
,

Aberturaontem CR$ 2.750,00 = R$ 1,00 Cadernetas depou- Novembro· CR$ 15.021,00
c V - OBanco Central pança com aniversâ- Dezembro- CR$ 18.759,00

Com.R$ 0,8480 R$0,8497 instituiu 15%de retellflio rio hoje, 22, terão um
Janeiro- CR$ 32.882,00Tur.R$ 0,84 R$ 0,86 compulsóriasobre rendimento de

Regional ontem financiamemospara 3,0257% .

Fevereiro- CR$ 42.829,00

Par.R$ 0,86 R$O,87 inibiroconsumo. Mínimo fixo - R$ 70,00

./r'-r�

DAÍDm
[MPRESSOI

Dalmar

8íl;lioteca Pública do Estacio

'I DEMOLIÇÃO ' .

Setor de Santa CatarmoMarcial DaVid Murara/CP

Sistema está ativado em Iaraguâ do Sul

SEGURANÇA

Cadastro evita compra
de veículos, roubados

..

A partir de ontem, oficialmente, Jaraguá do Sul

passou a integrar o sistema Renavan, já implantado
emoito estados brasileiros e quepermite, emqualquer
operação de compra e venda de veicules, total averi
guação da documentação original, evitando qualquer
tipo de irregularidade. Página 7

Projeto depn
.

.

-

prédio de duas secretarias
chão

As secretarias de Ed�
cação e Saúdedaprefeiturade
Massaranduba passam a fun
cionar, apàrtirdaprõximà se

mana, no ginásio deesportes e
posto de saúde, respectiva
mente. Amudançadeu-se em
função de que o prédio onde

estavaminstaladas serádemo
lido para dar lugar a uma

praça que faz parte d,o projeto
de construção da nova prefei
tura. O prédio é uma constru

ção remanescente das primei
ras edificações do município
mas, mesmo assim, não será

Três secretarias
de Guaramirim
tem os tuulares

Página3

CONTABILIDADE'
EM GERAL

'71-1721

\

Paulo Afonso é
• •

o pnmeiro na

cédula eleitoral

Página 3 Obras da, novaprefeitura sofreram atraso

poupado. As obras da nova

prefeitura, cuja inauguração
estavamarcadapara dia 11 de

novembro, data de emancipa
ção domunicípio, estão atrasa
das e só devem acabar em

dezembro. ,

Página4

Rlja Marechal Deodoro da
'

Fonseca esq. cl João Marcalto
Fone: 7'1-8553

�cp' Gráfi�a e �ditora CP Ltda.
�@ffYjj[fJ@f$O�/JJ@ gfL[ff[f{fj@fl!}O�ßJ g [J!f!j}[fJ!tJg�f$@f$ [ifi!j]@fl[ßc�[ff[f
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EDITORIAL

Consolidar a estabilidade
.

!

Passados dois meses da criação do Real obser
va-se que os resultados de sua implantação têm sido
bastante positivos com. a estabilidade dos principais
preços da economia e a recuperação das vendas no

comércio.

Apesar do índice oficial de inflação, o IPC-r, ter
apresentado aumento da ordem de 11% nos meses de

julho e agosto, a realidade que o consumidor constata
em suas compras no dia-a-díaé a de que os preços em

geral, com exceção' daqueles produtos sujeitos a efei-
t

tos climáticos ou variações sazonais, como os

hortifrutigrangeijos, se mantém praticamente
inalterados, ou atéem queda, desde lOdejulho último.
A variação do IPC-r decorre de razões metodológicas
resultante da "críatívídade" dos economistas.

As vendas do comércio vem apresentando signífi
cativarecuperação, embora aindanão tenhamatingido
os níveis do passado e não indiquem explosão do ,

consumo.Acamadadapopulação derendamaisbaixa
sebeneficiou do fimdo "imposto inflacionário", isto é,
aquela perda de quase 2,0% ao dia que o consumidor
sofriano poderdecomprade seu rendimentoporcausa
da inflação. Alémdisso, comaestabilidadedos preços
foipossível aumentaronúmero deparcelasnasvendas
pelo crediário, tomando as prestações acessíveis à
camada da população de menor renda, que estava

praticamente excluída do consumo de bens duráveis

nos últimos anos.

Esses resultados positivos têm condições de serem
mantidos até o final do ano, com a inflação se situando

emníveis baixos, inferior à4,0%, e a atividade econô
mica sustentando a recuperação em curso.

Não setrata, contudo,daestabilizaçãodefinitivada
moedaporque o equilíbrio das contas govern;unentais
éprecário e não tem condições de se sustentaramédio
prazo e, semo ajustedas finançaspúblicas,seco....-o-

.

mete a credibilidade do Real e a sua estabilidade.

Por isso, para a consolidação do Plano RaI é

indispensável a realização de reformasesInJbmIisqoe
garantam não apenas o equilíbrio pennaDCIIfe das

contas do governo, mas, também, a suac:ap;wMarlede
cumprir com suas obrigações fundamentais ... áreas
que lhe são próprias.

Somente com revisão do texto Constib......sai

possível fazer a reforma tributária, a refOlJllQbçin da
Previdência, a redistribuição de tarefas e fim!;õcI....
estados e municípios, a redefinição dos CODCálos de

estabilídade e de isonomia nos serviços póIJlicos.,
mudanças indispensáveis ao saneamento das finanças
públicas.

Essa será uma tarefa que caberá ao novoCongres
so.

