uda ... reglia.

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

Vende
Casadealvenaria225m2 - ruaJoãoJanuárioAyroso,
próximoaopostodevendasKarlache- 3quartos total IO
peças+garagem
Terrenocentral,no Imcdoda.rua
AdéliaFischeráreade 33.023,00m.2.
LotesnoLoteameritOltapocuzinho.
LotesnoLotemnentoJardiInFrancisco.
Lote425:m2, próximoBretzke..
Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com I.652m2,
próximoRecreativaMarisol

(

LotepróximoUrbano,Jaraguá-Esquerdo
555m2-6.500,00-45Om2_4.500,00
LoteGiardiniLenzi - 37I:m2-5.300,00

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA

PÄ08V1NBO
Aberto diariamente das 06:00·às 21 :OOhs,

inclusive domingos e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1 243

CALÇADOS
.

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

POSTOS DE VENDA

RuaWalter Marquardt, 1193
Rua Joinville, 4470 - PróximoTrevoSchroeder .

Jaraguá do Sul- SC

Você pode ter seu
carro Okm através do

censércío REGATA
ESCOLHA JÁ O SEU!!!

--

UGUEJA
Fone 71-2999

Gol·CLl.6 50x264,27
CorsaGLl.4 50x278,92
UnoCSl.5ie....•....•50x298,95
Tipol.6ie ; 50x365,06
Tipo2.0 50x483,16
Oba. Voe' pagaa lI!parcela

somente em outubro.

Sem taxa de inscrição
Assembléia em Jaraguá do Sul

VENDE-SE

Máquinade lavarroupaMüller
de madeira. Preço R$ 70,00.
Falar com João na rua José

Bauer, 1193 - Vila Rau

VENDE-SE
2 Tapes Profissionais - 1 Gra
diente e outro Polyvox. Tratar
Lanchonete Kamer em frente
ao Cemitério em Guaramirím

&ér8io's IUnissexF
Cabeleireiros ------

Cortes - Permanentes - Penteados
Tinturas - Cremes .. Maquiagem'

Atendendo de segunda a sexta-feira das 13:30 às 20:00hs
Rua Athaháslo Rosa n2 363 Atendendo com
Fundos C�merclal Varandão hora marcada
Guaramlnm - SC

VENDE-SE
Santana 87,metálico - álcool -

ótimo estado. Tratar fone 72-
3471 após 17:30 horas

VENDE-SE

Opala/83 álcool, ótimo estado.
Valor a combinar. Tratar rua
Teresa Agner Hruscka, 382 -

Jguá Esquerdo - 10 entrada a

direita após Olaria Buzzarelo.
Fone recado 72-2918

VENDE-SE
MotoRD 135Z. Valoracom
binar - ótimo estado, ano 92.
Tratar 71-1988 (horário co

mercial) com Ronald

VENDE-SE'
Fiat 147/81 ou troco por carro
demaiorvalor. Tíatar72-2059

VENDE-SE
Baú para F-l00 ou d-20' semi
novo. Contato 72-0162

1flW�@�
&>ß�ß (ill�l1,��ß [!,)f@�o

Divisão de concreto
(Tubos e artefatos de concreto)

Rua Joinvilfe, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinhas

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

Rua Cei. Procópio Gomes, 89
Fone 11-0066

PÁRA-BRISAS
Dópa-bpisas e vidpos,
novos e usados papa

automóveis.

Em Nepeu R�mos ao

lado do campo Estr>ella;

MARAN[i' O NI Bolsa
de Telefones

COMPRA
Fone (0473) 72-'1000 VENDE

ALUGA
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - SC

(Def'ronteaoßeiraRioClubedeCampo)

tr 72·2218
PRECISA-SE

Marceneiro 2 - Projetista de
móveis sob-'11edlda
Marceneiro 2 -

Projetista demóveis 1
Para móveis sob-medida e

esquadriasno mrnimoc/5anos de
profissão com referência. Salário
inicial R$ 280,00 - podendo ultra
passar R$ 500,00 mensais' com
moradia grátis na empresa.
(0473) 67·2322·Qualquw horário
BALNEÁRIOCAMBORIÚ·SC

Chance94
Querganhar100,200,1000

OU mais Reais por mês?

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

Fábrica de CalhasSCHIOCHE!
I�()NI� «)Lt7:1)

7!J-O!J25

Industriais
e Residenciais

MAU CHEIRO•.• SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto- e garante total segurança contra inundações.
SANEBOX é a SOlução para o saneamento urbano. Encontram-se
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA ..

RUA JOINVILLE, 1.532 - FONEIFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC
•••É. COISA D,O PASSADO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamento
Margot AIIOUa Grubba Lebmann, Oficial do Registro avil do 1 ° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

Cartório exibindo seus documentes pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:
Edi"'l N° 19.578 de 05/10/1994

ADn.sON TECIlLA E VALDAIR DA Sn..VA
Ele, brasi1eiro, solteiro, operãrio, nalural de Jaraguá do SUl, domiciliado e residente na rua Luis BortoUni, 715, em Jaraguá-Esquerdo, oesta cidade, fi1bo de Argemiro
Tecilla e Bemadete Junckes Tecilla.·
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural deRio do Campo, neste Estado, domiciliada e residente na rua LuísBortoloni, 715,emJaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha
de Ricardo Zacarias da Silva e Irma da Silva,

.

Edi"'l N° 19.579 de 05/10/1994
ALMIR JOSÉDAL SANTO EDAMARES NEUSA POPOVICZ

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Imbituva, Paraaä, domiciliado e residente em RibeírãoMolba, nesta cidade, fi1bo de Lordival Dal Santoe Maria AnairDal
Santo.
Ela. brasileira, solteira, do lar, natural dePapandova, neste Estado, domiciliadae residente emRíbeírãoMolha, nesta cidade, filba de José Popoviez e IsidoraPopoviez.

Edi"'l N° 19.580 de 05/10/1994
ROBERTO CARLOS MIRANDA GUTIERREZ EMARLENE BASEGIO

Ele, brasileiro, solteiro,operário, namral deSaoPaulo, ssePaulo, domiciliadoe residente naruaAlvinoStein, 9l5,emJaraguá-Esquerdo, nesta cidade, fi1bo de Manoel
Gutierrez e Geralda MIranda Gutierrez.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Quedas do Iguaçu, Paraná, domiciliada e residente na rua Ana BortOlini, 196, em Jaraguã-Esqeerdo, nesta cidade, filha
de Selvino Basegio e Eugênia Costet.: Basegio.

Edi"'l N° 19.581 d.06110/1994
EDSON CARLOS PERES DEOLIVEIRA E C1NDINARA JANKOVSKY

Ele,brasileiro, solteiro, engenbeiro, natural dePato Branco,PM""'-domiciliadoe residente na ruaGullbermeWeege, 166, apto. 302,nesta cidade, fi1bo de NelsoOPeres
de Oliveira e Madalena Salete Pagnoncelli Peres de Olíveira, •

Ela, brasileira,solteira, auxiliar deescritédo, natural de Jaragná do Sul, domicilladae residente nama Fritz Bartel, 566, nesta cidade, filba deFelixJankovskye Tereza
Jankovsky.

Edi"" N° 19.582 de K/I011994
LlNDOMAR RACHADEL JUNIOR EROSALINA DO NASCIMENTO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de BIomenau; ll"8le Estado, domiciliado e residente na ma Julio Tavares da Cunha Mello, 92, nesta cidade, fi1bo de
lindomar Nilo Rachadel e Rosemery Raçbadel. -,

Ela. lnsIIeira, solteira, seaetária. natura1 de Saco dos LImOes - Florianópolls, neste Estado, domiciliada e residente na rua Julio Tavares da Cunha MeUo, 92, nesta
cidade� 6Iba de Jurandir do Nascimento e Maurina Silva do Nascimento.

Edl"" N° 19.583 de 0611011994

RONALD GUiHS E CLAUDE'rn SIQUEIRA COIMBRA

Ele, brasileiro,solteiro, padeiro, natural de Jaragnã do Sul, domiciliadoeresldente narua ItapocD2lDbo, 8.899,emJOIo Pessoa, nesta cidade, fllhodeReirnundoGUths
e Gerta StrUcker Guths.

. .

Ela. brasileira. solteira, do lar, natural de Guaúa, Paraná, domiciliada e residente em Santa Luzia. nesta cidade, flIha de Atacilio Siqueira Coimbra e Nilsa Coimbia.

Edl"" N" 19.584 de KllO/l994
.

, JAIR JOSÉ VlTKOSKl EMARINEl LUCIANE OECliSLER

Ele, brasileiro, solteiro,metallirgico,natural de Jaraguá do Sul, domiciliadoe residenlena ruaEmorichRoysam. SO, emVila Nova. nesta cidade, fi1bo de José Vltkoski

e Adelaide Schmitt Vltkosld.
Ela. brasileira, solteira, crediarista, naturald e laraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Antonio Bernardo Schmit� 65, em Oba da Figueira, nesta cidade, filba de

Antonio Oechslere DseElert Oechsler.
Edl"" N° 19.585 de Kll011994

SADILOPESDASn..VAEIVAND..DARODRlGUESGALV}.O
Ele, brasileiro, solteiro, operário, nalural de Ampére, Paraná, domiciliado e residente nama Oscar Schneider, em Barra doRio cerro, nesla cidade, fi1bo de ldalecio

Ribeiro da Silva e Ivanllde da Sílva,
Ela. brasileira, soIteIta, operária. natural dePonte Serrada, nesteEstado, domicilladae residente emRio cerro I, nesta cidade, 6Iba de ManoelRodrignea Galvãoe Ivone
AnIonIoIU GalVio.

Edl"'l N" 19.5" de Kll011994
IRIO SIEWERTE DOROLINA KOPP.

Ele, brasileiro, solteiro. operador demáquina. natural de laraguá do Sul, domiciliado e residente emRio daLuz n, nesta cidade, fi1bo de AmoSiewert e Irma SIewert.

Ela. brasileira, solteira, operiria. natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio cerro I, nesla cidade, 6Iba de Hilberto Kopp e RauHna Roeder KOpp. '

Reli"" N" 19.587 d.07/1011994
ARLDODASn..VAEPATIUClADASD..VA

Ele, brasileiro, solteiro, motalllrgico, nalural de Slo Francisco do Sul, oes"Es�, domiciUado e residente na rua JoinviDe, nesta cidade, flIho de Milton da SIlva e

Maria Estevlo da Silvo.

Ela, brasileira, s<ilteira. do lar, natural deRio do Oeste, neste Estado, domicilladae resldente.namaJoinviUe, nesta cidade, 6Iba de Valdemir da SIlvaeOlgadaSilva,
Edl"'l N" 19.588 d.07/1OI1994

VALMORLutSVOLTOLlN1EROSEMERlAPARECIDAPANOCH
Ele,brasIleiro,soIteiro,operário,natura1deCorupá, nesteEstado,domiciliadoeresidenteemEslradaGaribaldl;nestacidade,flIho deHerci1ioVoItOlinieAl1JmLennert
Voltoliâ.

.

Ela. brasileira, solteira. operária. natura1 de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente nemEstrada Garibaldi, nesta cidade, 6Iba de José Panocll e Ada Purlani Panoch.

EdI"'1 N° 19.589 d.07/1011994
'ANTONIO AGOSI'lNHO SEGUNDO E ILZA ElSSMANN

Ele, brasileiro, solteiro, operário, nablral de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ma 25 de Ju1bo, 1.030, emVila Nova, nesta cidade, fi1bo de Bento Agostinho
Segundo e Ana Lopes Magalbles Segundo.
Ela. brasllelia. solteira, operária. natural de Rio do Oeste, neste Estado, domiciliado e residente nama 25 de Julbo, 1.008, em vOa Nova. nesta cidade, flIha de Paulo

Elssmann e Anast.úia Eissmann.
.

Edital N" 19.590 d.07/1011994
JOSÉ LUIZ�GONÇALVES ETAlS CRISTlANEGRtlTZMAa!ER

Ele,brasileiro,solteiro,emprestio,natural deJoinville,nesteEstado, domicillado;e resldentenamadoPtíncipe, 330, apto.70S,Joinville,nesteEstado, fi1bodeAloisio
Gooça1ves e Marien Tiellet Gooça1ves.
Ela. brasileira, solteira, estudaute, natural de CachoeiradoSul,RioGrande do Sul, domiciliada eresldentena ruaGumorclndo da Silva. 55, apto. 71, nesla cidade, filha
de Leuci Alfredo Grutzmacher e HUdegard Boeck Grutzmacher.

Edi"'l N° 19.591 d.07/10/1994
amlERLUlZDASn..VAPINHEIROEMARLENEFAGUNDES

Ele, brasileiro, solteiro, t6c0icoel.trOllleduica, natural de Plratini, Rio Grande do Sul, domiciliado. residente namaRobertoZiemàm, 1-143, nesta cidade, fi1bo de
José Luiz Andrade Pinbeiro e Alice da Silva PlDbeiro.
-Ela. brasileira, divorciada, vendedora, natura1 de Jaraguá doSul, domiciliada e residente namaRobertoZiemann, 1.143; nesta cidade, filba deWaller Bul2loo e Nelda

H��Bul2loo.
.

Edl"'l N° 19.592 de 10/1011994
RENEU PUDElL E EVELISE ADRIANAWElGSDING

Ele,brasileiro, solteiro,operador demáquina.natural deNovaSaolaRosa-Toledo,Paraná, domiciliadoeresidenteemT.esRios doNorte,nestacidade, fi1bodeAdelilar
.

PudeU e Ester Pude)!.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domicilladae residente na rua Fritz Bartel, 490,Vila Baepeudi, nesta cidade, flIha.e EvaldoWelgsdlng e Nair

Ka1nin Weigading.
Edl"" N° 19.593 de 10/1011994

JOSÉCARLOSDASn..VAEMÁRCIAREGINACARDOSO
Ele, brasileiro, soltel(o, funclonárloptlblico, natural de GáUa, Sao Paulo, domicillado e residente nama Procópio Gomos de OHveirai 1.473, bloco B, apto. OI, neata
cidade; fi1bo de JOIé JOIo da 'Silva eVitoria de Castro SIlv._
Ela.1nsI1eira,soIteira,funclbDáriaptlbHca,natura1de€uritlba,Paraná,domiciliadaeresidentenamaProcóploGomesdeOHveira,IA73,bl0C9B,apto.0l,nestacldade,
6Iba de Alfiedo Cardoso e Maria Ivooe da Snva Cardoso.

Edita' N" 19.594 d. 1011011994
ADn.sON FELIPPE JD..VANA GELINSKl BARBOSA

Ele, brasileiro, Solteiro, torneiro, natura1 de Jaraguá do Sul, domicillado e residente em Braço Ribeirao Cavalo, nesta cidade, fi1bo de Mariano FeUpp e Maria FeUpp.
E1a. brasileira, solteira, comerciária.nalural deCuritiba, Paraná, domiciUadae residente em BraçoRibeirao Cavalo, nesla cidade, filba de Everi Rodrignes Barbosa e
Judith Gelinski Barbosa.

'

Edl"" N° 19.595 de 1011011994
JOSÉFERNANDOPAUUEADRlANADEFÁTMACOLE

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administiativo, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na rua Esmeraldino Junkes Klein, Vila Lenzl, nesta
cidade, flIho de PantaleloPauli e COciüa Maria Berri Pauli.

Ela. brasileira. solteira, auxlllat de esaitório,natural deMonteCarIo -.Campos Novos, nesteEstado, domiciliadae residentenamaAmoidoEdmundoEmmendoerler,
47, Balrrn Vieiras, nesta cidade, 6Iba de Pedro COle e Anrora Lorena COle.

Edl"'l N° 19.5% d. 10/1011994
OSVALDO BUENOE JADEI'E BUCCIO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural dePapanduva, oeste Estado, domiciliado e residente na'rua JoaqnimFrancisco e Paula. nesta cidade, flIho 110 Ourieles Bueno

e Fraoscica Rodrignea Bueno.
Ela. brasileira, solteira, do lar, natural de JoinviUe, neste Estado, domiciliada e residente nama JosquimFrancisco de Paula. nesta cidade, filba de José Buccio e Maria

Lucia lunkea Boccio.
Edl"" N" 19.597 d.lO/lOll994

WANDERLEIWALTBRHENRIQUELENZESANDRADENlSERODRIGUES
Ele,brasileiro, solteiro,programador de computador, natural de JaraguádoSUl,domiciliadoe residente emRio cerro n. nesta cidade, flIhode !voLellZe Anelare Lenz.
E1a. lnsIIeira, solteira, do lar, natura1 de Jataguá do Sul, domiciliads. residente emRio cerron. nesta cidade, flIha de Manoel Rodrigues e RoseHna.Rodrignes.

EdI"'1 N° '19.598 d. 10/10/1994
'

Cópia recebida do cart6río de ,Caoolnbas,.neste Estado
PAULO ANTONIO LlNZMEIER E SOLANGE APARECIDA CANI

Ele, brasileiro, natura1 de Caoolnbas, neste�tado, domiciliado e residente em CanoInbas, neste Estado, flIho de JOIo linzmeier e EmiHa LlllZI!l"ier;
Ela. brasileira, natural de laraguá do Sul, domiciliada e residente nesta cidade, 6Iba de SIlvino Cani e PierinaMacoppl Cani.
Epara que chegue ao conhecimento de todoa,mandei passar o presente Edital que ..rã publicado pela Imprensa e emCartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

IIII::>IC>IVI�!S I

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

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

Brasil e Exterior.
Rua Epitácio Pessoa, 820

Fone 72-3407

EDI,.AL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA 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 neste Cartório para Protesto os Títulos contra:
RosemaryCorrea dos Santos �RuaBahia, 93 - NESTA
Tingitex Benef. Texteis Ltda - Rua 603,165 - NESTA
Tingitex Benef. Texteis Ltda - Rua 603, ,165 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados
ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital, para que os mesmos com

pareçam neste Cartório na rua .Arthur Müller, 78, no
prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito, ou então dar
razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

KFJJaraguá do Sul, 13/10/94
Tabeliã

.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
DELEGAQADARECEITAFEDERALEMJOINVILLE-SC

NOTAÀIMPRENSA
Assunto:LeilãodeMercadoriasEStrangeirasp/PessoasF�icas

ADelegacladCReceHaFederalemJohvlle, nodla22deOulubrode94. nacldadede.
TAIÓ-SC, um IelIäodemercadorlasapreendldas,excUslvarnenteparapessoasllslcas.

Olellãoserácons111ufdodedlversoslotes.compostosdepequenasquan11dadesde
I5ebldas, b�nquedos.equipamentosde Informá11ca. produtosele1ro-ele1rönlcas,

CadaClffellKltantepocleráadquitnomáxlmo 1Ololes.es!andolrclJi:Jat.malimodora.
uma1vacores. um apar�lhodesom, umvfdeo-cassete. ummonitor, uma Impressora,
umgabheteparamlcroComputadoreumtac4mlle.

Noatodaarremataçãoosvaloresdos Iotesdeveraoserrecolhldos Integralmente
Juntoaopostodo Bancodo BrasUque funcionará no local do leilão,AoArrematante
seráfornecldaGuladeRecolhlrnentonovalordoarrämatequeselVlrádedocumentoda
posse legaldo; bens. . :

. ,'.

Asmercadorlasserao ofertactasnoestado emqueforam apreendidas.AReceito
1'edef?lnàodágaran1laquantoaofundonarnento.aqualldadeeaorlgemdosprodulos,

OsprodLitosarrematodosnaopoderaosercomerclallzadose riem poderáser-lhes
dadadest1naçaodIversade seuusoouconsumo próprio, seu ede seus familiares,

Ovalorarrecadadonolellãodest1na-se, parteaasslstênclOsoclOleparteaoFundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Al1v1dades de Fiscallzaçao
(FUNDAF), daReceita Federal,

.

Data: 22 DE OUTUBRO DE 1994 (SÁBADO)
Horário: DAS 9:oohs às 12:00hs e das 14:00 às 18:oohs

LOCAL:CENTROCULTURAL25DE JULHO
Rua Walter Schmldt, 101 - Centro - TAIÓ - SC

Informações: fone (0474) 33-2300 I

cl Dario - ramal 247 ou cl Matilde - ramal 245

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Invista no Real!!!
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 como uma poupança programada,

com direito a lance e sorteio. Contemplado, você recebe um crédito par� comprar seu imóvel à vista. E você sabe: comprar
à vista é muito mais barato.

,Consórcio Rodobens de IlDóveis

OrédHo
9.685,68
11.622,82
13.559,95
15.497,09
17.434,23
19.371,36
20.339,93
24.214,20
29.657,06
33.899,89
38.742,73
39.711,30
40.679,86
41.648,43
43.585,57
48.428,41
53.271,25
58.114,09
62.956,93
67.799,n
72.642,61
n.48S,45
83.296,86

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
906,72
974,73

... A Poupança que rende

casas e apartamentos
Para rnalores lnforrrrações , ligue:

Cei. Procópio de Oliveira, 285
Jaraguá do Sul- Fone 72-2679,

VILA NOVA -

Casa em alvenaria,
pr@ximaaoSENAI,
cl aproximadamen
te 110m2, terrenocl
450m2 R$
45.000,00

alvenaria, cl 100m2,
. edificada, em terreno

de esquina, cl
379,50m2, localizada
no LoteamentoBruns
Rua José Panstein sinO
- RS 35.000,00

Loteamento City Fi

gueira (Bruns) - Ótima
casa em alvenaria cl

aprol<.l40m',edificada

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 CEF.

Casa em alve
Daria cl 110m2
- R$ 15 fnil.

FIGUEIRA - Ter
reno comercial (es
quina) cl frente de

29,5 metros para a

rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: R$
12.000,00

renode esquina, sito
próximoaFERJ,na
rua Erwino

Menegotti, claprox.
600m2• RS 11.000

Apto. c/ aprox, 22O,09m'"
mais garagem, ao lado da
Reaeativa Marisot, em
cima da ·Walter Veícu

los'. Pleço: R$ 50.000,00

reno de frente pl
Bernardo Dornbusch
com 542m2, contendo
casa em alvenaria de

200m2 - RS 55 mil

Casaem alvenaria
com aproximada
mente 165m2• Pre

ço: R$ 40.000

CENTRO - Prédio em alve�riaISobrado,
naAv. Epitácio Pessoa frente aos boIIlbeiros,

ao lado doEdifício Jaraguá cl aprox.
230,00m2 da área construída, em terreno de

aprox. 330,OOm2 - Preço RS 160 mil

MARISOL -'easaemal
venaria c/250m', 5 qtos,
demais dep. toda murada
c/cercaeinalomfnio-Rua

, GermanoMarquardt, 170
• R$ 45.000 , rem condi·

ções)

VIEIRAS· Rua 601

(JaraguáJScbroeder), ler
reno de 54Om' esquina
com rua 470, edificado
com pI'�dio em alvenana
(2 pavimentos), c/3 salas
comerciais. 3 aptos, R$

144,000.00

JARAGUÁ ES

QUERDO - Rua 378,
próximo ao Bompadi,
casa em alvenaria cl

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

VILA LALAU -

Lotes com 375m2-

CHAM
PAGNHAT -Casanova
em alvenaria, cl aprox.
340m' excelente acaba-

CENTRO • Atrás da

Jaraguä Fabril • Casa
..lili-acabada, cl projeto
prevendo aprox, 300m' •

R$ 75.000,00

tes cl 350m1, pröxí- ,

mo Colégio
HolandoGonçalves
no Lot. Waldemar
Schmitz

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

VILA NOVA - Ca§a em alvenaria,
cl 3 quartos, áFea de aproximada
mente &Om2, em terreno cl 650m2.

Preço R$ 25.000,00 (Aceita-se carro

como parte de pagamento do preço).
Guaramirirn, etc. -

diversas�as.

CENTRO - Rua José
Emmeuõoerfer-Excelen
te lote c/45Om'(15 x 30),
próximo aoAlelierda Ind,
de Quadros 3 Américas •

,

Preço: R$ 10,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Leopoldo Janssen, 62· Fone (0473) 71·8009
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IMOßI IARA.
C�ECI.1611

Casas
Casa de alvenaria c/l QOm2 3. quartos pr6x Apae
Casa de alvenaria« 130m2 Lateral Jorge Czesniewicz

,

Casa de a1venariã cl' 150m2 - Pr6x. Hospital Jaraguá
Casa de alvenaria c/220m2 - Ilha da Figueira
Sobraoo c/21Om2., Ilhá da Figueira
Casadealvenaria;/188m2no centroc/4quartos ruaAnita·
Garibalci

'
"

casa de alvenaria .c/120m2 - Próx. Posto Marcolla
Casa de alvenaria c/160m2 rua próx. Apae
Sobrado c/300m2 c/ 4 qtos + dependo nova pröx. Weg I
Casa mistac/210m2esquina rua Thomaz F. de Goez
Sabrados c/86m2 cada em Piçarras pröx hotel Candeias
Casa de alvenaria c/220m2 pr6x. Malwee'Malhas
Sobrado c/180m2 Ilha da Figueira pr6x. Hotel Schmidt
Sobrado c/300m2 c/6tima localização no centr:o
Sobrado c/220m2 lateral da rua Domingos da Nova

Apartamentos
C/122m2 novo Ed. Isabella c/l suite + 2 quartos
C/140m2 Ed. Miner c/ 3 quartos
ci 120m2 Ed, Picolli c/2 quartos
C/155m2 Ed. Schiochet e/3 quartos financiado
C/ � 10m2 Ed. Jaragu� c/2 quartos

.

C/150m2 c/3 quartos + dEip. Ed. ·Bergamo
C/130m2 c/l suite + 2 quartos nova Ed. Eldorado
C/2 quartos Cond. Amizade Rinanciado
C/118m2 Ed. Dona Uli em Piçarras c/ ótima vista p/mar
C/160m2 c/3 quartos em Comboriú
C/ � 15m2em construção no centro c/entrada p/ final95 rua
Gumercindo ClIa. SilVa
C/110m2 c/l suite + 1 quarto em Comboriú

Terrenos
Terreno 430m2 - t.oteamento Versailles
Terreno 684m2 - �ua Felipe Schmidt no centro
Terreno 1.940m2 - Pr6x. Weg I
Terreno 589m2• Ilha da Figueira'
Terreno 600m2ltapocuzinho de esquina
Terreno 16.500m2 em Schroeder
Terreno 650m2 esquina Leopoldo Janssen c/ Venâncio
SilVa Porto
Terreno 640m2 rua Emma Ziemann Próx. Escola Alberto
Bauer
Terreno 2.700m2 Rua Ricardo Hass no centro
Terreno 450m2 pr6x. Escola Alberto Bauer c/ rua calçada
Terreno 1.000m2Iateral Venâncio da Silva Porto.
Terreno 800m2 (16x50) préx. Baependi
Terreno 430m2 �ua Lourenço Kanzler

CASAS
Casa mista cl 114m'- (Rua Ernesto Lesmann, n' 616) RS 22.000,00
Casa alvenaria cl 300mL (Rua 'João Planinchek) R$ 80.000,00
Casa alvenaria, cl 76m" - (Ilha da Figueira) R$ 20.000,00
Casa.alvenaria cl 145m" - (próx. Colégio Aberto Bauer) RS 45.000,00
Casa alvenaria c/l'l Dm' - (Barra do Rio Cerro) R$ 25.000,00
Casa alvenaria c/70m",- (Waldemar Rau) R$ 18.000,00
Casa alvenaria c/120m' - (Blumenàu) R$ 22.000,00
Casa alvenaria cl esm' - (Lot Santo Antonio) R$ 4.800,00
Casa alvenarja c/102m' - (Vila Lenzi) R$ 22.000,00

.

Casa a,lvenaria cl 4Om" (Estrada Garbaldij R$ 4.500,00
casa alvenaria c/120m' - (Guaramirim) R$ 30.000,00

.

Casa alvenaria cl 225m' - (Rua João Januário Ayroso) R$ 48.000,00,
Casa alvenaria cl 172in" - (Residencial Versalis) R$ 65.000,00
Casa alvenaria cl 225m" - (Max Schubert) RS 40.,000,00
Casa alvenaria cl 100m" (Loteamento Sto Anl".) R$12.000,0'0
Casa madeio.. cl 110m' - (Jaraguá Esquerdo) R$ 16.000,00
Casa mista c/135m'- (Praia Piçarras) R$ 33.000,00 c/telefone
Casa mista cl 112m' (Praia BaITa Velha) R$ 30.000,00 I

Casa mista cl 140m!' - (Vila Nova) Área terreno c/595m" R$ 35.000,00
Sobrado antigo cl 200m' - (Av. Getúlio Vargas) R$ 180.000,00
Sobrado antigo c/250m' - (P.residente Epitácio Pessoa) RS 350.000.00 (Terreno cl
áoea de 1.824,70m" de esquina) .

Casa de alvenaria c/240m" - (Rua: Bahia' - Centro) R$ 80.000,00
Casa de madeira c/70m' - (Rio Molha nas próx. Alambique Backmam) R$ 8.500,CO

APARTAMENTOS
.

Apto cI'3 dorms. - (Residencial Amizade) - (Entr. R$ 20.000,00 + R$145,00 pormis).
Apto cl2 dorms.· (Residencial Amizade) - (Entr. R$13.500,00 + R$185,00 por�).
Apto cl 3'dorms. - (Edifício Schlochet) • (Entr. R$ 40.000,00 + R$ 289,00 por mea). ,

Apto cl 3 dorms.· (Edifício Argus) R$ 50.000,00· Quita�o
Apto cl 3 dorms.· (Edifício Carvillho) R$ 70.000,00 - QUItado

.

Apto cl 3 dorms. - (Ediffcio Barao Rio Branco) R$ 45.000,00 - QUItado
Apto,c/3 dorms. - (Florianópolis· Próx. UFSC) R$ 38.000,00 - Quitado
Apto cl 3 dorms.• (Edifício Joverll) R$ 50.000,00 - Quitado
Apto c/3 dorms. - (Rua Domingo. da Nova),R$ 63.000,00
Apto c/3 detms. - (Rua Joio PICOIw:=��:.g�o,oo
Terrene BR c/40.000m' (BR-Guaramirim) R$ HO.OOO,OO
Terreno cl S,OOOm" (Guaramirim - próx. ,Petrobrás) R$ 38.000,00
Terreno cl 1.143m' (Rua Curt Vasel) R$ 60.000,OQ
Terreno c/450m" - (Jardim Champagnat) R$ 14.000,00
Terreno c/372m" - (Lot Santo Antonio" Nereu Ramos) R$ 2.800.00
Terreno cl 410m"· (Residencial Versalis It) R$ 8.S00,00
Terreno cl 570m' - (Rua Guilh"rmeWeege) R$ 60.000,00
Terreno c/513m"- (Nereu Ramos) R$I.500,OO
Terreno c/5.850m' - (Jaraguá 84) R$ 55.000,00
Terreno c/450m" - (Waldemar Rau) R$10.00,00
Terreno c/480m' - (Loteam. Garcia) R$ 5.500,00
Terreno c/l.a98m'- (Barra Rio'Cerro) R$ 16.000,00
Terreno c/SOOm' - (Navegantes à 200m ,de Praia) R$ 3.000,00
Terreno c/380m' - (Jaraguá Esquerdo - Próx. Juventus) RS 6.000,00
Terreno c/408m' - (Barra Velha) RS 4.500,00 ,

Terreno c/37Sm' - (Vilã Nova) RS 7.000,00
Terreno cl 420m'· (Loteamento Garcia) RS 4.500,00" Entr. + Financiamento
Terrenos c/ 4S5m' - (Ilha da Figueira) Entr. + Financiamento
Terrenos c/385m2 - (Bairro Amizade) Entr. + Financiamento
Terrenos c/ 418,50m' - (RS 4.500,00); c/2. � 80,25m' (R$,15.500,00)Préx. Rodeio
Crioulo J,S, '

CHÁCARAS
Área de 5.320m'" (Rio Cerro" Próx, Choco Leite) R$ 45.000.00
Área d. SOO.OOOm' - (Rio da Luz) RS 55.000,00
Área de 500.aOOm' - (Nereu Ramos) R$ SO.OOO,OO
Área de 105.000m' - (Nereu Ramos) R$ SO.OOO,OO
Área de 325.00m' - (Ilha da Figueira) R$ 20,000,00
Área de 5.000m' - (Ilha da Figueira) RS 7,000,00
Área cle 22 morgos" (Massaranduba) R$ 15.000,00

PONTOS COMERCIAIS (VENDA)
Sala comercial c/85m' - (Com estoque) - (Rua Reinaldo Rau) R$ 25.000,00
Sala comercial cl 11 OmZ• (Com casa) - (Jaraguá Esquérdo) RS 60.000,00
Sala comercial c/80m' - (Portal Jaraguá) R$ 9,000,00
Galpão,lndustrial c/280m'. - TelTeno c/900m', (Rua Jora.e Czerniewicz) RS 55.000

. PONTOS COMERC�IS (LOCAÇAO)
Sala comerciai'· (Rúa Jorge Czemiewicz) � ótimo p/ escroitório c/86m2.
Galpão Industrial: (Rua Jorge Czerniewicz) -.ótimo p/ insto ije conf.

e lOTEAMENTOS
,

Residenciàl Piazera � (1lfÍada Figueira) � Entr. + Financiamento (até 30 vezes)
Residencial Behling � ótimos lotes; çom·toda infraestrutura, pronto para construir.

DODO
�ROPEIROS INDUSTRIAIS

\
RA 0-4

711-.....

Vendas

Apto. c/121.54m2 c/ garagem • Edif, Jaraguá - R$ 32.000,00
Apto. c/110m2 + garagem- Edif. Centenário.'R$ 30.000,00
Apto. d3 quartos + dependências - Edif. Caetano Chiodini • R$
30,000,00

Apto. c/110m2 +·garagem· FAif, Sta, Terezinha - R$ 35.000,00,
Apto. c/79m2 + garagem- Edif, Maguilú • Centro '. R$ 9.000,00
Casa de alvenaria c/130m2. Pröx, Malwce • R$ 36.000,00 -.