'

IPMF - deprovisório·à definitivo
,.. José Castilho Pinto

o Imposto Provisório sobre

Movimentação Financeira

(IPMF) que nasceu emmeados
de 1993, edadoum "cochiloda
assessoria governamental", vi
veu apenas algumas semanas e
foi sus

penso
voltan
do a vi-

IPMF, notando que o referido

imposto podia ser julgado
inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, não hesitou

em fazer estaexpressivadecla
ração: - "É terrível, mas aí vou
ter que inventar outro impos-
to".

Tendo em vísta estes dois

fatos, umodateceita atraente e

outro o da declaração em refe

rência, não será surpresa se o

talIPMFaserextintoemjanei
ro de 1995 vier aperdurar e até
deprovisório que é ficar defini
tivo.

imposto tem o poder de arreca
dar uma enormidade no caso

um reforço financeiro substan
cial aos cofres públicos, como
bem comprova o fato de só nos
meses demaio, agosto e setem
bro deste ano arrecadou a cifra
de "um bilhão, duzentos e no

venta e cincomilhões e trezen
tos mil reais (R$)", faltando
adicionar à estemontarite à. re
ceitadejaneiro, fevereiro,mar
ço, abril, junho ejulho. E além
desse fator rendimento jápor si
muito convidativo, acresce que
o Sr. Fernando Henrique Car

doso, então ministro daFazen
da ao tempo da decretação do ,.. Jornalista

O/o//IIMI
. '.

pltJV/StJl/tJ
ptJdeHttll
dtJHllilivtJ

g o r ar

como já
era de
direito
só em janeiro de 1994, corre o
perigodepassardeprovisórioà
definitivo.
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Confira a História

"A História de nossa

gente não podeficar só
na saudade".

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

Há72anos
- F.m 1922, a concessão de terras do de Terras, Colonização e Agricultwa, "
EIIado de Santa Catarina para o sr. dava as exatas confrontações desses
....iqaeH, da ex-Colônia Rio Ser- lotes da ex-colônia, localizadas no Rio
ao. Iok:s de n° 3 e 4, o eventualmente do Serro, distrito de Jaraguä e Munici.
0I:IIpIIIfe do cargo de Governador do pio de Joinville: de Norte, Sul e Oeste,
&ado - o Presidente do Congresso com terras de Guilherme Weege e ao

Eltildual, Coronel Raulíno Julio
_

Este com Julio Hudler. Para os regis-
AdoIpho 110m, farmacêutico estabele- tros,otabelionatoeraVenanciodaSüva
ado Da amiga Desterro que passara Porto, CoI. FederalMajorJulio Ferreira
depois pamRorianópolis e aDiretoria e Escrivão, João Baptista Crespo.

Há70BnOS
- F.m 1924. também recebiam "Títulos ro, com muitos feridos.

de Tenas" do Governo do Estado, -o seleiro OsearSchneider,progeni-
Hcrmann Strassmann, Alfredo Papel, tordeRuth (viúvadeEdemarSchmalz,
André Auerbach e Jorge Hein. S. Bento), estabelecido na praça de
- A RevoluçãQ que corria nesse ano, Jaraguá, anunciava em alemão, no

iDformavaquePontaGrossa-PR,que CORREIO DO POVO: "Kaufe

era ponto de entroncamento ferrovia- Pferdehaare und zahle die hoechstea

ria, virava praça de guerra entre um Preise". Traduzindo: Compro crinade
batalhão patriótico de Chapecó e o cavalo (pelos de pescoço e cauda) e

pessoal dos trens da "São Paulo - Rio pago o melhor preço. Com essa lJUII6.

Grande", estabelecendo-se um sério ria prima fabricavam-se os melhores

contlito,naAvenidaFernandesPinhei- produtos de selaria.

Há57anos
- Em 1937, no domingo dia 19 de presentes em reconhecimento de suas

setembroerainauguradaaEscolaEs- lutas em prol do ensino. De Jaraguá
tadual deRio Serro, sob a direção do faziam-se presente grande número de

prof. BertholdoZimmermann, A esco- pessoas, falando, naocasião, o médico
la com 63 alunos cantou o Hino à ,dr.GodofredoGruilhermeLutz Lucee
Bandeira, saudação pela aluna Ruth o redatordoCORREIODOPOVO, sr.
Maas.discurso sobreaindependênoia, Célio Vieira.

por Hertha Maas, declamação por -Pela Lei n't Sd.u prefeito de Jaragué,
Raulina Gumz, poesia por Helga Leopoldo A. Gerent, cobrava no mês
Siewerdt e declamação de outrapoesia de março de cada ano, Rs 10$000 de

pela aluna Cecilia Wendorff. Os srs. licença anual, para os engenhos de

Ricardo Maas, Augusto Grützmacher. açúcar e aguardente, que expusessem
RicardoWendorffeprof.Zimmennann seus produtos à venda.
foram ovacionados e saudados pelos

Há10anos
- Em 1984, a Comissão Organizadora
daAmostraAgropecuária, reàlizadaem
julho, durante os festejos dos 108 anos
de fundação, de posse dos eleinentos
resultantes das aplicações feitas, que
chegaram a Cr$ 20 milhões, decidia,
que a mesma seria bienal, a cada dois
anos, em função dos aÍtos investimen
tos financeiros e organizacionais exigi
dos, possibilitando que durante o

interstício se-possapromover aFeirada
Malha, se assim julgarem oportuno os

empresários do setor.

- BarraVelha e seu balneário prepara-

vam-se com todo o entusiasmo pallI
bem receber os veranistas e turistaS na

temporada de verão que se aproxima
va, afirmava o prefeito Walter Régis,
dó balneário do Vale do Itapocu.
- Em 03/09/1984, dava-se o falecimen
to da muito querida Maria Isabel
Fernandes Jourdan, esposa do dr.

Carlos Augusto Leal Jourdan, neto!lo
fundador de Jaraguá - engenheiro
EmílioCarlos Jourdan, que foram hós

pedes durante o Centenário, do dire
tor do CORREIO DO POVO e daqllÍ
levavam suaves lembranças.

Duas Rodas
Industrial
ALTA TE NOLOGIA
EMMA';'lRIAS�PRIMAS
PARA AUMENTOS

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos. Fone (0473) 71-2277
Jaraguá do Sul - SC
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Retranca
(CM.)

Uma vergonha!
No Rio deJaneiro a Justiça Eleitoral já decidiu: estão
anuladas as eleições proporcionais para deputados

porque se constatou quase um milhão de votos frauda
dos. Em Brasília, o presidente da Câmara, Inocêncio de
Oliveira (PFL) quer dobrar o salário dos parlamentares
porque acha que eles ganham pouco R$ 4.088,00 livres

de qualquer despesa. No que é corroborado pelo
senador Júlio Campos (PFL) que está propondo salári
os de R$ 12 mil. Depois estranham tantos votos nulos e

brancos.

Há vagas
Das cinco secretarias dapre

feitura de Guaramirim; só duas
estão comseus respectivos titula
res (Administração e Finanças e

Agricultura).Atéagoraoprefeito
VictorKleine ainda não sinalizou
comnomesparaas secretarias de

Transportes, Obras e Serviços
Públicos, Saúde eBem-EstarSo
cialeEducação.

Torcendo
Nosoneiodacédulaeleiioraido

2°turno, PauloAfonso Vieiraficou
emprimeiro eÂngelaemsegundo.
Nas umas, os peperristas e seus

aliados esperam que asituação se

inverta. Últimaspesquisas e a não
adesão de lideranças expressivas

'

doPFLcolocamacandidatanuma
poslçãodesconfonável:

Conseavi
Secretário de 'Agricultura e

MeioAmbiente, IngoRobl, preside
o recém-criado Conselho dos Se

cretáriosdeAgriculturadoYaledo
Itapocu.6rgãotemcornoobjetivo
básicoapromoçãododesenvolvi
mento rural de forma integrada
na região daAmvali.

Nochão
Edificação ondefuncionahoje

a secretaria municipal de

Educação de Massaranduba; foi
uma dasprimeiras do município.
Mas vai ser demolida para dar

lugaraumapraçaquefazpartedo
projeto da nova prefeitura cuja
inaugur�ãodeveacontecersóem
dezembro.

Sobra'"
Pela qlltl1ltidotletle..-éors,

algunsbem�"",..
caros, édeseÍInfIIÍIIIIT......
muitodinJreirodaa_" ''''''
oseleitosag�
Alguns, diga-se, 'tpIedtDw

-

,_
vqm a falta de 1WlfIIDI ,.,. •

propagandapolflic&

Explietuultl 1
PrefeitodellllDlidpiowizlilttJ.

Jaraguá concede 4i4r.raaa.
audiênciasingular ,.,.,._
te. PorcausadefalotDriDI....
conta de que esttITÜI ct1IIII'nIiIIII,
uma mansão em praia tio litomJ
norte.DissequepossIIiapntaS"'"
"terreninho" comprado qllllllllo
aindaera bancário.

Explicando 2
Como não é proibido, ter casa

napraia, estranha-se tanto "rebu"
na cidade. Afinal, com dinheiro

_

ganhopelo trabalho cada um tem

odireao defazero que quiser.Até
porque não consta que dinheiro

público esteja sendo usado para
estafinalidade.

Guardando
NaprefeituradeJaraguáaor

deménãogastarnadaalémdoque
já está previsto. Caso contrário
nãohaverádinheiroparacompro
missos definal de ano, principal
menteférias e 13°saláriodosfun
cionârios que, além de serpaga
mentoobrigatório tempesopolui-

\
.

co.

�I ICE MACHINE
-="",-.,_.E...-17/� COMÉRCIO DE PEÇAS L'JDA.

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

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC

Fone/Fax
(0473) 73-0419

DEFINIDO

promover a eleição in

fonnatizada, mas para isso

aguarda autorização de

Sepú1veda Pertence, pre
sidente do Tribunal Superior
Eleitoral.

Enquanto isso, os dois can
didatos que disputam o segun
do turno para o governo do
Estado continuampercorrendo
Santa Catarina em busca de
adesões. ÂngelaAminj á tem
oficialmente o apoio do Par
tido Liberal, anunciado esta

semana em Florianópolis
pelo presidente estadual do

PL, Honorato Tomelin, can
didato derrotado ao Senado.
PTB e PSC, que pertenciam

menteretomaráaopostoqueocupava.
Remanescente do colegiado do '

prefeito guaramirense permanece
apenas JairTomelin, na secretaria de
Administração e Finanças, já que o

outro secretário, da Agricultura,
Alcíbaldo <{ermann, foi nomeado
somente neste ano. Outro aliado do

primeiro escalão da prefeitura de

Guaramirim, e que inicioujunto com
a atual administração, em 1993, é
Ernesto EmílioMeirinho, que ocupa
o posto de Chefe de Gabinete.