Casa de alvenaria c/240m'· Rua Nei Franco - VilaBaependi- R$
65.000,00
,Casa de alvenaria cl 150m2 - Rua Alvino Stein • R$ 21.000,00 +

Financiamento
Casa dealvenaria c/170m2• Prõx.Cond. Azaléia- R$ 31.000,00
Casa de alvenaria,c/120m2• Rua Brusque - Vila Nova

Casa de alvenaria c/ �56m2 • Dha da Figueíra- RS 40.000,00
Casa de madeira 10m2. RuaWalterMarquardt- RS 21.000.00
Casa demadeira c/80m2 - Rua WalterMarquardt - RS 29.QOP,OO
Casa demadeira cl 70m2 - Rua João Doubrawa- Pröx, HospitalJguá
• RS 19.000,00
Casa de madeirá c/75m2• Rua João Sarni Tavarea- R$ 18.000,00
Casa mixta c/60m2 e terreno c/637m2 - Rua Alfredo Bengel- R$
10.000,00
Terreno cl 2.320m' - Rua Major Júlio Ferreira - Lat. Bernardto
Dornbusch

Terreno cl 48,000m2 . RuaWalterMarquardt- Defronte Loni Mar
Terreno c/50.000m2. Rua Rio Cerro I
Terreno c/450m2 - Rua Frederico C. A. Vasel· R$ 15.000,00
Terreno c/397m2 - Rua Alfredo Bengel> RS 11.000,00
Terreno cl 317m2• Rua JoséTeodoro Ribeiro - Ilhada Figueira- R$
5.500,00
Terreno,c/684m2• RuaWalter Marquardt - Lateral • R$ 6.000,00'
Terreno c/395m2 - Loteamento Divinôpolis • R$ 9.000,00
Terreno C/615m" Rua Rio'da LuZ· RS 10.000,00
Terreno cl 450m2 - Rua Joinville - RS 9.000,00
Terreno cl 395m2 . Loteamento Divínépolis- R$ 6.900,00
•

Loca�o
Casa de madeira C/. 3 quartos- RuaFrederico C. A: Vasel • Fu odos

Apartamento - Centro

CRECItSC -

Protocolo N° 018794n-58

CRECI6392 I

Ruo .5 Gle Julho. S 17
Vllo Novo ..: .Jer••u6 do Sul sc

F.._�a

"'�-O" __
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LotealTlento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOlDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

TERRE:'I:()
Rua: Antonio (;l'SSl'1' - Lat. Rohcrt«
Zil'mann, CI ül'l'a =,=,I.).OOIll�

• .tt.

• • • • • • • • • • • • • • •

TRAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS VERDADEIROS

TEMPOS MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÁ DO SUL. VEJA ALGU-

I

MAS DAS CARACTERfsTICAS DO MARKET
PLACE:

EXCLUSIVA RUA 14HORAS:

, I.ELEVADOR PANORÂMICO;

.ESTACIONAMENTO COBERTO
COM VAGAS DEMARCADAS;

• ORIENliAÇÃO COM FRENTE
PARA A FACE NORTE - ILUI\I.IINA-
çÃO E VENTILAÇÃO NATl:JRAIS;

,LOJASDE
. CONVENIÊNCIA

TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE 8À

MEIA NOITE•

CONFORTO PARA A .

CIDADE, BONS NEGÓCI

OS PARA OS LOJISTAS!

Rua Domingos da Nova, 109
Fone (0473) 72-2608
Fax (0473) 71-0835
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Venda
Casa de alvenaria com 260,OOm2 com terreno de 5.700m2, com 3lagoas, árvores frutíferas etc., na
Estrada Rio Molha. \

Casa de alvenaria com lOO,OOm2 com terreno 420,OOm2• Lot. Marcatto, rua 723, casa 90, Estrada
Nova

'

Casa de alvenaria, com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer.
Locação

Salas comerciais

Apartamento no Edifício Jaraguá.
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
Apto.·cI 160,OOm2 no Edifício Miner nâ Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casamista c/90,OOm2 na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Terreno com 4.700,OOm2 e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Casa deaívenariacom280,OOm2com terreno de2.500,ÔOm2, narua: Antônio CarlosFerreiraesquina
Lourenço Kanzler.

' .

Terreno na rua: Fredêrico Barg de 14x30 (Próximo a Rodoviária).

ó
., lNTERIMÓVEIS

CRECI0914-J

leia com

atençãol
Casa de alvenaria com

,

,�

60m2, terreno com 346m2,
estrada Rio Molha (próxi

a gruta). Preço R$
6.000,00'
* Apartamento com 144m2,
Ed. Barão do Rio Branco,

suíte 2 dormitórios.

Preço R$ 35.000,00
Terreno com 420m2,

loteamento Beling (próxi
mo postoBeling). PreçoR$
to.ooo.oo

Venha
conferir.

Av. Getúlio Vargas nO 49, CI 48,OQm2•
Sala na rua 13 Maio, n° 119.'

p---------------.
I �t='

-

I

: CRECI W 1589 J,á :
I •
I Ba....a Sul •

: I....õveis :
I Fone: (0473) 72-2734 _.
I �N� I
I CMcar.. I I- Área c/62.500m2, edificado 100m uma casa de alvenaria de, 80'm2, uma casa

_ I de madeira c/ 80m2, um galpão, pastagem, água oorrente, lagoa, árvores I.
,•

frutrferas,distante9krndaMaiweepela EstradaGaribaldi. PnsçoRS53.000,00.
•AoeiIa-se carro e casa na cidade. ' "

- Área c/65.836m2, na Barra em Ioc8I nobre. Preço RS 210.000,00 - 50%

I entrada saldo até 10 mesas. I

'1I-Área c/69.ooom2, Rio CerroU, distante 350ms do asfaHo, com bastante água
Ioorrente. Preço R$17.000,OO. '

- Área c/ 62.500m' edificado c/ uma casa de alvenaria de 70m2 bam nova,

I pastagem, árvoras frutrferas, água oorrente para lagoas e para anifTlllis, .'
I

localizada naEstradaGaribaldi, distante 9kmdaMalwee. PreçoRS40.000,OO. .'- Área c/25.272m2, edificado oom uma casa de alvenaria de 75m2, oontendo

I' lagoas, pastagem, sendo grande parte dá área plana, distante 10km da
IMalwee. Preço RS 50.000,00 - Aceita casa na Barra.

Terrenos
•I 'Terreno c/376m2, (14 x27), na Barra rua lirida Piske Kreger. PreçoRS7.000,00

I'
Terreno c/396m', (16 x 25) lateral rua WaH�r Marquardt, Preço R$ 7.000,00 •Terreno c/840m2 (21 x 40), na Barra do Rio Cerro. Preço RS 4.300,00 em dois

I pagamentos., •Terreno c/l1.427m', edHicado c/ casa de madeira e um galpão, na Barra do

I
RioCerro, rua Pastor Schneider, no calçamento. PreçoRS45.000,OO - 50% de •entrada e meis dois pagamentos. ,,'

I Terrenoc/720m2 (15x48), na Barra doRio Cerro. PreçoRS13.0oa,pO -Aceita- Ise carro.

I Terreno c/l.060m', edificado c/ um galpão de 95m', bairro São i,.uiz:Preço •RS 20.000,00
'

I Terreno c/l.647m', na Barra do Rio Cerro Ei 1.860ms da Malwee. Preço R$ I2.500,00 em três pagamentos.
'

1/ Terreno c/750,72m2, localizado em área nobre na Barra. Preço R$ 14.000,00 •- 50% de entrada e saldo em até cinco (5) pagamentos.
\'

I Terreno c/l.900m', lateral da rua Frida Piske, naBarra do RioCerro. Preço R$ •p.ooo,oa -, Negociável.
"

'

'I
'

�� ICasa em alvenaria c/132m', 3 qtos, 1 suite e demais dependências, semi-

•' acabada, terreno c/420m' (15x28),-lol. Rosá na Barra. Preço R$ 12.500,00. •Aceita.-se carro.

• Casa de alvenaria c/130m', 3 qtos, demais dependências, garagem,terreno •,c/440m' - Vila Rau. Preço RS 18.0pO,OO - Aceita-se carro.

• Prédio c/2 pavimentos c/196m', desmembrado em três (3) aptos, sendo um •c/96m' e os outros dois com SOm' cada um, na Barra. Preço R$ 40.000,00.
',I Casa de alvenaria, 'Om'.terreno com 352m2. na Barra. Preço R$ 13.320,00. IAceita-se carro.

'

I Casade alvenaria. C/60m'; 2 qtos, sala, ooz. BWC,terrenocom 1.412, SOm', •
Estrada FrancisCo de Paula. Preçp R$ 21.200,00

I Casa de alvenaria c/70m2, 2 q1os, demais dependências, terreno c/ 350m' I
(14x25),toda murada, Jaraguá Esquerdo. Preço RS 15.000,00
I Pré<;(io c/2 pavimentos: Edificado c/510m', sendo 364m' pl área industrial. I
I'

-com lojas, salas, garagem e refeitório e mais um apartamento no 2° piso com
•146m', terreno c/l.023m' (28x36), todo murado e ajardinado, na rua João

Rlanincheck. Preço RS 130.000,00. Aceita carro e casa.

•I Casa de alvenaria c/70m', 2 qtos e demais dependências,terreno c/2.550m',

I
bairro São luiz, Jaraguá Esquerdo. Preço R$ 16.000,00 •Casa de alveriaria semi acabada cl 102m', 3 quartos, 1 suite e demais,

I dependências. EntradaWoHngWeeg,terreno oom 420m' (15x.28). Preço RS •20.000 - negociável

I
Casa de madeira, 3,qlos, 2 BWC e demais peças.terreno c/528m' (16x33), •na Barra. Preço RS 25.000,00

•
Casa de madeira mista c/150m', 3 qtos, 2 BWC e demais dependências; •terreno c/480m2 (12x40), Jaraguá Esquerdo, próximo ao Juventus. Preço R$

.• 16.000,00·negociável., •Apartamento c/ f07m', 3 qtos, 1 suite, :2 BWC e demais dependências, na

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

I oom 36m' cada uma, edificadas em terreno c/ 441,28m' (14x32), na Barra. •Preço R$ 33.000.00 - Aceita-se Carro.
'

I Casa de alvenaria sem�acabada. 3 qtos, sala. ooz. banheiro, com 95m'. na •Barra. Preço R$ 15.500,00

I loteamentos no bairro São lul. e Rio Ceno "
, •A partirde RS SOO,OO'de entrada e saldoem até 24meses c/ prestações a partir

I de R$187,SO pl mês. '.Telefones: prefixos 76 e 72

I ALUGA •Terreno c/4.000m'" na rU,a Bertha Weege - Barra do Rio Cerro

.. II Tratar na R. Ânge/�'Rublnl, 1223 - Sala 9 - Barra do Rio Cerro ••Fone (0473) 72-2734 CREC11589· J

• •
._-------�---_._�

I
I
'1
I
I
.1
I
I

TERRENOS,
Terreno emPiçarrasabeira rioc/4.185m2(Ancoradeu
ro)
Teerene Rua Amazonas c11.720m2, (esquina) pr6x.
Teatro Scar

Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2500ni2.
Pr6x. trevo Posto Marcolla
Terreno c/420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno esquina naRuaRei�oldo Rau c/casa de alvena
ria

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

CASAS
Casade alvenaria c/50m2 - LoteamentoAnaPaula,Rua
209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.
Casamista Loteam. Ana Paula IT Rua Victor Vitkoski

CasamistaesquinaRuaJoão J.Ayroso c/RuaFrancisco
Hrushka (JguáBsquerdo)
Casa de alvenaria 100m2 - Rua Oracio Pradi - Pr6x.

Colégio Cristina Marcatto
Casa de alvenaria 160m2 - Pr6x. Recreativa Menegottí
Casa de alvenaria 100m2 +'60m2 (em construção) - Ilha
da Figueira.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

APARTAMENTOS

Apto.EdificioJaraguácl70m2c/2 qtos., (10andar), apto
3.

'

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

Apto. emPiçarrasEdif.Marisa - Apto. 93 com 88,59m2
, 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 qod�ro Rodrigues (Vila Rau).

CHACARA NA CIDADE

Arborizado, c/ärea de 14.700m2"a 5 kmdo centro e/boa

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/2.5OOm2 c/25,OOm p/
Mai. (Instalações Brasilauto) -

Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382 m2
:T. It· •• I o •• I .• • I

Empreendimentos Imobiliarios Marcatto
- ----

Av.Mal.Deodoro 1179

Compra eVende
,...
...

71-1136
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LI�.O. ANTEC�ANDO
.

.

Ha quase um ano Cardoso
revelava os seus projetos

D o mesmo autor do
bestseller Seus Pontos Fracos,
Wayne W. Dyer, chega às livra
rias esta semana com o selo
Record/NovaEra um livro que
revetaserpossivela realização
de' milagres no dia-a-dia: A
VerdadeiraMagia.

ODr. Dyeracreditanaexis
tênciade umpotencialde cons
ciência que permite o controle
sobre o mundo material, uma
capacidade de manutenção do
equilíbrio sob-asmais diversas
condições ou circunstâncias. A
VerdadeiraMagia procura co
locar ao alcance do leitor este
equilíb rio.
Associando técnicas de con

centraçãoedesenvolvimentodo
poder'mental com princípios
essenciais de espiritualidade,
oDr. Dyerabreaoleitoroque
Sustenta ser o caminho da saú
de, da prosperidade e da har
monia. Esta é, para ele, a ver
dadeiramagia, opoderde ope
rarmilagres no dia-a-dia.

AimPienSa do interior do
Brasil de há muito conhecia os

planos do senador Fernando

Henrique Cardoso. Quando-da
realização doX CongressoBra
sileiro dos Jornais do Interior,
realizado no "Centro de Conven

ções Ulysses Guimarães", em

Brasília, por' convocação da

Absaiorí � Associação Brasileira
dos Jornais do Interior e a que
compareceram quase todas as

Adjori's, o entãoministro da Fa
zenda - Fernando Henrique Car
doso, submeteu-sé a intenso de-

bate da conjuntura brasileira, em
que o debatedor e os congressis
tas chegavam ao topo daaspereza
de intervenções, deixando

transparecer que os diretores de

jornais do interior estavam dian
te de urna personalidade forte,
disposta a enfrentar o estado ca
ótico que se implantara no País.

A foto feita na ocasião mostra,
o instante em que em 06/12/1993

. deixava o local dos debates, sob o
aplauso dos congressistas.

Hoje colhe os louros da apro
vação popular, que confia na sua

mão forte para tirar o Brasil do.
atoleiro em que os administrado
res o conduziram, pelo queneces
sita de urn forte suporte da im

prensainterioranabrasileira. para
que o paciente se recupere em

curto tempo das cirurgias a que
deve submeter-se.

Certamente a imprensa não

faltará com urn maciço apôio a

'qualquer iniciativa saneadora,
juntamente comurn congresso re
novado e expurgado daqueles
representantes que tanto enlame
aram este país. (E.V.S.)

REDEGLOBO
Hoje

05:51- Telecurso II Grau
07:01- Nós na escola
07 :22 - TeIecIeba1e
07:42- Festlvaldedesenhos
00:11- Eureca "Pele"
09:00 - Treino GP da Europa
10:06- Xuxa Park
12:05- JornoldoAlmoço
13:15- Jornal Hoje
13:40- VIdeoShow

, 14:10- " Esporte Espetacular
16:00- Futebol "Corlnthlansx

Vasco"
17:50- TropJcaIJente
18:45- AVlagem
19:40- RBS NotIcias
20:00- JornalNaclonal .

20:30- PótrlaMlnha
21:30- Escollnha do Professor

Raimundo
22:35- Filme - ;'Arco-lrls negro. além

davldd'
01:30- Filme - "Filhos da guerra"
03:27- Agente86
03:45- Filme - "Umajanela suspeita"

Amanhã
06:45- Campo&Lavoura
08:00- Globo Ecologia
08:30- PequenasEmpresosGrandes

Negócios
09:00- GIQboRural
10:30- Modelo Empresarial

Ca1arlnense
10:00- GPdaEuropa
13:08- Viper
14:15- Filme - "RamQo III"
15:45- DomlngãodoFaustão

-

20:00- FantóstJco
22:08- Filme "Nova York contra o

crime"
23:09- Placar Eletrônico
23:42- Filme - 'Vidasamargas"

REDEBANDEIRANTES
Amanhã

04:45- JgejadaGraça
07:00- Mundo Rural
08:00- MornentomusJcal
10:00-
10:30-
21:00-
21:15-
22:15-

23:1!1-
23:30-

Clube InnãoCaminhoneiroShell
Show do Esporte
JornaldeDomln\;Jo-1"Edlção
Hollywood Rock ln Concert
Domlngo10
JornaldeDomingo - 2"Edlção

.

Filme - "Na solidão da noite"

*Alterações não comunicadas
são de responsabilidade das
emissoras.

Minisuo questionado pela imprensa no ano passado
,f

Contar com o voto de confiança dos Catarinenses é o maior orgulho_
Quando e�ta confiança chega a mais de 33.000 votos, fazendo-me o

Deputado Estadual mais votado da nossa região e o segundo no

Estado, cabe um agradecimento muito especial. A Família
Catarinense pode ter a certeza que tudo faremos para retribuir .esta

confiança. Contem comigo_ A nossa caminhada continua.

Espero suas sugestões para atuar como Deputado Estadual
Escreva para: Caixa Postal99 - CEP 89201-972 - Joinville - SC.

II
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Jaraguá do Sul, 15 de outubro de 1994

Gente & Informações

Tem coies«

que nunca

saem da moda.
Andnr bcm

vcdido é
uma de/aeB.
t icMJO é no

onfecções Sueli
Vestindo Gerações

Av,MarechalDeodoro,10B5
PODe (0473)71-3311 - Jaragw. do Sul- SC

VESTiNdo VocÊ de CORpO INTEiRO

GETúlio VARGAS, � �

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE
.

TORTAS, TAÇAS E SANDUICHES GELADOS, TAMBÉM COM CAFÉ,
CHOCOLATE QUENTE, BOLOS E SALGADOS

Venha provar nossas delicias!·
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819 - Fone (0473) 71-8724

Agraça
de

Graciana,
umadas
muitas

belas
mulheres

que
compare
cem à VI

Schützenfest

Emmendörfer Com.
de Veículos ttda.