A secretariadeSaúdeeoHospital
MunicipalSantoAntônio, estão soba

PauloAfonso é oprimeiro
na cédula do segundo turno

INDEFINiÇÃO

Três secretarias sem seus titulares

Florianópolis - Mudanças na

atual sistemática tributária, fazen
do com que 75% dos recursos do

ICMS devidopelasmicroempresas
retomem aosmunlcípios onde elas
estejam instaladas. A proposta é da
candidata ao governo do Estado,
ÂngelaAmin (PPR), afrrmandoque
isso propiciará a viabilização de
novos empreendimentos e a ex

pansão de negócios nas diversas

regiões do Estado, com a

consequente geração deempregos.
O sistema é baseado no modelo
alemão, considerado como um dos

F lorian6polis - Paulo
Afonso Vieira, da Coligação
"VivaSantaCatarina" ,ocupará
o primeiro
quadradi - (tllltlltltI'IIS
nho na .

c é d u la viII ••
eleitoral do bllSttl tlil
segundo

tltlIIS'.Sturno,
ficando a

candidataÂngelaAmin (PPR),
com o segundo, de acordo com
sorteio feito pelo Tribunal

Superior Eleitoral. Em 15 de

novembro,segundoopresidente
dó TRE, Francisco Xavier
Medeiros Vieira, em algumas
regiões do Estado serápossível

Guaramirim - O prefeito de

Guaramirim, Victor Kleine, ainda

permanece com duas secretarias - de

Obras, Transportes e ServiçosPúbli
cos e Saúde eBem-EstarSocial- sem
titularnomeado. AsecretariadeObras
está sem o secretário Valdir Vieh,
vice-prefeito desde o final do ano

passado, enquanto que a de Saúde
entra no segundomês sem que Antô
nio Stringari, ex:-secretário, seja subs
tituído. Além disso o secretário de

Educação, Cultura, Esporte e Turis
mo, Esmeraldo Chiodini, foi afasta
do para tratamento de saúde edifícil-

a União por Santa Catarina,
devem anunciar logo a po
sição que tomarão neste se

gundo turno.
Hoje, emFlorianópolis,Pau-

10 Afonso Vieira participa de
,

carreatapelocentroebairros, a
partir das 9 horas, em compa
nhía de lideranças do PSDB,
PDT, PJ?S e PFL. Na quarta
feira, 19, esteve em Chapecó
onde foi conversarcomo bispo
dom José Gomes para pedir
apoio. Gomes disse ter rece
bido a visita de todos os can
didatos no primeiro turno

mas que não participará da

campanha em favor de ne

nhum dos dois agora.

responsabilidade do secretário de

Administração e Finanças, Jair

Tomelin, enquanto que os atendi

mentos do setor deBem-EstarSocial
estão sendo feitos pela mulher do

prefeito, ErciKleine.Quanto a secre

taria de Obras, Transportes e Servi

ços Püblicos, o próprio prefeito é
,

quem comanda a equipe de chefes e

fiscais. No tocante ao trabalho da
secretaria de Educação; as técni
cas da área é que se encarregam das

atividades administrativas sob a co

ordenação do secretário deAdminis

tração.

IMPOSTOS '

A '

Angela quermudaras regras do ICMS

/

rnais bem sucedidos do mundo.
Durante encontro que manteve

naFederação'doComércio deSan
ta Catarina (Fecomércio), a

candidata destacou que dará apoio
ao Fórum Pró-Santa Catarina, que
reunirá representantes de diversos
setores e que terá a finalidade de

implantar mecanismos de aquecer
a economia do Estado. Ângela dis
se que pretende, se eleita, criar o
Fórum no início de seu governo,
estando entre as atribuições do ór
gão a discussão política tributária.
"Será essencial para definirmos

critérios de justiça tributária", dis
seela.

Na opinião da candidata, a tri

butação diferenciada deve ser por
nível de faturamento e por tempo
defuncionamentodaempresa. Ten
do como base a idade da empresa,
a tributação deverá ser progressi
va: no primeiro ano, 20% do im

posto devido; no 2° ano, 40%; no
terceiro70%;por fim, 100% apartir
do quarto ano de atividades. Segun
doÂngelaAmin, estamudançapos
sibilitará a criação de novos empre
gos em todas as regiões.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Valoresdo ICMS
mostram índice

. de crescimento
Jaraguá do Sul - Segundo

númerosdivulgadospelaAsso
cíação de Municípios do Vale

do Itapocu (Amvali), cresceu
em 22,63% o valor do retomo
as quotas do Imposto sobreCir
culação deMercadorias e Ser-

.

viços (ICMS) nomês de setem
broúltimo.Entreosmunicípios
que integram a região da

Amvali, Jaraguä do Sul, pelo
seu potencial econômico, fica
com amaior parte, tendo rece
bido no mês passado a impor
tância de'R$ 1.051.654,28.

Guaramirim aparece em se

gundo lugar com R$
116.576,57; Massaranduba

comR,$99.848,54;Compãcom
R$ 71.519,66; Schroeder com
R$71,492,47;BarraVelhacom
R$ 31.282,39 e São João do

Itaperiu com R$ 29.018,74.
Apenas Jaraguá doSuljá rece
beu, desde janeiro último, re

passes .da ordem de R$
4.297.0.13,35

Ambulância-
Acomíssãoorganizadorada

4a Feira Agroindustrial de
Guaramirim doou, na semana

passada, umaambulância para
oHospitalMunicipalSantoAn
tonio. Parte dos recursos vie
ram com a realização da feira e
o restante coberto com recur
sos da prefeitura. O veículo de
marca Ipanemaquejáestá sen
do utílízado pelo hospital, foi
entregue através da Associa
ção Comercial, Industríal e

ÁgrícolaecustouR$ 23.880,00
dos quaisR$ 17mil repassados
pela Acíag.

NOCHÃO

Prédio de secretarias será demolido

Mudança das secretariasfoi esta semana

estiverpronta, anovaprefeitura
vai abrigar todas as secretarias
e departamentos da administra
çãomunicipal, além daCâmara
de Vereadores.

O atual prédio da prefeitura,
segundo informações prelimi
nares, deverá ser doado àAs�o�
ciação Comercial e Industrial
de Massaranduba, porém a ex-

.

pectativa de demolição do pré
dio onde ficavam as secretarias

que, estão sendo transferidas,
tem causado uma certa insatis
fação por parte de determina
dos setoresda comunidade, Uma
vezque representaummarco da
arquitetura histórica do muni

cípio. No entanto, o prefeito
.Odenir Deretti não quer deixar

de implantar todo o projeto da
novaprefeitura, o quepassapela
derrubada do prédio em ques
tão.

Com ademoranaconstrução
do novo prédio, a nova data

para a inauguração está previs
ta para o mês de dezembro, se
mais nada acontecer para atra

sar mais ainda a obra.

Massaranduba - As s�
cretarias municipais de Educa
ção e Saúde do município de
Massaranduba foram deslo
cadas parao ginásio de esportes
municipal eposto de saúde, res
pectivamente,paraque oprédio
antigo,

r�a�ri� Ob/os do
ambas,
possa
ser de
molidoe

,

IJtJYO

p/e/ei/uro
tJI//osodosem seu

lug a i
seja construída uma praça que
integra o projeto de construção
da nova sede da prefeitura mu
nicipal. Na quinta-feira, osmó
veis emateriais das secretarias
foram transportados paraos lo
cais provisoriamente escohidos
onde as secretarias ficarão ins- I

taladas.

" Atraso

Inicialmente, segundoprevi
sões daprefeituraonovoprédio
deveria estarpronto até odia 11
denovembro, quando omunicí
pio completa seu aniversário de
emancipaçãopolítico-adminis
trativa, mas atrasos na execu

ção daobranãopossibilitarão o
término da construção dentro
do prazo estabelecido. Quando

Colégio São Luís Marista
III Feira Cicnt.ífica Cultrtral

Colégio São Luís Marista
COMUNICA

Abertura: 26/10/94 às 19:00hs
Período: 26/10 à 28/10

Local: Ginásio de Esportes do

Colégio São Luís

Encontram-se abertas as

inscrições para v�gas de
alunos novos.

Período: 19/10/94 à 11/11/94
Informações através do fone: 7� -0313

I�AÇA ..N(_S IJII1\.: ,TISIrl'A
POSTO BE \"tiNHAS .JIJN1'O A FAluneA,

,

llUAJOINVILLE 1348
LOJAs DALMAIl- AV. GETÚLIO VAilGAS,,128

.IAIIA(,IJA I)() SIJI.. - S(�

l�t)NJ� 7,)-)(;,;(.
� ,

• MalhasOalmar
"am a plonla enlrega: Meia malha,
molallnho,moleion liso. camurçqdo
loialmenie mereerlzado, labrieados
com a 'melhal leenologla

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

(0473) 71-0091

{=
RIO-StJL

II
II

Fone/Fax

(0473) 71-0091

MASSARANDlJBA
Vendo terreno, área
208.00Om2, total aproveita
mento, água corrente, casa,

rancho, lagoas.pastagens, fru
tas etc. Sómente R$ 25.000.
Tratar (0473) 79-1508 (após
18hs)

ALUGO
CasanapraiadeEnseadapara
temporada de verão. Contato
fone 71-1721

VENDE-SE
Casadealvenaria (90m2), toda
murada. Rua João Franzner,
41 em frente Arroz Urbano.
Valor R$ 25.000. Aceita-se
carro no negócio. Tratar no

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

PRECISA-SE
De diarista para trabalhar no

Jaraguá Esquerdo. Informa-

.. ções 72-2918 ou no endereço
ruaTeresaAgnerHuruska, 382
(1 a

rua à direita apósOlaria do
Buzzarelo). Falar com Rose.

TROCA-SE
Uma Brasilia 77 por uma XL
250. Tratar71-9822comNike.

VENDE-SE

Chevy/84, impecável. Tratar
fone 71-5510

PROCURA-SE
Casa para alugar no centro de
Jaraguá. Tratar fone 71-9822

VENDE-SE

Casa28Om2,nova.Próximoao
Salão Vierense - Vila Lalau.
Valor R$ 80.000. Tratar 72-
1869 (residencial); local cal
mo paramorar

. VENDE-SE
Terrenodeesquinacom480m2
no bairro Francisco de Paula,
aproximadamente, 1,5km do

postoMarcolla.Tratar71-9054
com Moisés ou na rua Irmão
Leandro 158 (fundos)

VENDE-SE
Gol/86 (álcool)motor refrige
rado - impecável. Tratar fone
72-3994

DE TRAdiÇÃO ESPEciALiZAdô EM

CORTES ds CAbELos UNissEX.

...�!III!!i!A_tende em 3 endereços:
IIN.lIP�NI ,

RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 36
Fone: (0473) 71-8864 -cl Toninho

REINOlDO RAU, 614
Fone: (0473) 72-2267 - cl Amarildo

CENTER
SOM,

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

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

•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 p( violões e guitarras .

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

Disco a partir de 3,80 Reais .

•A liquidação é fantástica
• E mais: Fitas virgens, violões, controle pl vídeo-game, etc ....
•Uma lojodo futuro, moderna e criativa.