Concessionária
Chevrolet

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 657
Fone(0473)PABX 71-3665

-BoateMarrakechrea
bre na prâxima sexta-

.

feira, 21, para comemo
rar seus cinco anos de

vidanoturnaemJaraguá
do Sul, servindo o tradi
cional bolo de sonho de
valsa. No sábado, pre
sença da banda
curitibana Dr. Smith.
-Amanhãa comunida
de católica de Tifa dos
Monospromovesuafes
ta popular no salão de

festas da igreja Nossa
Senhora doRosário, em
Nereü Ramos. Depois
damissa, às 8h30, apre
sentação do Grupo de

Dança Folclórica Itali
ana. Haverá bingo du
rante toda a tarde.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos
.

Seguro é Prestação de Serviços

{��!�c�!<!�rc�:!!!�!�,� ;;rJ 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
.-.�

Jaraguá do Sul - SC

FONE (0473) 76-�200

VECTRA
Eleito - "CAAAO DO ANOH

por Auto Esporte." Versão 1994

CD - Man. I CD - Aut. lou GSI

&te é
,

�.I

ao seu alcance na

.�
.'

,�JlJlENlJóllFEß
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GUARAMIRIM PERTURBAÇÃO

Espezimpedepreventiva Comedorâe copos bêbado

d inoconf
'

. épreso emMassaranduba
e assasslno con eSso' Massaranduba - Sábado, 8 para cerveja 'díante de todes os

.

"
de outubro, 20h30. A guarnição. frequentadoresdoestabelecimen-
da PolíciaMilitar do. município, to.

foi chamada para atender a uma Em contato com as autorida-
ocorrência que parecia ser como des Iocaís da polícía de
tantas outras de embriaguês e Massaranduba, ninguém soube

perturbação. Quando os solda- confirmar o. fato,mas o. responsä-
dosRitae Basso. chegaramno bar velpeladelegaciadepolícia, Ivan
Recanto. Floresta deteràm o. agri- Kasmirski, declarou que horas

cultor, Vitor Andrejewiski, 38, após a prisão, Vitor foi liberado,
natural de Guaramirim, condu- já recuperado. da bebedeira, sem
zindo-opara a delegacia de polí- demonstrar qualquer ferimento.
cia. aparente. Quando. foi questiona-

Tudoparecíanormal, não. fos- do. sobre seu estado, Vitor res-
se o. fato. de que Vitor, além da pondeu: "JáestoubemOporrejã
perturbação, não. tivesse, segun- passou't.Segundoodelegado.não
do. o. boletim de ocorrência da é à primeira vez que Vitor cansa
PM, comido três copos de cristal 'problemas por embriaguês.

Guaramiriril - O delega
doAlcivandro Espezim, da dele
gacia de polícia da Comarca de

Guaramirim, informou que vai

pedir a prisão. preventiva do. as
sassino.

�es:of HDmitido disse
Preiliper, oa de/.godD34 casa- .

do:�-: qlKJolimuptJro,
nbonel-
10, que se d.Mndef
res i d e
em Jaraguá do. Sul. Ele matou

com dois tiros o.motorista de ôni '"

bus, LeonildoAntônio. doSantos
40, casado, pai de quatro filhos,
pür causa de umadívida de pouco
mais de R$ 100,00.

O assassinato. aconteceu no

sábado, 8, na casadeLeonildo.na
rua Senador Schroeder, em
Guaramirim. Segundo. a sua ver
são, Rolf queria, juntamente com
sua esposa, efetuar a cobrança da
dívida na casa da vítima e disse,
em seu depoimento ao.delegado,
que foi ameaçado. pelo. motorista
morto, oqueodeíxou "assustado."
e "desnorteado", fazendo. uso de
seu revólver, para atíngí-lo com

doisdisparos - umno peito. eoutro
no baço.

Após o. c1'ÍIIle,Rolffugiu, apre
sentando-se somentena terça-fei
ra' 11, ao. delegado. de

Guaramirim, acompanhadode seu
advogado. Espezim dissequeain
dadeveráouvírmais quatro. teste
munhas até quarta-feira, 19, mas
antes vai encaminhar o. pedido. de
prisão.preventivaaojuiz substitu
to. do. Fórum de Guarámirim, Ed
son Luiz de Oãveíra, Segundo.
Espezim, o. motivo' alegado. pelo.
homicida é "fútil e não. justifica a
atitude".

POLíCIA MILITAR '
,

Oco"ências movimentam fim de semana
Jaraguá do Sul- Policiais

lotados na 33 Companhia da
PMde Jaragu�do Sul atende
l3IIl a várias ocorrências, en
lresábado (8)e segunda-feira
(lO), com muitos casos de

embriaguês. Na rua José
Picolli (Estrada Nova), foi
detidoAcb1i9deAlmeiraPri
IDO, 41, natural de Herval

D'Oeste; de profissão
metallÍrgico� Bêbado, agrediu
seus familiares provocando
ferimentos em sua esposa.
Na rua, 11 de Novembro,

em Massaranduba, Rolando
Koslopp, 49, sofreu uma pa
rada cardíaca, falecendo no

lOCal. Seu corpo foi encami
nhado ao necrotério doHospi
talSagradoCoração de Jesus.
Na,rua Barão do Rio Branco,

centro de Jaraguá do Sul, a
PM foi chamadapara levar ao

Hospital São José,M. D., 33,
professora, que tentou o suicí
dio ingerindo veneno.

,

Rua Getúlio Vargas,
Corupá, acidente de trânsito
envolvendo o condutor da
moto placaKD-132 (Yamaha
125), de Joinville, que cho
cou-se contra a casa n° 127
daquela via pública ..
Motoqueiro fugiu do local.
Acidente na rui, Joinville
(Baependi) quando o Passat

placas JU-0164, de Jaraguá
doSul, conduzido porAdilson

.

Américo capotou, chocando
se contra a garangern de veí

cuíos Spézia, danificandoOu
tro veículo. O motorista esta

va embriagado e foi conduzi-

do ao posto da PRF, de

Guaramirim, onde o teste do
bafômetro acusou 1.2 de teor

alcöolico. Foi encaminhado à

delegacia de polícia.
Também em Corupá, rua

Getúlio Vargas, acidente de
trânsito com colisão entre um
veículo Parati placas CO-

22�2, dirigido por Diana

Bortoloti e um Fusca sem pla
cas cujo condutor evadiu-se
do local. Acidente com danos
materiais.NaestradaTrêsRios
do Norte (Jaraguá), próximo
ao Loteamento Santo Anto

nio, foi detido Dilvo Andres,
39, natural de Porto Mauá

(RS). Embriagado e desern

pregado, perturbava família
res em sua casa. Foi levado à

delegacia de polícia.

Acidentes deixam ummorto
I

e mais 18 pessoas feridas
'camente na pista. Atrás vinha o.

coletivo DO-0240, de Corupá,
pertencente à empresa Viação.
Hansa Ltda, que bateu violenta
mente na traseiro do outro veí
culo.

Deste acidenteresultararn 18

feridos, amaioriacrianças. Dois,
dos passageiros foram interna
dos em estado grave: Luzia

Limzmeier, 15, e Marlize

Conteweck. 22. Por causa das

inúmeras festas do.mês de outu
bro em Santa Catarina, as mai
ores concentradas no Vale do.

ltajaí, a polícia tem mantido.
desde aprimeira semanado.mês
um forte esquema preventivo.
nas rodovias de acesso. Mesmo
assim o número de acidentes
tem sido. grande, provocados
pelo excesso. de velocidade e

destenção,

TRÁGICO

Itajaí - Antonio Marcelino

Estevão, 38, residente em

Jaraguá do. Sul, foi uma das ví
timas com lesões graves no aci

dente registrado entre- três'veí
culos de passeio. na BR-H91,
proximidades de Itajaí. No aci
dente morreu Sílvia Maria de

Souza, 36. Também com lesões

gravesforanrintemadosemhos
pitais da região, Osvaldo de

Souza, 45 anos, e Edivaldo. de

Souza, 14, residente em Itajaí.
Outro grave acidenteocorreu

entre dois ônibus de turismo. no

quilômetro 121 daBR-101 ,pro
ximidades dePalhoça. Segundo
informações daPolícíafcodovi
ária Federal, o acidente aconte

ceu quando. o. motorista do. ôni
bus JH-8005, de Palhoça, per
tencente à Empresa Guitan Tu
rismo. Internacional, paroubrus-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Adversário do Juventus
pode ser BEC ou Marcl1io

EXPIiCTATIVA

J araguá do .Sul - S6 de

pois denovembro é que oGrêmio

EsportivoJuventusde Jaraguádo
Sul deverájogar pelafase semifi
nal do Campeonato Catarínense.
Isso porque a última rodada dos
outrosno

quadran
gularque
definirá

. qualserá
o quarto
c I ub e

classífi-

'JftJlBqueH/lDD '

devejDgorttJm
(ritilÍmo 110

sBmiR/lol
ç a d o

para a etapa; s6 se realizará na

segunda quinzena de novembro.
Deacordo comadireçãodo "Mo
leque Travesso", esse atraso na

seqüêncíadacompetíção foi cau
sado em função da participação

doCriciúmanoCampeonatoBra
sileiro.

Para evitar que a equipe perca
,

o ritmo de jogo que vinha desen

volvendo, ao longodo campeona
to, o técnico Abel de Souza deve
rámarcarumamistosocontrauma

equípe, de-preferência de outro

estado, paraacertar a equipepara
esta fase que poderá levar o

Juventus à uma flilal, inédita, da
primeira divisão do futebol
catarinense:
Além de Juventus e

Chapecoense, o.Cricíüma tam
bém já está na semi-fmal do

catarinense. A outra vaga s6 será
defmida na última rodada que
ainda não tem data marcada. Os

pr6ximos jogos são Criciúma e

Blumenau, em Criciúma e

Figueirense x Marcílio Dias, na
Capital do Estado. A equipe da

terra da Ocktoberfest torce por
dois empates que classificaria o

timeblumenauense pelo saldo de
gols. Já o Mareflic precisa da

vitória e depende da derrota, ou
empate, do Blumenau frente ao

"Tigre".
Para oFigueirense as possibili

dades são mais matemáticas que
práticas.Otimeprecisavencercom
margemdecinco gols dediferença
e torcerpeladerrota do Blumenau.

Ao Juventus fica a tranqüili
dadede que dificilmente irá en

frentaroCriciúmana fase semifí
naldo catarinensee,sejaquemfor
o seu adversário, jogará a segun
dapartidaemcasacomoapoio de
sua torcida.

Número de jogos ..

Total de gols.: .

�:.:\a�er:'!:.·.· ·

·.·.·.·.·.::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·.::·.·.·.::�::::::::::Ä·$··452:�:
Média de renda

'

, R$ 1.B08,
lotai de público 308.471 paganI
Média de público : 1.
Maior público 6.259 pagantes (Marcllio 4 x 2 Jo
Menor público : 18 pagantes (Concórdia O x O Caça
Melhor ataque : : 61 gols: Juvenlus
Melhor ,defesa 35 gols: Criciúma
Pior ataque 45 gols: Inlerna
Pior defesa 69 gols:' InlernacionÍl·
Maiores goleadas Joinville 5 x O Chapeéoense; Joaçaba O x 5 Joinvle'
Rgueirense 5 x O Chapecoense; Figueirense 5 x O Juvenlus.

.,

Artilheiros --------"---_

���:rd;��:n�:��i��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�; :.
Adriano (Allélico) , 16 gol$,
,Indio (Juventus e Barbosa (Figuélrense) , 14 goI$

Melhores goleiros
.

Alexandre (Marcllio Oias) 0.87 gol por Jc9'
l.sonettl (Juventus) ; l.00 gol por iC9
Moreira (Blumenau) 1.02 gol por jogp
Rogério (Figueirense) l ,06 gol por Jc9'
..Computados somente os dados das equipes que segue", na competlF14
exceto os que se referem aos artllheitos, maiores goleadas emenor e"'*
público. (Fonte: FCF)
______ Classifiqação ••
-�--....------ Grupo E -----"""----.,.

V E O
3 I 2
3 P 3
222
2 1 3

Grupo F ------'-'------'_
I' Criciúma 6 4 3 O 5 3 ·2
2'Blumenau 4 4 1 2 3 3 Q
3'MarcHio 3 4 1 1 5 6 ·1
4' R�eirense J 4 1 1 3 4 ·1

Regulamento: Os dois primeiros de ceda grupo se class/hcam para a ,..
semifinal. O primeiro do E enfrentarA o segundo do F, e o prllMlro do F
enfrentarA o segundo do E.

.

Equipe.
l' Juvenlus
2' Chapecoense
3' Internacional
4' Tubarão

Ge
9
6
8
10

PG
7
6
'6
5

J
6
6
6
6

GP
7
9
8
9

Em Jaraguá do Sul

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.

Desfile de Sociedades
Nos dois domingos (9 e 16 de outubro)
acontecem os tradicionais desfiles dos

, Clubes e Sociedades de Caça e Tiro, uma
bonita e emocionante homenagem às
raizes da r�gião.

�' � R" .,voce e el.
Uma das mais antlqas e

tradicionais festas germânicas, a
Schützenfest - Festa do Tiro é
uma alegre renovação das

tradições qermânicas.

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

típica alemã da melhor qualidade.

o melhor do folclore
As melhores bandas

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.

Além das 12 bandas, vindas de várias
cidades do sul do Brasil, que se

revezam nos bailes e tardes dançantes,
'éste ano a Schützenfest teráa

presença, pela quarta vez, de "Die

Original Mottener", diretamente da
Alemanha espeCialmente para você.

7 a 16 de Outubro de 1994
Parque Municipal de Eventos

Jaraguá do Sul
Apoio:

B':J ii 4' i: f.!IUl
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Aberturaontem CR$ 2.750,00 = R$l,OO Cadernetas de pou- Novembro· CR$ -15.02-1,00
1: V - Ogovernomobilizou, pança com aniversâ- Dezembro· CR$ 18.759,00

Com.R$ 0,8470 R$0,8290 desde ontem, afiscaliza- . rio hoje, 19-, terão um
Jaaeíro- CR$ 32.832,00'

Tur.RS 0,81 R$ 0,84 ção da SUI)JI/Jpara conter rendimento de

Regional ontem os especuladores de 2,7733%. Fevereiro- CR$ 42.829,00

Par.RS 0,83 R$0,85 preços.
' Mínimo fIXO • R$ 70,00

/,...,.;:...

DAÍDm
�MPRESSOI

17 -0353 CAIXA POSTAL
BIBLIOTECA ESTADUAL
RUA TENENTE SILVIRA.343

ASSASSINATO

Testemunhas estão depondo
sobre a morte do motorista
o delegado Alcivandro Segundo odelegado, o inqué

Espezim,deGuaramirim,con- rito deveráestarconcluídona
tinuaouvindo testemunhas 50- próximasemana.Ern Jaraguá
bre o assassinatodomotorista do,Sul apolíciaprendeu Sere
deônibus,LeonildoArttonio ' no Rohde, de Estrela (RS);
dos Santos, morto a tiros no tentandoroubarumveículona

, dia 8último, em suaresidên- Schützenfest
ciana ruaSenadorSchroeder. Página 11

Ação propõe que Candidatos vão

a Salvita seja atrás, de apoios
dissolvida logo para o 2° turno

Página4 Página3

'Um incêndio consumiu rapidamente ontem, ao final da flirde, as

instalações da Bakun Publicidade, fundo» das lojas Colombo na

MareclullDeodoro. Bombeiros foram acionados rapidamente e con

seguiram conter as chamas.

•

'�
Dalmar

SCHÜTZENFEST

Números mostram que a festa
está evoluindo a cada edição

AVISchützenfest, que ter

minoudomingo, 16,levouqua
se 94 mil pessoas aos pavi
lhões d�_Pa:queMunicipal de
Eventos durante os dez dias da

festa. Em relação ao ano pas-

sado,houve, segundoriümeros acesso. na ediçãodo próximo
preliminares divulgados ontem sábado ci�culará encartado no
pelasecretariamunicipaldeTu- CORIlEIO DO POVO o

rismo,umaevolução:de80.173· "Schützenfest Zeitung", com

para ·93,952 visitan�es números fínaís dafesta.

liA COMERCIAL"

registradospelasbilheterias de Página4
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EDITORIAL

Insatisfação expressaEm némeros brutos, a eleição de Fernando contar o desespero latente dos candidatos nos progra-

pendência, a atual rua 1, denomina- interesses contrafeitos, velhos e

da de Getúlio Vargas, no prédio de novos inimigos se aglutinam, reu-
propriedade do sr. Leopoldo nindo militares, classes médias ur-

.

Janssen, onde já havia uma estação banas, dissidentes das oligarquias
telefônica precária e por isso a ati. mineira e gaúcha, todos mobiliza-
vação da nova se constituia num dos em intensa campanhaeleitoral.
marco extraordinário no desenvel- JúlioPrestes, contudo, êeleito,mas. .•.
vímentedasrelaçõescomercíaisdos .L: .não toma PQsse.'Em Reeífe, João,>
jaraguaenses que pod�!IJll'..�i!eg�- . "Pessoa ê.�ss�sfuado/qu; é�xplo.'\
ladas com maio!" rapidceú-� 0.<.;::.' c. ; '.liadô"P:f(It5s.QpÓsi<!ielÚstaS e.p!"éclpí.�:S<

"

Eia,pois;u�uerYiçoquenãosó taos�c<>riiêêirii.Óntds}·'.� '.> .J
".� .-.serv.ia àoomu�da4�1QÇ,al, como se . N'e) dia 3 de o��brô,: estö.ur.i:.'
,.....