Av. Marechál Deodoro da Fonseca, 406 - Jaraguá do Sul' - se - Fone 71-2847

C D' S DIS C OS· F I TAS

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tpodição e�:
- Pepsianas

Residenciais e Comepciais
- ,Móveis sob medida

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

VENDAS E, REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc)
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
çö, sala, cozinha, garagempara
2 carros, frentepara a ruaprin
cipal: Valor R$ 10.000 + fi-

'

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

VENDE-SE

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

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

binar. Tratar rua João

Planinschek, Edifício Narloch
- 2° andar - apartamento4 com
Kida no período da manhã

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

VENDE-SE
Treiler para F-4000 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, ng2050
(ao ladosalãoLíder)
Horáriocomercial
AUTO NOVO'
VEíCULOS
Fone: 71-1574

Moda
I ,

FEMininA E MASCULinA
traditional

TRADE MARK

CARMIM,
SPECTOR - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO

Rua Emílio Carlos Jordan, 62:

,
HP AUTOMÓVEIS

Compra - Vende -, Troca - Financia
AUTOMÓVEIS E MOTOS

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

CP Classificados é grátis.
Ligue já 72-3363

Rua Angelo Rublnl, 951 - Barra do Rio Cerro
89260-000 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

KadettSL(G)-verdemet. 93
UnoMilieBrio(G)vermelho 91
MonzaSlE2.0(A)azulmet 89
.MonzaSI.E1.8(A)azuI met. 88

ii������������:������;;;;;;;;;;;jjj.:.:j.�:.�������������������������::::ji:�:�::�::���������������;�
GoILS(G)verde 83
PassatLS (A) branco 84

���um!I(G�c:��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�g
Fusca(G)bege 71

Jc:eJ (G) - verde ; 67
Pi -UpFíat 147 (A)branca. 84

Fano (0473)

76-70"14

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

Jaraqua do Sul

COMPRA· VENDE
TROCA - FINANCIA

AUTOMOVEIS

FIAT FIORit..fo
OPALA COMODORO CI AR E DIR.
FIAT UNO 1.5 R
DELREY GUIA
ESCORT L CI OPCIONAL >(R3
BELINA DEL REY L
BELINA DEL REY

BRANCO
PRETO
CINZA
VERMEL
AZUL
DOURADA
BRANÇA

91
90
89
89
89
88
88

COMPRA· VENDE
TROC A . FINANCIA

CAMINHOES

JIPE JAVALI TURBO
F4000
D20 CABINE DUPLA
F100Ó
VW 13.130

BEGE
BEGE
VERMELHA
MARROM
BEGE

91
89
88
84
83

·1�S'''l')I()S (�())II�)IC)lll'NI)()
N()SS() I º l'NI'TI�11Slílll() I�)I

lfflR1CH Informática N()'T() I�NI)I�111���().•
. VENHA CONHECER NOSSA LOJA.

Rua Presidente Juscel'ino, 45 - Loja 01 - Tellfax; (0473) 72-2764 .:;, 72-3290
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Anuncie na. CI•••lftcada. da CP

72-3363
o. cla••lftcada. mal. Ilda. da região.

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

, ,

Vende
Casa de alvenaria 225m2 - ruaJoão Januário Ayroso, próximo
ao posto de vendas Karlache - 3 quartos total 10 peças + garagem
Terreno central, no início da rua
Adélia Pischer áreade 33.023,OOm2•
Lotes no Loteamento Jardim Francisco.
Lote 425m2, próximo Bretzke.

-

Lote na praia de Piçarras à 250 mts da praia com 330m2 - R$
4.200,00
Lote ao lado do campo do Juventus, cl 375m2, pronto pl contruir
R$ 7.800,00, aceita carro em troca.

Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com 1.652m2, próximo
RecreativaMarisol
Lote próximo Urbano, Jaraguä-Esquerdo
555m2 - 6.500,00 - 450m2 - 4.500,00
Lote Giardini Lenzi - 371m2 - 5.300,00

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

.PANIFICADORA E CONFEITARIA
N '

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

inclusive domingos e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 9"15 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lehzi

.

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

CALÇADOS .

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

POSTOS DE VENDA:

Rua Walter Marquardt, 1193
Rua Joinville, 4470- PróximoTrevoSchroeder

Jaraguá do Sul- SC

......

�....,
.Regata·

Adminlllrodorl ele Consón:l", S. C. Uda.

Você pode ter seu
carro Okm através do

consércío REGATA
ESCOLHA JÁ O SEU!!!

--

UGUEJA
Fone 71-2999

GolCLI.6 50x264,27 .

CorsaGL1.4 50x278,92
UnoCS1.5ie 50x298,95.
Tipo1.6ie 50x365,06
Tipo 2.0 50x 483,16
Ob$. Voe.pagaa 1�parcela

samente 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

&ér8io's I Unissex 1==
,

Cabeleireiros
Cortes �.Permanentes - Penteados
Tinturas - Cremes - Maquiagem

Atendendo de segunda a sexta-feira das 13:30 às 20:00hs

Rua Athanásio Rosa ng 363 Atendendo com
Fundos ccrnerclal Varandão

.
hora marcada

Guaramirim - sc

VENDE-SE

2 Tapes Profissionais - 1 Gra
diente e outro Polyvox. Tratar
Lanchonete Karner em frente

ao Cemitério em Guararnirim

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

mercial) com Ronald

1flW�@&3
�ß�ß OO�(l��ß [!'1f©�o

Divisão de concreto

(Tubos e artefatos de concreto)
Rua Joinville, 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. Prooópio Gomes, 89
Fone 71-0066

VENDE-SE
-

Fiat 147/81 ou troco porcarro
demaiorvalor. Tratar72-2059

VENDE-SE
Baú para F-loo ou d,20 semi
novo. Contato 72-0162

PÁRA-BRISAS
Dápa-bpisas e viJpos,
novos e usaJos .popa

aufom6ve.is.
Em Nepeu Ramos ao

laJo Jo campo Esfpella.

� 72·2218

MARANE� O NI Bolsa
de Telefones

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 VENDE

'ALDGA
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - SC

(DefronteaoBelraRioClubedeCampo)

PRECiSA-SE
Marceneiro 2 - Projetista de

móveis sob-medlda
Marceneiro 2 -

Projetista demóveis 1
Para móveis sob-medida e

esquadriasno mfnimoc/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 - Qualquerhorário
BALNEÁRIOCAMBORIÚ-SC

Chance94
,. Quer ganhar 100, 200, 1000

eumais Reais por mês?

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

SCIIOCIE!
)1" NI� «()Lt7:)

7!J-O!J25

Fábrica de Calhas

Industriais
e Residenciais

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 - FONEJFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC
•••É COISA DO PASSADO Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamento
Margot Adelia Grubba Lebmann, Oficial do Registro Civil do I ° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram Deste

Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se babilftarem para casar os seguintes:
Edital N° 19.599 de 11/10/1994

ORLANDO VIEBRANTl E IVANIR SCHULTZ
Ele. brasileiro, solteiro. iDdustriári�, natural de Rlo dos Cedros. neste Estado, domiciliado e residente na rua Marina Frutuoso, 900, nesta cidade-, filho de Rolando

Viebrantz e Elzira Viebrantz.
'

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Rio dos Cedros, Deste Estado, domiciliada em Rio Ada, em Rio dos Cedros, neste Estado, filha de Ivo SchullZ e Elsa
Ponticelli Sdiultz.

Edital N° 19,600 d.11110/1994
ADEMIRDE QUEVEDO E MARJSTE JACQUES DE OLIVEIRA

Ele, btasileíro.eolteíro, operador demáquina, natural de Barracão, Paraná. domiciliado e resídentena rua AJeixoDeUagiustina. 240, Ilha daFigueira, nesta cidade. filho
de João Pedro Silveira de Quevedo e Lucia de Quevedo.
Ela, brasileira. solteira, operária, natural de Barracão, Paraná, domiciliada e residente em Rua Aleixo Dellagiustína, 240, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de

TheodomiroJacques CIe Oliveirae Olga Maria de Oliveira.
Edital N° 19,601 de 11110/1994

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
ADEMILSON OSNI PICCOLI E ROSEMAR DARlEFE DA SILVA

Ele, brasileiro, solteíro.empresãrio, namral de laraguá doSul, dómiciliadoeresidenlena ruaErwinoMenegotti, 1.320, nesta cidade, fdbode Osni Piccoli eOiiviaSteinski
Piccoli,

"

Ela, brasileira, solteira, baJconista, naturai de Guaramirim, nesle Estado, domiciliadae residente em Rio Branco, emGuaramirim, oeste Estado, filha de Jalmo José da '

Silva e Olga Ana Feidmarm da Silva.
.

Edital N° 19,602 de 11J10/1994
SILVANO roSl1NO LOgSEE CLEUSA €OEUlO

Ele, brasileiro, solteiro,auxiliar de programador, nat�ral de Maripá, Paraná, dollJÍciliadoe residente na BR-280, km 72, emEstradaNova, nesta cidade, fiIbo de Edeardo
Silvano Loosee Maria Antunes Loose.
Ela. brasileira, solteira, alendenle odontológica, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadae residente na ruaVictorRosenberg, 583,Vila Lenzi, nesta cidade, fiIba de Luiz
Joio Coelho e Maria Olga Martins Coelho.

Edital N° 19,603 de 13110/1994
EDSON DOUGLAS SCliALINSKl EMARIANE SUELI coRlillA

Ele, brasileiro, solteiro, bancário,natural deJaraguádoSul, domiciliadoeresidenle naruaLenoNicoluzzi, 158, nesta cidade, filbodeHerbert SCbalinsld e LauritaKIilzke
Schaiinski.
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Jaraguá da Sul, domiciliad8 e residenJe na rua Joio Carlos Stein, 594, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, fiIba deLuiz
Conêa e Ester Drews Conéa.

Edital N° 19.604 de 13110/1994
VALD!!CIR CÉSAR FRANqlSCIß E MARCIA APARECIDA GONÇALVES

Ele, brasileiro, solteiro, metalllrgico, naturai de Jaraguá do Sul, domiciliada. e residente na rua Antonio Stanislau Ayraso, 154, nesta cidade, filbo de Guilberme
PranoesdJi e OIanda Dana Franoescbi.

' ,

Ela, brasileira, solteira, operária,natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e resídente na rua João Januário Ayroso, 1.116, emJaraguá-Esquerdo, nesta cidade, fiIba de
Norberto Reinolda Gonçalves e Izaura Zezuino Gonçalves.

Edital N° 19,605 de 13110/1994
GERSON EDUARDO BAUMLE E SANDRA MARIA PIlLLlS

Ele,brasileiro, solteiro,mecâniccdemanutenção, natural deJaraguá doSul,domiciliado.residenle na rua AntonioStanislau Ayroso, 227, nestacidade, filho deAlfredo
BäumIe e Lorena Elísio BäumIe.

'

Ela, brasileira, solteira.professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Lourenço Kanzler, 46, nesta cidade, fiIba deWaidemar,Peliis e Taci Inacio
��.

'

EdItaI N° 19,606 de 13110/1994

Cópia recebida-do cartório de Guaramirim, neste Estada
CLAUDINOR DQS SANTOS E MARCIA DERIITE DE ANGELO

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,narural de lainviDe, nesleEstado, dOmiciliado e resiClenle na rua Ernesto Lessmann, 234, Vila Lalau, nesta cidade, filho deHonorato
dos Santos e Darei dos Santos. .'