'transfonnava numä .,G�n1ral ipfOI::!, -'rev@lu�ão' em P..Alegre(lidêt:!!-de' '::
-, ",:m:àtiva da mais älw. valia 'P�-à"as <: pel�;eivil Gerulio 'Nái:g�·.:e·�o::cQ;.

i; fötçastevoljl;ci0ilárÍas,notâdàmenfê. "mando ··dg' militar Gel. Gói's
.

<.'num' en�n:ç,iun�ntô rodo-:�:rroyiá-·· .: Monteíre-e'»movímentose-alastra»: .

. ''':' �- -;l.
.

_. �;. "'JWi�:; ". :

,,�pt�9� ; ��n1l.,:p�s realizado ,se�.s projeto� ê progrämas.'Mais. putädos fe4eràis e dÓ��§enâdotes .. ':�.;�� ara.gu•
.

'�. :h�q):n6. �anded� ,d0Em:S�Sl; _pMin1as,4'"
3 de b

'

1
. domi

.
"

'

pode"
.

t:iI__ ···ti··.. ._ .. ·• .':

"<"'''.'' d'. :' '_ Qlum.
....

..
só ,er�.s·� o.. Ql: . ste...... ". t:. au 0,

em outn ro uma e eíção o qU��SQ,para rconsoííãar
.
01, ��.����e Q,�anto �f.·.Q

; �Jque'f?tárnJ)CI:iP��# ,O' ':;: � peri� Bahia, Ear� �e Rio:*" laneiio se
,

, geral, emqueescolhemos opresi-
.

a estabilidade. monetäría e 'pro-.. pf_es��n.� Gá:R�p�bl!c.�.. 0 "': .. � ;- va o serv�� telefônico eh'.a krtà:: " 'wnta uma resistência,.mas' na ma.;,.': ::
dente da República, governado- moveraretomada dQ crescintento . É])iéciso'que itfilharliós bieftô .. Frieda JãrtS'�élt, a ·fúlúrã e$p�sá d� � ': :''arú�adádeÚde outubr� d�193<C '

res, senadores, deputados fede- . acelerado da econemía, €ondição candidatosque,porseupassadoe Leopoldo Cerlos.Meyse-prímeíra. . os chefes principais intimam Wa- ,

raisedeputados estaduais, asaten-
..

-necessértaäreôução das carênci-. suas posições, estejam compro-
.. telefonísta de-Jaraguä, progenitora shington"kuÍS a deixar-a presidên-

ções se çoncemraram na disputa as sociais, o fu.turo presidente de- metidos com asmudanças neces- de Ilse Mey, a esposa -de -Osmar cia.Namesmadataos comandantes

p r es i - pendedareformadadaConstitui- sárias a colocar o Brasil no camí- Duarte, com quem reside em do Exército, Tasso Fragoso eMena

deemncialmee_,.M"I-I.'A�t'''''' ção. Óhodam�4eróiru;deedapro.spe- J�iilVille,tendoéompletadoosseus Barreto; e da Marinha, Isaias

","VW"ZWI Reforma Tributária" rídade, Que estejam dfspostos a 86. anos, eIIl24/0511994. Noronha tomam o poder depois de.
. . . Segundose..recordáWashington destituIr o presidente WllshingtonreformulaçãodàPrevidência, flm combate.r os'grupos corporativos LUl's.'

' ,

Luís assumia em 15/11/1926 as ré-
das re.s,triçõe.s ao capital.·. estran- que na defesa de seus priv1'lég1'- ,.'

-

deas da Ná.ção que se estendia até Uma JúntaMiIitar assume opo-
geiro" elimi.nação dos monop6li- os,impediramarevisãoconstitu- 24/10/1930, usando a frase para dereomantématéttansferí-Iopara

. os" revisão da estabilidade e da cionaI.Que seproponhamacolo- marcar o seu período 7 "governar é Getúlio Vargas, em 3 de novembro
isonomia no' sétor público catoEstadosobcontroledasoci- àbrirestradas". de 1930.
redistrib1üção de encargos e fun- edade ao invés de seu contro- Como as atividades políticas já Daí a importância da data desta
çõesentreesferasdoGoverno,são lador. vinham marcadas por outras revo- foto,quefoifeitaexatamenteno dia
alguns dos pontos que precisam Essa eleição não pode repre- luções, que se tradUZIam em insa- em que os chefes das forças arma-

ser modificados ou retirados do sentarapenasumatrocadepesso- tisfações, conseguiu Wªshington dasdestituiamdopodero,presiden-
textoconstitucionalparaviabilizar as, mas ser o marco de um novo Luís promulgar a chamada "Lei te é a razão do ajl,lhtamento de pe-

a quarta, emais importante etapa ciclo da história que lhe permita Celerada"', que se transformavaem pulares que festejavam aqueleacon-

do Plano Real. Além disso, a re- crescer de acordo com suas
instrumento de repressão a ativida- tecimentQ, empunhando-se a ban-

forma partidária, aprovação da potencialidades e comas necessk
des políticas e sindicais que já da- deira, a que a<leriam as jovens que
vam mostras de entemar o caldo aparecemàjanelaonde,instatadaaLei de Patentes e a reformulaçãp <lades do povo brasileiro. (Agên- político que aos poucos se CompanhiaTelefônicaCatarinense,

do sistemafinanceiro são comple- cia Phmalto). avolumava. Em lOdemaio de 1929 situadadefronte a ijstação daEstra-
mentos indispensáveis à a classe operária funda a Confede- da de Ferro, hojemuseu e arquivo
govemabilidade, estabiIidadeeao ..Economistaedíretortéc- ração Geral dos Trabalhadores histórico de Jaraguá.
crescimento. nico do Instituto de Econo- (CGT). .Fritz von Jaraguá - 10/94

Tudo isso depende do Con- mia da Associação Comer
gresso. Assim, a escolba dos de- cial de S. Paulo

.

Henrique Cardoso é incontestável, somente superada
pelo general Buríco Gaspar Dutra, em 1945: Cardoso
obteve 54,3% dos votos válidos contra 55,3% de Dutra.

Ambos, é fato, não foram os preferidos da totalidade'
dos eleitores que foram às umas nos doispleitos, porém
obtíveram a maioria dos votos válidos e isso é o que
conta. O presidente eleito em 3 de outubro alcançou
34.377.055 milhões de votos e seu maior adversãrío,
Luiz Inácio Lula daSilva, 17.126.232 votos, dos poUCO
mais de 63 milhões considerados como válidos (27%).

Mas há um número que traduz, com fidelidade, a
insatisfação de expressiva parcela de brasileiros que
votaram. Pelos dados do Tribunal Superior Eleitoral,
estavam legalmente registrados 94.782.410 eleitores.

Destes, 17,7% se abstiverameoutros 15milhõesvotaram
em branco ou anularam o voto. Ou seja, cerca de 31
milhõesdeeleitoresnãoderamseuvotoanenhumdosoito

,
.

candidatosque disputaram a presidência daRepública
Embora os apelos e�çlo� do próprio TSE, sem

...... .." ...

.s :

Eleições e

mas eleitorais gratuitos, um terço dos eleitores que
poderiammodificar completamente o quadro a favor de

qualquer umdosoito candidatos, preferiram, porrazões
diversas, permanecer à margem do processo. Numa
análise fria, hámotivos de sobrapára talprocedimento,
desde a era Collor aos escândalos que pipocaram pos-

.

teríormente ao "impeachment", envolvendo boa par
te de deputados e senadores.

Isso sem falar em escândalos idênticos descobertos
em prefeituras e governos de estados, sempre com o

envolvimento de políticos eleitos pelo voto popular. O
descrédito; a desconfiança e a ira contra as quadrilhas
formadas nos partamentos desaguou agora nas umas.

Háque secondenareleitoresqueassimprocederam?Há
alguém, de fato importante, ria cadeia? Será que os que
acabamos de eleger procederão de modo a restaurar' a
dígnidäde do ,país? A dúvida destes 30 IIiilhões de

brasäeíros quenão votaram ou que anularamb voto, é '

a mesma (iúvidã que paira na alnia: dos que. yQiará:ir1
."f:. -_.- ��.

ft/formft$ ,�"',"
,

..MarceIDomingos'Soli".,

nor esca-, (JlJiJf(J
la,parao :t

.governo dependemestadual. .

]É na-' do (iJlllfeSSD
turalque
amaiorparte das discussões e das
atenções se fixaramnaescoIhado
presidente daRepública, pois, em
regime presidencialista, como o

brasileiro, a atuação do chefe do
executivo é fundamental para os

destinos do País, tal a soma de

poderes que concentra em suas

mão�.
Acontece, porém, que apesar

desses imensos poderes, o presi
dentedaRepúblicadepende, para
executar sua política, da aprova
ção do, Congresso Nacional aos
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Jaragtí do Sul, 19 de outubro de 1

Reminiscências
. .

A Revolução de 30 em Jaraguá (2)
A foto abaixá émais uma genti

lezadorotarianoAlfonsóBuhr, desta
feita tirada em frente à Companhia

. TelefônicaCatarinense, na tardede
24 de outubro de 1930, quando a

vitória já estava assegurada.
AEstação Telçfônicaem23/021

1929 já estava pronta, já tendo a

linha alcançando Bananal, e a cen

tral instalava-se na Avenida Inde-

Washington Luís escolhe o

paulista Júlio Prestes come candi
dato à sucessão.

Minas Gerais, o aliado do café
com leite, passapata aoposiçãoe se
alia aoRioGrandedoSule ã

Paraíba,
.

formando a Aliança Liberal, que
escolhe o político gaúcho Getúlio
DornellesVargas eoparaibanoJoão
Pessoa..Como soer acontecer em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Retranca
(C.M.)

No alvo
Houve quem se espantasse com o linguajar do ministro da
Fazenda, Ciro Gomes, quando se referiu a cobrança de

ágio na venda de carros novos. Houve, até, os que se

chocaram achando que o ministro tinha "baixado" o nível.
Ciro Gomes usou o termo correto: quem paga mais que o
devido é otário, não há outro termo. E épor causa disso

que, tem uni monte de gente enriquecendo sem fazer/orça.
Não mudam Na medida

Ospolíticos continuamos
mesmos. Noprimeiro turno,
o PT sacaneou o candidato
do PDT, Nelson Wedekin,
mesmo que estivessem coli

gados. O PMDB meteu o

pau nos dois, o PFL tam

bém. Agora estão todosjun
tos com o único.objetivo de
derrotarAngelaAmin. Quer
dizer, o que queremmesmo'
lo poder.'

Ontemaindanãose tinha
o consumo total de chopp
(barris)nos14camarotesda
Schützenfest. Mas, segura
mente foram mais de 100.
Parece muito, porém nem

tantoconsiderando-sequefoi
servidodegraçaparaoscon
vidados. Pago,evidentemen
te, pelos proprietários dos
camarotes.

Tentando
PrefeitoDurval Vaselfoi

ontem de manhã para
Brasília. Levando em sua

pasta várias emendas ao or

çamento da Unido, reivindi-
,

cando verbaspara obraspú
blicas, especialmente no se
torviário. Assessoradopelo
deputadoPaulo Bauer e se

_

nadar Esperidião Amin.

Convidaram?
PFL anunciou em reu

nião da alta cúpula, que
nãoparticipará dopróxi
mo governo de Santa

Catarina, seja ele do
PMDB ou do PPR. Resta
saber se alguém andou

fazendo algum convite a

Jorge Bornhausen e sua

gente. Isso nãofoi dito na
nota oficial divulgada
semana passada.

Foi bom
Números finais da VI

Schützenfestpodemser con
siderados bastante satis

fatórios, levando-se emcon
ta que a única das festas
realizadas em Santa
Catarina no mês de outubro
que tem correspondido e até

ultrapassado as expectati
!!C!SéaOktoberfest. Crescer
milito sem ter estrutura não
é um bom negócio.

Decidido
O vereadore deputado

eleito, Geraldo Wer

ninghaus (PFL), decla
rou publicamente seu

apoio ao candidato do
PMDB, Pauto Afonso
Vieira. Em Guaramirim
opartido (maioria), tam
bémapóiaVieira. Seguem
fiéis às ordens emanadas
do chefe Bornhausen

�I _/ICEMACH/NE
...._�E...-1�/

� COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Peças Originais Consul, Prosdôcimo, Brastemp,
White-Westinghouse, Gás Freon, R-12, R..22

Rua Pedro francisco Klein, 1'67
Guaram'irim • SC

.' ,

, Fone/Fax
(0473) 73-0419

BATALHA(1)
,

PauloAfonso aceita. tudo

para garantir-sua eleição
F lorianópolis- Ocandidato nome, como EduardO'Pinho deputados que o PMDB tem na

dacoligação"VivaSantaCatarina", Moreira, prefeito de Criciúma e . atual legíslatura na Assembléia
PauloAfonsoVieira (PMDB), deu Renato deMello Vianna, prefeito Legislativa, igualmente .se
o primeiro de Blumenau, também. ma,nifestm'amsolidárioscomPaulo
grandepasso (olldldo'. fonnalizaram apoiou ao candidato Afonso. Este, garantindO que tai
para tentar dacoligação -Vianna, noprimeiro apoionãosignificaoloteamentode
vencer a d. 'M/l6 turno,apoiouNelsonWedekin,da secretarias e cargos no pr.iDÍeiro
eleição em Frente Popular, que fez votação escalão, dissequeeStátrabalhando
se gundo'. 9110/911" ridículaemBlumaneuenoValedo parater, tambémoapoiodeclarado
turno,parao .1 Itajaí. doPFLque,atéagorà;manifestou-
governo 60 1It1,6". NelsonWedekineoprefeitode se timidamente através dos
Estado. No Florianópolis, Sérgio Grando, deputados eleitos Cesar Souza e�

início da semana, Vieira recebeu o também estiveram no encontro da Paulo Bornhausen, filho de Jorge é

apoioformaldeliderançasdoPDT, Capital, além do vice-prefeito de KonderBömhausen.PauloAfonso
PSDB e PPS à sua candidatura, Blumenau, Vilson Souza, que

.

atreve-se,até, paravenceraeleíção,
durante reunião emFlorianópolis. . disputou o governo na chapa de . a conversar com as lideranças do
Vários outros peemedébistas de: Wepeldn. Outros.nove dos onze PT�'

BATALHA (2)
.A ;'-

Angela corre atrásdo PPL
. � _, -

.

que fJPO lhe dá segurança

:.""",
<"- 01-'. ,.

-

... .
�

Freitag, pela segundayezprefeito
com intervalo de uma eleição para
deputadoestadual, emboratenha tido
apoio do PPRpara voltar àprefeitura
em 1992, nada disse à candidata que
pudessedeíxâ-lamais tranquila.Pelo
contrário, limitou-se a dizer que
sua posição .serã a mesma que o

partido' tomar como um todo.

Cautela, disse Freitag. O vice

prefeito José Carlos Vieira, elei
to deputado federal, no encontro

. com Ângela Amin que o partido
j á conversou sobre o assunto mas

Joinville- OprefeítodeJoinville, '

WittichFreitag.maiorColégio eleito
ral de SantaCàtarina, não deunenhu
ma resposta positiva à candidata ao

governo do Estado,'Ângela Amin,
que com ele conversouno início dá
semana. Pefelistas de Joinville,
em sua grande maioria discípu
los de Jorge Bornhausen - que foi
o artífice da estruturação do par
tido na cidade, entre 1984 e 1985,
não sinalizaram, ainda, em que
direção vão convergir neste se

gundo turno,

que acha ainda ser cedo para de-
.

finir uma posição.
Pelo visto, querem compro

missos formais com obras na ci
dade e região, seja de Ângela,
seja de Paulo Afonso, a exemplo
do que-fez o prefeito de Jaraguá
do Sul, Durval Vasel, que nopri
meiro turno ignorou completa
mente a eleição para governa
dor. A deputada Ângela Amin,
depois da reunião com o prefeito
Freitag, disse ainda acreditar no

apoio da maioria do PFL

RENÚNCIA

Cúpula do PDT resolve sair
-

).
.

�

�-

colocando cargosàdisposição
Florianópolis - Depois da desas- também a posições de pedetistas que, ção frente Popular. O apoio do POT

trada campanhaao governodoEstado, segundo ele, teriam "roído a corda" e' (já !!l\..tnlciado) aocandidatodacoliga-
onde o candidato do partido, senador incentivado correlígionärios e dar o ção ViVI! SantaCatarina, Paulo .A,fon-
Nelson Wedekin, fez pouco mais de voto a outro candidato,' 'so, não é gratuito, segundo se apurou .

199milvotosconcorrendopelaFrente A proposta de renúncia partiu do Fontes do POT revelam que, para .

Popular, a cúpula do POT reunida em' secretário-geral do partido em Santa haver um real engajamento do parti-.
'

Florianópolis decidiu renunciar e co-
.

Catarina, deputadoDécio Knopp. que 'do neste segundo turno em favor de
locar seus cargos à disposição do também nãoconseguiu suareeleição à Paulo Afonso. é preciso que o candi-
diretório. Segundo o .deputado Celso Câmara Federal. Knopp, autordepro- dato assuma compromissos, inclusi-
Bonatelli. ex-prefeitodeBrusque. que jeto para a reabertura dos cassinos no ve acatando sugestões e concordando

r 'não conseguínsua reeleição à A"$sI'ffiJ.3 >B�sU ..{Qi'dírefp1!lÖ.'l;e&RQn.lia�ili.zar 9 ,'- , e.Jn a,lterll1'o conteúdode algumas das
blêia l.egislativa, tal gestodeve-senão PT pela derrota de Wedekin, pois os propostas pregadas no primeiro tur-
só a necessidade de renovação mas. dois partidos faziam parte da coliga- no.
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,i NOVELA

IAçãopropondo a dissolução Sexta ediçãomostra que a
ii

d SI'
.

�
.

·

d· festa evolui para melhor
<-,

: a a »im esta tramltan o Em nümeros gerais, a VI aoPanpIeMunicipaldeEvea-'
Schützenfest, aberta dia7 e en- tos e este ano opúblico vísítan-
cerrada domingo último, 16, te cresceu para 93.952.

superou a edição do anopassa- Sem contabilizar os barris

do. Números preliminares di- dos camarotes, o consumo de
. vulgados ontempela secretaría chopp também evoluiu de

municipal de Turismo de 62.901 litros para 76.777 Ií-
Jaraguá do Sul indicam um tros, além de 23.130 tiros dís

crescimentodepúblico,decon- parades contra 12.654 em 93.
sumo de chopp e de participa- Deummodo geral, a festa, que
ção nos estandes de tíro,

-

Em manteve características famílí-

1993, 80.173 pessoas passa- ares e laços da tradição
ram pelas bilheterias de acesso germânica, agradou .

Jaraguá do Sul- Até o dia 27 no superíor; declaração.de estar

deste mês estarão abertas as ins- regularmentematriculado no úl
crições pará o Vestibular Unifi- timo semestre do 20 grau. Quem
cado da Acafe. Em Jaraguá do não puder comprovar a conclu
Sul, a taxa de inscrição, no valer são do 20 graufaräo vestibular a
de R$ 36,00 deve ser paga pelos título deexperiência, nãopartici
candidatos na Caixa Econômica pandodoprocessoclassificatório.
Federal onde também seráforne- Representante

. cídocGuíadoVestibulando.Pre- O candidato que não puder
enchido o requerimento de ins- fazer sua inscrição pessoalmen-
crição, deverão ser providencia- te, poderá fazê-lo através de re-
dos os seguintes documentos: fo- presentante, que também deverá .

toeõpía.legível e identificável da apresentar documento de identi
Cárteíra de Identidade expedida, dade. Na Fundação Educacional
.pela secretaria de SegurançaPú- Regional Jaraguaense. (FERJ),
blica, Forças Arlnadas, Polícia serão oíerecídos osseguíntescur
Militar ou, ainda.Visto Tempo- sos: Administração (65 vagas);
rärío.carteírasdeOrdensouCon- Letras - Licenciatura em Portu

selhos, não sendo aceitos outros guês e Inglês (30 vagas); Ciênci
documentos. as Contábeis (45 vagas); Letras-

de extensão, O candidato que não puder Bacharelato em secretário Exe- .

Bssanevatecnologíaempavi- : apresentar fotocópia da Carteira' cutívo Bilíngüe em Português e,'
.memaçãó.acaba, no seu resultado de Identidade, deverá anexar ao Inglês (30 vagas) e Pedagogia -

.final; sendo em .fomo de 40% requerimento fotecöpía de regís- habilitação emMagistério de 1 a a
mais econômica do que a pavi- tro de ocorrência policialou do 4asériedo 10 graue'emßducação
mentação a paralelepípedo e po- protccolodesolícítação deZvía; Pré-Escolar. pata completar sua
·derá.ser.estendida,aibairros"se a ., duasfetograãas'íguaís erecentes .ínscríçãc, o candidato deverá re-.
experiênciader os-resultados es- 'tamanho 5x7; fotocópias do cer- .

_ tirar suaetíquetade confírmação
perados.ejá·CQlIlPl"Qyados emou- tificacJ0deconclusão do 2°�graQ, �. deínseríção e�tre 5 e 9 dedéiem.�
tros municí,pios: como -, do supleüvo ou do diplom;a ou ' .bfÓ.�das,14às20horas,ná-eidade
Florianópolis. -declaração de conclusão de ensi- onde fee sua inscrição .

JaragUádOSUI- Umaação ParqueAgropecuáriosederamde
movida pelo advogado lrineu maneira irregular já que tais atos
Bianchi e pelo secretáriomunici- não contaram com a obrigatória

I
pal de Finanças, Adolar Jark, já aprovação da Câmara de Verea
'está em mãos do promotor de dores.

Justiça,AristeuXenofontesLenzi, "O primeiro convênio transfe
propondo a dissolução da Salvita riu para a Salvita todos os bens
- Socie- imóveis da área, além de,
d a d e LI - • , consequentemente, todas as nasaçõesquetramitamnajustiça,

l'
.

Assisten- _dfO(J}O melhorias efetuadas pela prefei- lançou um desafio-aos autores da

. ciaI ao
. Sllt(JlltfO -,

turaatéhoje",argumentaBianchi, ação que propõe a dissolução da
.� av.ra � .

.

acrescentando, ainda, que a últi- sociedade. "Queroque aprefeitu- .

dor 'do .fios ma eleição para a renovação da ra deposite em juízo a ímportân-
Vale do

.

diretoria ocorreu em 1990. "Em cia relativa à indenização
I

Itapocu.. fSliililltillS 92, pelo estatuto, deveria haver requerida e, então. a Salvita for-

Segundo nova eleição, o que não ocorreu e necerá a relação dos associados.

Bianchi, esta foiasoluçãojurí� .

_ motivou uma ação najustiça ten- Sealistaformenorque500, então
.

cáenoontradaparapor fim.ä dis- do a Sälvita negado fornecer a . a prefeituranão precisa pagar

1 . cussãosobreapossedaqnelaärea, relação dos associados, que de- nada", aftrmou Azevedo. Para o

,I que se arrasta na justiça desde vem sermeia dúzia. Dos 11 diri- adVOgadnh0 da SfunalVdita, a açã°l nãoal
I'
desde 1989

.

gentes, inclusive, apenas um tem ne um. amento eg

,•. Como principais argumentos, comprovadamente é agricultor", . porqueasociedadecontinuacum-
o advogado argumenta que a. acusa Bianchi. prindo seus objetivos sociais em

Salvíta deixou .de cumprir sua Nasegunda-feira,17,segundo relaçãoaolavrador."Setaisativi-·
principal finalidáde estat!:l'iáriã. Bianchi, durante reunião da As-. dades, hoje, são em menor volu

queéadedarassístêncíaaclavra- sociaçãoComerciaIeIndustrial,a me, a culpa é da prefeitura que

dor, "além de íncorrer em.írregu- ação obteve respaldo, unânime, inviabilizoueimpediuofomento
, . larídades como avendadeprodu-' devendo aentidade encabeçarum agropecuário lá no parque" .

tos -ágrótóxlcOs'sém receituário"," movimento visando colher assi- Sobre a não realização deeléí-
I Naaçãoconstaauto.deíntímáção naturas que serão anexadas ao ções desde 1992. o advogado diz
lavradopeíasecretaríaéé.Saüde, processo em defesa da dissolu- que isso acontece em função de

'de nÚIIiero 1'.230-13. Diz, ainda, ção da Salvíta. "A sociedade açãomovídaäépocapelapröpría
.

que os çoävêníos assiila!iQs entre quer uma indenização' de US$ pre.feit1!ra ttu� a situação vaiper-
I a.prefeitura e aSalvita, nos anos 2 milhões, o que é um absur- durar enquanto não houver uma .

de 1983 e'1988, pára a utilização do, por que todos os investimen- decisão judicial.

EXPERIÊNCIA

por contadaprefeitura, queagora
não pode pagar pelo que é seu",
concluiu.

Desafio

Ontem, o advogado Sálvio
Murillo Piazera de Azevedo, que
cuida -dos interesses da Salvita

Novo tipo depavimentação é testado
JaraguádoSul- Umnovo tipo excelente consistência e endure-

de paviinentação está sendo im- cimento, melhorando as condi-

plantado em 'Jaraguá do Sul, no -çõesde tráfego, com segurança e

bairroNereuRamos,perasérvícde conforto. SobreoDínacalcoloca

experiência para futuros trabalhos -se uma camada de três centíme

da'prefeitura de Jaragnädo Sul. tros de asfalto, concluínde o-ser-

O prefeítoBurvalVasêl'�
. 'viço;' "."

tonosístematnnaeaí.quecensís- . O projeto-piloto está sendo

te· em-uma mistura aduzida ao . " -esecutado na ruaJälíe Tissi, co
leito ·da pröpría. rodovia: .e, 'por

. nhecidoCOffit}oA:cess@:Sulã13R-
� uniida'de e compactação; 'ganha ',·2-80, com cercade 1,3 quilômetro .

Jaraguá do·�,1;�J9,de.�t:u�,'�e:!�� ';_ "�
• • --.----.--- --- .. 4'1

SCHÜTZENFEST

VESTIBULAR

Candidatos poderão fazer··
inscrições até. o dia 27

..,_-.,.,...._--_._._------------��.....----_................._------------------�--------.

. ·M,AU"CH·EIRO... SANEBOX vedao mau cheiro, impede a saída de.insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações.
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se

disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega dtreto da "brica. _

; l
.
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Jaraguá do Sul-Oprefeito
DurvaI Vasel viajou a Brasília,
ontem, com agenda marcada em

ministérios eórgãos federais,além
de contatos com a representação
política do Estado e da região na
Capital Federal
A fi-

P/iD/idodenalidade
da via

gem é

recon

duzir os

pedidos
derecur
sos fede-
rais a serem incluídos no Orça-
mento da União de 1995.
Esses pedidos foram enviados

no começo de 1994, mas acaba
llIIDprejudicadospelas váriasmu
danças de critérios, pelo escânda
lo da CPI do orçamento e pelas
alterações havidas em decorrên
cia da não votação do orçamento
de 1994.

'

Paraincluí-los nasdotações do
Orçamento de 199,5, torna-se ne-

p%Db/os
.' .

V/O//OS
• •

eSD(/O/S

CORREIO 00 POVQ..'- 5. ; ; ,

t,' , ,t
. 26 J�raguá do.Sul discute c1'Ülfão

tnsenr
d C l'lll dA' tA

·

S
·

I
'

.
.

e onse ,,0 e SSlS encUl OCUl

cessário reapresentá-los e ínterfe
rir pela sua inclusão dentro das
verbas disponíveis.

Destacam-se dentre as solici

tações levadaspeloprefeitoDurval
Vasel:

* Contorno viário norte/leste

,(22km)
* Complexo poliesportivo

(16.00Om2 - conclusão)
* Reforma Parque de Exposi

ções (6.543,44m2)
*Apoioàinfraestruturabásica
*Drenagens de fundos de va

les
* Pavimentação de 116.599m2'

de estradas vicínais
* Urbanização de 2.000 lotes

populares
* ConstruçãodeUTIpediátrica
* Aquisição de dois aparelhos

de Ràio X
* Construção de seis Postos de

Saúde
* Compra dematerialpedagó

gico para 40 escolas

.

* Expansãode 10kmde eletrí-

MELHORIAS

Três Rios do Norte tem

VERBAS

Prefeito· tenta
emendas para ter recursos

.

Jaraguá do Sul-Dirigentes Prefeitura e grupo de assisten
de entidades governamentais e tes sociais da cidade. A discus

particulares da área social e re- são, será aberta com uma expo
presentantes da sociedade civil síção sobre a Lei Orgânica,

ficação rural deJaraguádoSuldebaterãones- conduzida pelo sociólogo
* Execução de irrigação em 20 . taquarta-feira (19) as diretrizes Miraci Deretti e pela assistente

hectares básicas para criação do Conse- socialMariléadeOliveiraCesa,
* Sistemade abastecimento de lho de Assistência Social do �bos do Centro Regional da

água para 7.000 famílias município. Ainstalação do con- LBA de Joinville,
* Urbanização de favelas -

selho, segundo a lei federal que . Semínãrios
2.000 famílias regulamenta o setor, a Lei Or-

'

A criação do conselho vem
* Construção de 1.000 habita- gânica da Assistência Social, é sendo discutida em seminários

ções populares necessária para que o municí- internos daprefeitura desde
* Construção daEscolaTécni- '

ca Federal (6.665,03m2) pio possa receber e administrar março epelacomunidadedesde
verbas da União destinadas ao o mês de agosto. "Não queria* Compra de cinco máquinas

para mecanização agrícola atendimento da população ca- mos controlar o processo de

* Aquisição de duas ambulân-
'

rente. municipalização, queríamosque
cias Coordenado pela Secretaria amobilização partisse da soei-

* Construção deCentroCultu- deBem-EstarSocialdeJaraguá, edade civil" , explica a assisten-
ral (6.937,38m2) o encontro começa às 14 horas te social SoraiaMueller, da Se-

* Aterro sanitário (16.00Om2) naAssociação Comercial, com cretariade Bem-EstarSocial de
,

* Pavimentação de 38.54Om2 a participação da Câmara de Jaraguá. Como o prazo para a

de asfalto 'Vereadores, Promotoria Públi- instalação doConselho, de acor-
.* Construção de creches (80 ca, LBA, Sesi, Apae, Ação So- do com a lei, se encerra em de-

salas) cial, creches assistenciais, às- zembro, a prefeitura e os assis-
* Construção de unidades es- sócíação de idosos, Conselho tentes sociais de Jaraguá resol-

colares (40 salas) Municipal dos Direitos da Cri- veram agilizar a ':_--""
* Construção de unidade esco- ança edo Adolescente, secreta- municipalização da assistência

lar no Centro Evangélico (500m2) rias municipais de Saúde e da.. social, promovendo debates sO-''" Construção do .Contorno Sul Educação.assessoriajurídicada bre a questão .

'(20km) I

.

. � .,.:_.

. , .

mau agua e energia
JaraguádoSul-Acomunida- damente 400 metros de rede de

dede TrêsRios doNorteacabade água tratada. As obras feitas em

receber importantesmelhoriasna parceria, contaram também com

infraestrutura do bairro, através a colaboração do vereador Pedro
daCelesc eprefeitura via Samae. Garcia.' Domingo, moradores. e

Domingo,16,Joramentreguesofi-" vizinhosdoloteamentoSouzareu
ciaImente duas novas redes de niramconvidadosnosalãodaigre
energia elétrica, num total de 12 jaSãoRoqueondecomemoraram

.. postes, 16lumináriaseaproxíma- os novos benefícios. Redes de água e elétrica no loteamentoSouza
. '

Persianas Verticais

� FONDAD:A.EM19t7c�.,',
"

... .,

Tpod'içãü em:,

, ·PeFs·iClhdS

" ,'Consulte-nos, fazemos
, orçamento sem'

'., ,:: . '" :c�mpromisso..:.,,'
,.

, Rua Jacob Stick, 46·'-Cemro· ;

(ao lad� do Besc),:
"Fone (0473r72�247� :

. �; '_' '" Jaràguáido'Süb.,SC
.
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Crescem vendas
� .,

no comercw no .

mês de agosto
Florianópolis - O comércio

catarinense que havia registrado
pequenas quedas no seu valor de
vendas nos meses de junho e ju
lho, reagiu em agosto, quando
obteve um significativo cresci
mento no valor de suas vendas e

que alcançou a casa dos 28,6%.
Foi o que apurou a "Pesquisa
Sobre IndicadoresConjunturais
PICC" ,elaboradapelaFederação
do Comércio do Estado de Santa
Catarina - Fecomércio, baseada
namontagemde dados çoletados
junto ao comércio das cidades de
Blumenau, Chapec6, Criciúma,
Florian6polis, Joínvílle, Lages e
Tubarão.

Este aumento de 28,6% no

. valor das vendas de agosto, se
gundo indica aPICC, é o resulta
do da influência, principalmente,
do crescimento das vendas des

segmentos de concessionãrías
autorizadas de veículos e no de .

.eine-foto-som e ótica.
Também ° valor da folha de

.,

pagamento dos funcionários que
atuamnocemércíereve,emagos
to, um significativo aumento e

que foi da ordem de 8,3%.
O nümero depessoal ocupado

no comércio também registrou
uma reação, emborapequena, in
dicando uin crescimento de 0,3%
,nas oportunidades de trabalho

oferecidas.
Todas as sete cidades

pesquisadas tiveram aumento no

valor de suas vendas no referido

mês, comomaior índice registra
do emCriciúma, comum cresci
mento de 42,7%, seguidadas ci
dades de: Lages, com crescimen
to de 42,5%; Tubarão, 36,3%;
Florian6polis, com 33,7%;
Joinville, com 22,6%; Chapecö,
com 20,6% e Blurnenau, que fi
cou na casa de 19,6% em cresci
mento.

Criado conselho

para desenvolver

qtividades rurais
/

'I (
,

Jaraguä do Sul- Em reu

nião ontem, 18, a Associação
de Municípios do Vale do

Itapocu deu o primeiro passo
concreto para a criação do

.

Conseavi - Conselho dos Se

cretáriosdeAgriclilturadoVale
do Itapocu. O Conseavi tem
como principais objetivos-pro-

.

mover o desenvolvimento rural
naAmvali, de forma integrada,
visandoomelhoraproveitamen-

<,
to do potencial agro-silvo
pastorial, através de medidas

queviabilizem fortalecer aeco

nomiado setorprímãríodepro
dução dos municípios que a

compõem.
.

Nesta mesma reunião foi

apresentadapelasecretáriaexe
cutiva da Amvalí,

-

Maria
Terezinha de Amorim Nora,
propoêtapara a feitura do regi
mento interno do Conseavi, já

.

díscutída eaprovada, resultan
do, ainda na escolha daprimei
�a diretoria que ficou assim

constituída: logo Paulo Robl,
secretáriodeAgriclilturaeMeio

- Ambiente de JaraguádoSul foi
índícado como presidente;
Carmelino Dolzan, de

Massaranduba, ficou como l°

vice-presidente; o engenheiro
agrônomo Gilberto Gayer, do
município de Schroeder ocupa
a 2a vice-presidência, enquanto
que a secretária executiva da

Amvali, Maria Nora, passou a

ocuparamesmafunçãonoCon
selho. Agora, a criação do

Conseavi serã regulamentada
napróximaassembléiageral da
Amvali, em Jaraguá do Sul, no
próximo dia 18 denovembro.

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 1�

GráficaeEditoraCPLtda.

Composição
_ Eletrônica

Impressos em
Off-Set'

- Jornais de- empresas
- Jornais de terce-iros
- Livros
- Re'ceitas médicas
-·Cartões de visita
- Duplicatas
- Panfletos, etc.

.

I�AÇ1\-NC)S IJ)IA ,TISIrl'Am .MalhasDalmar POSTn DE VENDAS JIJNTCIA FÁlIRreA;-- IlUA .IOINVILLE 1:146

"em a pronta anlrega: Mela malha, LO.IAS J)ALMAIl- AV. GETÚLIO VAllGAS, 128

molelinho, IROletoD 'liso e camurçado
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VARIG

VENDO TERRENO
MASSARANDUBA
"VER PARA CRER"
Área 208.ooom2• Total apro
veitamento, água corrente,
casa. rancho, lagoas, pastagens,
frutas etc. Valor: somente R$
25.000,00. Tratar (0473) 79-
1508 (após 18:oohs)

VENDO OU TROCO
Por moto, Fiat 147 CL/82 a

gasolina.ValorR$ 2;900.Con
tato 71-8414

ALUGA-SE
Casanapraia de Enseadapara
temporada de verão. Contato
fone 71-1721

BARBADA
Gol CL 1.6/90, gasolina. óu
moestado. ValorR$ 8.500,00.
Tratar 71-2400 com Bebeto

VENDE-SE
Casadealvenaria (90m2), toda

murada.RuaJoãoFrazner,41,
emfrenteArrozUrbano. Valor

R$ 25.000,00. Aceita-se carro
no negócio. Tratar no local

TELEFONES
Conserta-se aparelhos telefô
nicos. Tratar 71-1141

VENDE-SE
Chevette 87 SE (branco) em
ótimo estado. Tratar fone 72-
3471 após 17h30

I

Moda
FEMI"I"fI E MflSCQLI"fI

traditional

TRADE MARK

Center Som CD's - Discos e Fitas
.Uma loja diferente com uma grande variedade na linho 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 Uquidação é fantástica

CARMIM
SPECTOR - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO

=}
RIO-SUL

Rua Emílio Carlos Jordan, 62
1-

ICENTER
SOM

C D'S DISCOS· FI TAS
...----__---__,.

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

.; ; ,

I
"".. l,H '" f . *.Y[1'� h;>ia do �tu�<1" moderno 7Hialiva. ,., '.

'.' .' . c. , '.

J', ,1' • >, ':':':i. ,',', .':-: , :':t\'::':'::,.,':I,f; � 1:12::';1'.' \' Ay��;tt,\á*t..al Deodoro da'Fonseca/:4Oi'.�:.J��(ig"á>·�ISul �I�C:� Féhe �1-�1J4? :':
.,

'VENDE-SE
Casa no bairro Jaraquá Esquerdo,
na rua JoãoCarlos Stein 342. Valor

R$ 14.000,OO�' Aceita-se carro no

.
valor. Contato p-ª'o fone 71-9822.

COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

AUTOMOVEIS

FIATFIORINO BRANCO 91

OPALACOMOOORO CI AR E DIR. PRETO 90

FIATUNO 1.5R CINZA 89

ESCORTL CI OPCIONAL XR3 AZUL 89

BELINA DEL REY L . DOURADA 88

BELINA DEL REY BRANCA 88 I
COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

CAMINHÕES

JEEP JAVALI TURBO
F4000
D20 CABINE DUPLA
FI000

13 o

BEGE
BEGE
VERMELHA

< MARROM

91
89.
88
84
.

.

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

Jaraguá do Sul
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, Jaraguä <JQ S\lI" 19. de outubro de (994

......

�...,

gRegata
.,. Adrni'lfstrldorl de Consórcios S. C. Lid•.

GolCL1.6 50x264,27
CorsaGL1.4 50x278,92
UnoCS1.5ie 50x298,95
Tipo1.6ie 50x365,06

.

Tipo 2.0 50x 483,16
Obs. Você paga a Fparcela

somente em outubro.

. Você pode ter seu
carro Okm através do
consórcio REGATA

ESCOLHA JÁ O SEU!!!
�

UGUEJA
Fone 71-2999
Sem taxa de inscrição
Assembléia em Jaraguá do Sul

PÁRA-BRISAS
D<ír(]-bris(]s e vidro�,
rH)�O� (� tlsucJo� pur'o

V(}ulornóvei\.

rm Nepeu ��orno� no

tr 72·2218

Creci 0914 - J

Que
barbada!

.'

. '�.' ..

:9'••."'.

fone' (0473) 71.1117 Ru. Joio.Picolli,
aO 104

• JerGguCl do Sul • SC

* Terreno com 540m2, rua Fran

cisco Hruska, (Jaraguá Esquer
do), pronto para construir só R$
4.000,00
* Terreno no centro (próximo a

antiga rodoviária), com 760m2,

ENGETEC
Cei: ProcópiorGomes deOliveira, 285
Jaraguá� Sul- Fone� {.,.7�}72 267' "

. r'., .r , ,', '
c, >"'_'_.__;:;';���__>...ô...I......L..I...I..i...J..."""' ' __

. ..:............-..................__-.1
.. ,

1",';

Veja só
* Casa mista com 80m2, terreno

com450m2, ruaJoão Doubrawa,

(próximo ao hospital Jaraguá)
somente R$ 12.000,00

• HALL SOCIAL
•. LAVABO
.• ' ÁREA DE 'SERVIÇO
• SALÃO DE 'FEstAS'
• ELEVADOR "

e PEAVGltOUND . "

• 1 SUITE + 2 QUARTOS = 174,34 m2
• 2 QUARTÓS = 126,24 m2
•. SALA ÓE ESTARI)ANTAlt
• 'BANHEIRO, ,

; • COPA/çpZiNHA" z

"
• GARAGEM PRI'VATIVA
• ,.SACADA

.. .' Entradd"30o/Oc O restante em 30'meses ' ..

direto IOm·a construtora .:

��
','

Pr'olefo, IndIPorõçoo e Vendas:
. ' CR�Ct'-,934-J'
l'

CREA' :. 22()4 ' CRimOT. 79161' ., c: I" "

A • � • � • .; ; : � ......� .... , _ .' ;1 _I l' 1

permutamos porárea construida
no local ou em qualquerparte da
cidade

APTOTIPOOl APTOTIP002

RESIDENCIAL UM� BOA OPORTUNIDADE DE .MORAR BEM

DUl\TKlDB NO CENTRO DE J�RAGUÁ DO SUL.

�.
ENGETEC
V

LOCALIZAÇÃO CENT'RAt

, ,

I'
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LIVRO'
SOM o

.

.

A música de 12 países em
LIMITE

oprofessorda Univer
sidode de Stanford; Richard
Tanner Pascale, co-autor do
bestsellerAsArtesGerenciais

Japonesas, tem mais um livro

publicado pela Record: ,Ad
ministrando no limite.
Este novo trabalho dopro

fessor Pascale explica como

empresas bem-sucedidas
(IBM, Ford, Banda, Intel,
Citicorp e General Electric,
entre outras) têm utilizado os

conflitos para permanecerno
topo. Ele sustenta que o suces
so é. passageiro para as em

presa« geridaspor executivos
acomodados e sugere que o

cultivo e oaproveitamentodas
tensões éo melhor combusti
velpera a manutençõo da vi
talidade empresarial.
Amaioria dos executivos e

teóricosdaadministraçãonão
costuma se sentir à vontade
com conflitos, comravérsias
ou contradições. Eles vivem
em busca de um equilibtio e,
quando o conseguem, desper
diçam· o poder criativo das
tensões. (Uma sugestão ü...

. vttÚ'ia e Papelaria Graflpel -
Fones 72-0972 ou 72-0137).

concerto aberto no dia 28
IIVolta ao Mundo Te-

clado", umapromoçãode âm-
, bito nacional daescolademú
sica "Minami", que mantém
diversas escolas franquiadas
em todo o Brasil. O evento
chegaàJaraguädoSul através
da Escola de Música "Arte

Maior", da professora Icléia

FrançaDellagíustína, que tem
contrato de supervisão com a

Minami.
Icléiainformóuqueo "V()l

ta .ao Mundo Teclado", con
siste em um concerto em que
se apresentarão cerca de 50
.aluaos da "ArteMaior", desde
os iniciantes, comum mês de

estudos, até aqueles quejätêm
.

mais de dois anos de desen
volvimento musícal. Ela pró
pria, também, acompanharã

" seus alunos, além de contar

com a regência do maestro

paulistano, Luiz Paulo.Trioai,
que vem- especialmente para
este evento.

Serão executadas músicas
de 12 países de continentes
como a Europa e Américas
Central e Latina. "Na verdade
trata-sedeum grandeconcer
to, com os ·alunos da escola,
onde todo opúblicode laraguã
do Sul e região, poderá assis
tir"; declarou Icléia, que tam
bém disse que sua escola já
realizou vários recitais, mais

para platéias bem mais redu

zidas.
O concerto acontece na re

creativa daMarisol, com iní
cio previsto para às 20 horas
no próximo dia 28, será com
posto, na maioria, por músi
cas clássicas e arranjos demú
sicas populares. É o primeiro
evento, neste nível, do gêne
ro.

Icléià também falou a res

peito do.mercado, em relação

ao trabalho de intercâmbio
com a Minã.mi que, por ter '

uma posição consolidada a

nível de país, proporcionam
maior desenvolvimento do

aluno, com métodos práticos
e, inspirando um crescimento
mais rápido. "A Minami tem,

'

hoje, cercade 180escolas afi- '

liadas em todo o Brasil, além
, deumínquestíonãvel respeito
no ramo em que atua'vfínalí
zou.

, -S"2113.82014 • Aproveite - TOURO - 21/4. �OIS - O astral em G�MEOS - 21/5 a 2016 -Seuplane- CANCER - 21/6 a 21n - Durante

>
�,dia P!inclpalmente 'para·estar .easa '9stä- sendo -tensiQnacla por 'taMercúriQagoraestá·emdesaeor- ",steeospróximosdiasvooâdeve-:
comos�!Jüsúfr{J1rao'maxk 'Matte e -,' Mei:cú!io - �ue docomMarte,portantop8nseail:l- ráestarespecialmentealertacon-'

·
.

hloda'sua'CÓlTlpaóhia,mas Ague- desaconselham os comportamen- da melhor antes de falar ou agir, e tra as especulações ou despesas
·

I8tambémnasquestõesrelatiV�, tosagressivoselfflpulsivos,�quais esteja àler1a para não entrar em feitas impulsivamente, Restrinja-
S9U'bairroou'Cidade;mostr&;se sódfietlltam ast'elaÇÕ9S Éfaméstl,;, frias. Evite se envolver em bate. seúnicaeexclusivamenteaosgas.

-

'Illalspafticipante.Atensãod8seu cas.Aproveite o dia,principalmente . bocas estéreis, tranguilize-se inte-
� _!OSde rotinaque sejam inadiáveis,

'

I8genteMättecomMercúrioreco- pararelaxar,descansarereporsuas riormente e procure reservar uma e prestetodaatenÇão paraa man-
itudesõb etivasnoamor ene, ias ffsicas e si uicas. ter dentro do seu or

'

mento,

UBRA-23l9a22110-0fatorde ,ESCORPIÃO - 23110 a 21/11 - SAGITÁRIO-22/11 a21/12-Não CAPRICÓRNIO - 22/12 a 2011-
MerctllioestarernqUadraturacom Mercúrio, em seu signo, agora está se jogue de cabeçà em aventuras Durante a manhã a Lua ainda es-
Marte assinala um perfodo em em mau aspecto com Marte acon- malucas, que só servem para fazer tará em seu signo, energizando,que Você deverá se ater aos
lias! selhando você a estar de olho nos com quevocê entre emfrias; etrate você, mas à tarde nosso satélite

E
os habituais e inadiáveis,

seus IIm-iles, ,evitando desgastes de se preservar ao máximo, Evite estará se encarregando de ajudarCOßomizar é saúdavel pafà o
, . ,

seu OOlso e de quebra possibilita excessivos � desnece�s. Não sob�etudo situações cQnf\Jsas, seja .

você a cuidar das coisas práticas.
· quev5êatue, demodo obj�tivQ;' I .a�l!!ß8 muitos compromssos. e realista e acautele-�5ont�� cor;: 1

MarteeMercúrioaconselhamvocê

COhlr�p aquecimento no oonsu- procure,se ro.deél!' .ap�ali QtIs_W�-, .R.o!l�to�Çependentes, quellém, 'ia tertaic!) ao 'sMe�bibnar com os

e' "iMia'
"

i i ',':.,��.,;,'.-�'':�',: 1 Ir:···' atamente.o,seu· -neto ámi o,s,

LEÃO -"22h.á22l8--M�;' VIRGEM '-:2318 à22tí�"A Lua
no sel:lSignõ, agorae$táemdesa-- ,'reföiça Sua àlerição'�oS'aãtalheS
cordo com.MerCllrio, tentancbtl:l-·· 'daS�;'etomaodiaólil1lQ,para,
multuar especialmente o astr$l". vpcê organizar-su�'coisas"e,CUt _

",.

doméstico., Procure não �er : d.ai'-de,pequenas mjnúcias. Como
provocações, 'e perceba, que o Seu planetàMeretlrio éstá:Snl ten-
ideàl é você' aproveitar�te 'dia: SAi:rcomMarte não seenvolvaem
paracultivarape;éiênciae'acapa- bate-bocas e�érei� e desgas
cidade de entender os outros. tan es � suas �,

ingressaemseu signo,OAde estará
por alguns dias, magnetizando
você, dando-lhe garra para cuidar
aindamelhor de tudo o que lhe diz

respeito, Marte e Mercúrio aconse
lham você a evitar comportamen
tos rudes ou excessivamente CQm

etilivos,
' , , I' -.,', -

AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - A Lua PEIXES ._ 2012 a 2013 - O contate
tenso que seforma éntre Marte E

, Mercúrio assinala uma fas& en

que você deverá serespecialmen,
te tolerante com todos à suavolta
Não se apegue exCEissivamente i
minúcias e supere certa ten�ncii
,paraafraquezaexcessiva:quepodE
fazef,çÇlm q\l�Você crie inimiza
dàs.}� "

REDE GLOBO

06:30 - Telecurso II· Grau

07:00 - Bom Dia Brasil
07:30 - Bom Dia Santa Catarina
08:00 - TV Colosso
11 :45 - Jornal do AlI'1'IOÇO
12:35 - Globo Esporte
12:50 - Rede Regional de

Notfcias
13:15 - JotnaJ Hoje
13:40 - Video Show
14:19 - Tieta
15:15�' Alme - "Clube dos pilantras

II"
16:55 - Os Trapalhões
17:30 - Escolinha do Professor

RaImundo
'17:50- Tropjcallente
18:45- A Via�m
19:45" ABS NoUcias
20:00-- Jomàt Nacional'
20:30 - ,Pátriä Mi!lh�

.

22:30 - Bràsil x Chile, '

23:20 : Minlssérie: '�Bo de-vidas" ,

C)O:26 - Jornal da Globo
O� :00 - Jornal dá RBS ,

01 :21 - Fill1'lEI - "Marujos do mar"

REDE BANDEIRANTES,

05:30 e , !gr8ja ele Graça
Ó6:30'- Diário Rurãl --: '

07:00 - Nationãl�hic
,07:30 -lnfolTilercial
08:00 - Dia a Dia
10:30 - C@nhaMaravilh� da

-,
. ,Ofélia, _ � ,

.

11:00" Flash�- edição da manhã
'

-

'1,2:00 _- A'Conte<i&.:''''' "
-

,,,._

'7 ".....��.. .

12:30 -' ·EspOrte Tatai ; '_ "," ';

i3�15 - Jom.àl Primeira Hora
1.5:15: sílviá Poppoviç, '

-;
16:45 - �ncontfOS ImedlatQS
17:15- Supermarket
17:45 - Faixa Nobre'do Esporte

",18:30- AgI'!liOmal' '.

18:40 - Jornal da'B8rriga Verde
19:20 - Jornat Bánl!leira!lt�
"'20:00 - Um ,Amor c;Jé Famßia

<

_

c

20:30 - Faixa Nobre dÓ Esporte
Chile x Btasil (ao vivo)

.

23:30 - Filme "Uma dupla atrapa-
lhada" .'

01 :3Ó - Jornal da jIIéfite
02:00 - Flash
03:00 - WorJcJ Ne� !onight

< ��
_'o.

'AItenIç_ !iãocomut1l�_
f'!ISpons.bllld••�....mlaoitJa.

,',
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Gente & Informações
'reiAurélio e a imprensa local
FreiAurélio Stulzer é visto

, uesta foto, .na redação do
��RREIO DO POVO e fez

:llestão deposar com,aqueles
!Las quais muito se-deve pela
:1â:culação do jornal - a com-

,lI'msição, a circulação e a ex

')((lição do jornal adomicílio.
"'àquele dia ele estava inspi- '

EO (11/12/93) e constante-

mentos que mostravam a sua

admiração pelo colossal,de-
_

senvolvimentodaterraqueum
dia o viu nascer.

"

Após a foto-ele acercou-se
aos demaísparabenzeras ins
talações do mais antigo jornal "

do estado, que ele mesmo

justificou; "porque pelas pá
ginas destejornal iniciei ahís
tória de Jaraguä". (EVS)

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE
"

l:- !ORlAS; lAÇAS E SANDUICI_-IES GELADOS; IAMBÉM C� CAFÉ,.
»>: rnOCOlATE QUENTE, BOLOS E SALGADOS"

Venha provar nossas delicias!

:IN. Mal. DeodorO,da Fonseca, 819 -,Fone (0473) 71-8724

: Tem ooiee«

. 'quenunca!
,.

1 saem da moda.
,

'Ai)dar bem,
'i vestido é
uma de/aeB.
'l i&EO é no

'KamicBão'

V�s,il'4�,q yqcÊ d� ��pp INTEiRO
, ,

'

...•.

GÊjúlió VARGM,· }'�

t» Guaramirim, chega a bela LeilaAlbano, que trocou de idade no
dia 13, quinta-feira. Ela estrelou seus 17 anos embalada em plena
alegria da Schützenfest

Distância
, Quanto maior, mais ela consome,

pe1asolidãoqueprop<rCiona,pelapres
são queexerrena-almaepelaangústia
deencontrar-se impotenteenãopoder
vencê-Ia

Se fosse possível medir o imenso
vazie que algumas palavras podem
exprimir,apenasquandoaspronuncia
mos, estaríamos nos aproximando,

•
.

qtIeID sabe, do segredo universal da
vida

Desvendar essa estranha sensação
desesentirpequeno, íntemamente, di
.ante desta erupção de alegria, é tarefa
paraumbatalhãode seresmais sensiti-

Notas
Papai César

You are the best! Queremos
voei sempre pertinho de nâs.

Feliz aniversário, Nádia,
Rafael e Rodrigo (15/10).'

Alinda
No dia 12 deste mês, trocou
de idade. Alinda Fiâler, que
recebeu o carinho do marido

Edmundo e dafilha Florentina
e os cumprimentos da coluna.

'. I.C.
Essa loucura. vai virar pai
xão. Feliz aniversário, é o.

recado de Camila.

Piquete Fogo. de Chão

Nos dias 22 e 23 de outubro,
-, ')

.

vos que os humanos, se é que possa
haver no universo, algo que esclareça
esteenígma

.

Entret.anto, tudoissoficaaindamais
sufocantequandoélaestáp-esente.Pro
vocandoumàgueraenneosnecrôuíos,
ativando uma verdadeira tela cinema

tográfica, que percorre iodas as ima

gens possíveis de se criar em nossas

frágeis e limitadasmentesmortais .

Talvez a única forma de vencê-la
seja assim. Viajando em desejos
incontidos ecapazes deamenizar ador
de se estar àdfitância.

•

ForE1aine

o PiqueteFogo de Chão, rea

liza o seu 10Mini Rodeio Cri

oulo, com diversas provas:
Tudo isso no Centro Hípico
Jaraguaense (canha,do pa�
träo Krüger), iniciando às

"t-3h30, do sdbaäo, 22. No íoi
� ... _. -t ,i

cal haverá completo se-rviço
de bar e cozinha.

Destaque
. Quem tem muitos motivos.'

para festejar o sucesso é a

jogadora de voleibol da equi
pe ADJ/Darpe/FME,' de

Jaraguá do Sul, Elotsa

Schlickmann. Ela receberá o

troféu "0 Jornaleiro", prê
mio do jornal "A Notícia'i,
aos destaques esportivos do

ano. por hora, ela está em

Belo Horizonte, onde está

treinando na seleção brasi
lei':a que vai participar do

campeonato sul-americano

juvenil.

Para nós, seguro não é só garantia"; de riscos

Seguro é Prestação deServiços

$<'''t.�SEGUROS GARCIA
. "����ua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,
'_�;�'ÂlJ . .i ,

• 1�.é#;JC/�r, 1�,JfI..·ff7l:,one/Flll;. 71,-:.178l';.;,.,; _.' 'f'
..�I" H .,,:

JaragiJá'ööSui'-' SC
..... o'., .. -

. d .n"... �. '

II
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SCHÜTZENFEST

Assaltante é preso quando
tentava roubar uma F-I000

ASSASSINATO

Inquérito sobre a morte do
motorista ouvetestemunhas
G uaramirim - Odelegado

de polícia da comarca de

Guaramirim, Alcivandro

Espezim, só .

vai concluir /J.,.IIII,s
o inquérito
que apura o 1111••'''.
assassinato '

domotorista .,,1191111 •
de ônibus .1. ,.
Leonildo ,'IIVI15.
Antôniodos
Santos, 40, na pröxíma semana.

Ele, ' previa, terminar . os

ínterrogatöríos
.

"âindà nesta
, ,q1!iDtá-feira, .20. disse que Q.S"

i .depeímemos de':'etãg::tRriiar,inais
',_ te,I:nj)O. - ,��.,<!",

" .s>. :,.., ". " .

.> -O delegado não confirmou a
< informação: de que" �está

encontrando dífículdades. em
ouvir as 'pessoas, mas, font�s
ligadas à delegacia afirmam que
muitas pessoas estãóse'omítínâo

Jaraguá do �ul - A Polícia
Militar de Jaraguádo Sul, prendeu
em flagranteZilmarSerenoRohde,
50, casado, natural deEstrela (RS),
após tentar arrombar urna pick-up
F-IOOO. Ele foi visto por pessoas
quechamaramaPMeainda tentou
fugir em urn Chevette que havia
furtado em Tubarão. Na delegacia
foi lavrado o flagrante e Zilmar
permanecepresonacadeiapública
de Jaraguä do Sul.

Segundo a delegada Jurema
WUlf, com o assaltante foram en

contradascinco chavesmixa, ins
tmmeatopara 'roubo de carro.

Jurema também informou que o

proprietáriodaF-I000queZilmar
tentou roubar ainda não foi loca
lizado. De acordo com informa

ções preliminares, o assaltante
preso já responde por diversos
processos de tentativa de roubo e

furto de veículos. A delegadadis-
,

se que ele não quis chamar um
advogado, mas na segunda-feira
apresentou-se urn advogado, de
Florianópolis, dizendo-se repre
sentante de Zilmar, por isso se

imagina que ele estivesse acom
panhado de outro companheiro
no domíngo

em prestar depoimentos. "Os

depoimentos estão sendo
desenvolvidos normalmente",
disse, por sua vez, o delegado
Espezim.

Assim que concluir o

inquérito, o delegado já deve
encaminhá-lo ao ministério

público, acompanhado do pedido
de prisão preventivado homicída
confesso, Rolf Preiliper, 34.

Espezim espera que o juiz da

comarca julgue o pedido
procedente, Já que o assassinato,
na opinião dele, foi praticado por
motivo fútil.

ArquivoCP

, ACUSÀÇÃO ',j
,

Menma lIi1;:tjlIe ex-namorado
agrediu� sem

.

ter'motivos.
,

. , " �

.....,.- I....

JQragQá do Sul., No final do namorado damoça, aagrediuCOQl .

mês desetembro, de acordo com socos e pontapés, cau��:;,.14er' ,

depoimentos de uma garota de várias lesões pelo colpO.-SegUQ_'v_'
·púciaisM.M.C.,prestados'à.'polí- do, ainda a versão deM.M,C:,
c�aßívil, WaD(ierleiRadünz,,�*-;., Wanderld nãc tinhamotivos"

;-' ., � .'J�2 �
;,:., '.

1:.; ,_ ,.. _,',' o" .. c
-

.

·"'-t.

.:$·l� .....�� .

'.' ',', \ ..... '� _

'.

, " o', "':" -, '.,,' ,,:..__
o'

que Justificassem, tal atitude.
__----''_'_"_"'_ê_"_'_>'_"'__'_"_'''_'_'_"_"'_' "E agora, depois que deí quei

xa na delegacia, ele fica ten

tando me caluniar pela cída
de", afirmou a garota.

.'

Segundo a delegada Jurema
Wulf, encarregadado caso.jíe
,verá ouvir o acusado ainda
nesta semana. "Apenas quero'

. deixar claro que esse sujeito
esta querendo me desmorali
zar", citou M.M.C. Orcasal
estava namorando há quatro

1:;:.:" ,.0

Colêgío São Luís Marista.Colégio São Luís Marista
COMUNICAIII Fe ira Cicut.iflcu Culturul

Encontram-se abertas as

inscrições para vagas de
alunos novos.

Período: 19/10/94 à 11/11/94

Informações através do fone: 71-0313

Abertura: 26/10/94 às 19:00hs
.

Período: 26/10 à 28/10
Local: Ginásio de Esportes do

Colégio São Luís
meses.

Fl
f"'--o- �

Mesade
máquinã"
'e'telefone-

o

°o

".

PM..M3G-l.SO
Meso p/Escritório
ct3,_ggvekls cfchove
t;5�Ji74

.

PMi-M3 G�1�25
Meso 'p/Escritóroo
c/3,�ve'as c/chove
1.25.70.74

40:

Cadeiras fixas e giratórias'PM-B2P
Balcão c/2 portos de correr
s/chave
1,OOx4Ox72

'PM ..B2P5G
Balcão cf2,POrtos de correr
c/5 protelelros s/chove
1,40.40.72

0000
DDDr]

Estantes de aç?
'

'J \
ROPEIROS INDUSTRIAIS

iE3I

o, I

,e o

II
_.

PM-AE 3P
Armo(lo a::.IQ�1'!!
cl3 pOr1�
1.4U• .wii 60

RA Q.4

IAIIAIHIÃ DO BUL - ....... ,

� �.'

.,. ,�.'-!" \,\l·>('_ \)� l '�".;' ";!- f.t,
,,'I\�'" 't .,. . .., '\- � ',' rl·�1'�,",,�:t?�;-,:,�''t··· 'w- ·

• .,. _"',.. •• �11�� � .. ·

,..� •• :O-" � .1;._ ::,...;,.. " -','", .' i"," _�
"'l-��"i� .! .! J ) .s ;:fl:.Ú .l"fit�f!fi�..��:t���i fl"l.!l.:,.tJ�..J.�.l��1)l��i���.lt.zi�!j!;._�_..lf�..i��M:i�L"::�&��..�....,.s;�.i��):+:�l;

\
-

, �, I

• � "�!\i'�'3:\� ,t;J'J�'·l·r. li'

... ,_,_. ',._ • ..:..,._"_;... • ..... _ ... oO"_ • �. _' _ "" __ ,. __ . _' _ .�,_...-.._ .... _ .....

,f

.
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I MOUNTAIN BIKE
'

} Paola fica
competição deBom
J araguá do Sul - A "biker"

jaraguaense,PaolaGlaciKackbarth
participou no fmal de semana, 15 e
16; da 10' e
n- etapas "",o!lí
do campeo-
nato ca- _,III'.
tarinense de

'

_'

"Mountain
.

'61 (,MI/,in
b I k e v ," -

realizadasno ,tIr'II.·
munícípíode >

•

Bom Jardim-da Serra, localizado
naregiãodaSerradoRiodoRastro.
Paola ficou em,3° lugar na prova
realiZada no sábado e em 2° no

domingo.
Segundo a atleta jaraguaense, a

altitude foi sentidapelosatletas. "A
1.450 metros de altitude, o

desempenho dos pilotos foi

prejudicado por causá da pressão
atmosférica, além do estradão do
centro da cidade", declarou a

atleta.
No domingo, durante a Ll" etapa

estadual da modaädade, cuja prova
foi desenvolvida em uma fazenda. .

Paolaconqui$touasegundacolocação,
obtendo pontos importantes para
melhorai a sua colocação no

campeonato.
,

Nopróximo final de semana será:
realizada 'mais uma etapa do

'VOLEIBOL

SãoLuísgarantepresençanasfinais

.t
,

ti
f
I

Ir

I �
•

I

t

t
r

/
I

I
I

Jaraguá do. Sul - A equipe
ADJ/SãoLuís,devoleíbol ínfanto
masculino, garantiu suapresença
nas finais do campeonato estadu
al damódalidade após conquistar
a segunda 'colocação no returno
da competição, realizado em

Joinville nos dias 15 e 16. Os
meninosdeJaraguádoSulvence
ram três jogos eperderam apenas

em terceiro na Rodadadesábadoteve38

Jardiin' g�dO��:!5,q���!���
foramdisputadososjogosdasegunda Camelôs Bijouterias; Karlache Ma- I
fase do 12" Campeonato Municipal lhas 6x4Unidos; PostoMarOO1la6x4'":
deFutsalPeladão,cornosjogossendo FigueirãoMateriais deConstrução e. ,

realizados no ginásio de esportes por fim Breithaupt 5x7 HF Assesse- )'

Arthur Müller. Nas quatro partidas ria. Neste sábadojogarão: Chatubax ,;�.

forammarcados38gols,médiade9,5 Karlache, às 15 horas; Figueirão x "

porjogo. Amaiorgoleadafoinojogo LojasSóSport,às 16horas;HFAsses- :"

entre HF Assessoría7x5 Breithaupt soríaxComercíall.íno.às 17horase i
Apenúltimarodadadestafase acon- no ültímo.jogo da rodada Ketb.lin1,Y
tece no próximo sábado, 22. Modas x lnst EI.. Osvaldo, às 18 "�

Os resultadosdarodadado dia 15 horas.
l

Paola: altitude pl'eludtco.u desempenho

campeooatointercolegialdemQuntain novembro na capital do Estado.

bike, emquePaolatambéinparticipa Tambémemnovembro estáprevisto •

easduasúltimaselapasdocampeooalO aCopaB.i1.reTech,que serácomposta
catarinense, acontecem DO mês de de cinco etapas.

um e agora vão participar das
finais da competição dias 20 e 24
deste mês em Criciúma.
A equípe jaraguaense venceu

com folga às equipes de Socieda
de Ginástica de Joinville, do Co
légio Bom Jesus, também de

JoínvílleedomunicípíodeMafra.
O sexteto só perdeu paraaequipe
do Colégio Barão de Blumenau,

mas sempre superando os dez

pontos nos sets disputados. Q téc
nicoAdemarSaganski "Mazinho",
disse que ficou satisfeito com os

resultados e está confiante na par
tíeípação de sua equipe nos jogos
finais. "Os garotos estão satísfeitos
e conftantes e poderão fazer um
bompapelDá fase final dacompe
tição.

'" , ,

"

,

Jal1lguá do Sul, 19 de outubro, de 1994"

PELADÃO

CAMPEÃ

Marisol leva o' título do:
torneiofeminino de salão

Jaraguá do Sul- A equipe da
MarisollSchroeder conquistou no

sábado, 15, o título do 10Torneio de
Futsal Feminino, promovido pelo
Sindicato dos Trabalhadoresnas In
dústrias do Vestuário de Jaraguá
'do Sul e região. As atletas de
Schroeder venceram, na segunda
partídadecísíva, aMalwee/Iaraguá,
pelo placar de lxO. A Darpe ficou
com a terceiracolocação, Em todo o
torneio foram díspntadas-Z? parti
das, envolvendo 14 equipes. Foram
marcados 93 gols, média de 3,4
gols por partida. A artilheíra foi

M�cia e a goleiramenos vazada é

Renice, ambas da Marisoll
Schroeder. A decisão do torneio foi
no ginásio de espõrtes do Sesí, e
teveexpressivaparticipaçãodas tor
cidas nas arquibancadas.Na parti�
da de abertura, amistosa, joga
ram Kariana Modas de
Guaramirim e Confecções
Martini, jogo vencido pela equi
pe de Guatamirim por lxO.

Noprimeiro jogo decisivo, entre
Marisol eMalwee, até os 13 minu
tos o título parecia tranquilo para.a
equipe, de Schroeder. V�pcia 'por

lxO e era tudo o que precisava para
ser campeã invicta. Em dois minu

tos, no entanto, a Malwes virou e

provocou o jogo extra, já que as

duas equipes tinham uma derrotá
, apenas no sistema de eliminatória

dupla determina que as equipes
são elímínadas ao sofrerem a se

gunda derrota.
Após oprimeiro jogo, passados

15 minutos, teve início a partida
'

decisiva.AMarisollSchroêder com
um gol de Márcia, a artilheira da.

competição, venceu apartida e con
quistou o troféu, medalhas e um

porco de 90 quilos.
AMalwee ficou com a segunda

colocação e recebeu troféus, meda
lhas e tim porco de 70 quilos. A
Darpe, terceira colocada, além d�
troféus e medalhas, recebeu tam

bém, um porco, de 50, quilos. A
goleira menos vazada e'a artílhéíra
foram premíadasrMãrcía com 13
gols e Renife<'com 3 golssofrídos,
ambas da .Marísoí/Sehroeder. A
melhor=torcida, da Kariana de

tGuaramirim, recebeu um troféu e

umporco; Tod� as equípesrecebe
ram trotéu-de partícípação. '

, ,
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