.

Ela. brasileira, solteira, aUXIlia< de cartório, natural de Masaaral!doba, neste Estada, domiciliada e resldeille narua 28 de Agosto;em Guaramirim, teste Estada, filha
de Laorenlino DereIe de Angelo e Celitla Derete de Angelo,

Edital N° 19,607 de 13110/1994
ADn.C10 BECKER EDORAel DIEL

Ele, brasileiro, solteiro, motOrista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua 517, n° 32, em Barra do RíoCêrro, nesta cidade, fiIbo de Acenio Becker
e Elfrida Laube Becker.

Ela, brasileira, solteira, indoslriária, natural de laraguá do Sul. domiciliada e residenIe na rua LeopoldoDíel, 76, emJaraguá-Esquerdo, nesta cidade, fiIba de Dorivaldo

_pie,."

1 e Edla RaboDiel.
. Edital N° 19J08 de 14/10/1994

Nn.so AMORIM E CLE1!JZADIAS CAIrrANO
Ele,brasileiro,solleiro, operadordemáqulba,natural'de Aterrado-Pouao,Redondo, nesteEstado, domiciliadoe resídentenaruaCariosEggert, Schroeder,nesteEstado,
,filhó de José Amorim e Marlene Amorim. -

Ela, b�eira,�lteira.'professora,.naturai de Ouro Verde - Toledo, Paraná. domiciliadae residente na ruaHenrique Marquardl, 593, nesta cidade, filha de Geraldino
'Caetano ApniinarloeZiIda Dias Caetano,

'

.

Edital N° 19,609 de 14/10/1994
RAFAELMON'FANH!!RCARRANÇA E LÉSLIE OONÇALVES DE GODOI

Ele, brasileiro, solteiro, balconita, natural de Nova Londrina, Paraná, domiciliado e residente na rua Luís PiccolJ, 98, Vila Rau, nesta cidade, fiIbo de Ezeqniel Cortez
Carrança e Rosãngela Moolanber Carrança.
Illa, brasileira, solteira.dolar, natural de NovaCantu,Paraná, domiciliadaeresidenlenaruaLuísPiccoli, 96, VilaRau, nestacidade, filbade OHveiraFranciacode Godoi
e Elarde Gonçalves de Godoi.

Edital N° 19,610 de 14/10/1994
JEFFERSON CARLOS BELON FAGUNDESE LUCIMERI KUESTER

Ele, brasileiro, solteiro, tint�o, natural de SIlo Mateus do Sul, Paraná, domiciliado e residenIe na rua Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade, filho de Arislides

Fagundes e Helena Maria Beloo Fagundes. .

Ela. brasileira, solteira, operária. natural de loinviDe. neste Estado, domiciliado e reSidente na rua Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade, filha de Radi Knesw. e
UiciaKuester.· ,

Edital N° 19,611 de i4/10/1994
DANIELMEl.:DOLA E ALINEKNABBEN FERNANDES

Ele, brasileiro,divorciado, comercianle,natural de laraguá doSul. domiciliado. residenle naruaCoronel BernardoGrubba, 290, neal> cidade, fiIbo deAlfredoMeldala
e Maria Scbroeder Meldala.
Ela. brasileira, solteira, comerclanle,natural de Braço do Norte, nesteEstado, domiciliada e reSidenIe nama ArtburOUnlber, :&20. bloco 04, apto. 302,bairroAmizade.
nesta cidade, fiIba de Osmar dos Santos Fernandes e Maria ,Kuabben Fernandes,

EdItal N° 19,612 de 18/10/1994
lOSÉPIRESDELARAEERONITADEFATIMAPIRES

Ele, brasileiro, soltefro, operário, natural de Curitibanos, neste Estada.. damiciliado e residenle emEsltada GaribaJdi, nesta cidade, filho de Capitulino Pires de Lara
e Eva dos Prazeres Lara,
Ela. bÍasileira, aolteira, do lar, natural de SãoCristovlo doSul. neste Estado. domiciliada e resldenle emEstradaGaribaldi, nesta cidade, fdba de AntOÍúoPires e Roseii
da Silva PIres.

'

Edital N° 19,613 d. 18/10/1994

Cópia recebida do cartório de OUramirlm, neste Estado
CLAUDIR·ALFREDOKRUEGEREzENITAMOTA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedot externo, naturai de Maripá, Paraná, domiciliado e reSidenle na rua Dietrich Borges, 131, nesta cidade, fiIbo de Alfredo Krueger e
Doraiina KUhn Krueger,
Ela. brasileira, solteira. funcionária p4blica municipal, natural de Santa, Rosa - Benedito Novo. neste Estado, domiciliada e residente na rua Atiradores. 337, em
Guaramirim, nesle Estado, filha de Osní' Pedro Mota e Natalia Mota,

Edital N° 19,614 de 18/10/1994

,
ANTONIO SEVERINO DA SILVA FERREIRA E ANAMORBIS

Ele, brasileiro, solteiro, servenle, natural CIe Jaraguãdo Sul, domiciliado e resident!' na rua JoinvlUe, 666, nesta cidade, filbo de Francisco Ferreira e.Adeiia da Silva.
Ela, brasileira, solteira, operária, narural de Massarandulia, nesle Estado, domiciliada e residenle na rua lainvlUe, 666, nesta cidade, fiIba de Sanlina Morbis.
E para que Chegue ao conbecimentode todos, mandei passar apresente EdItal que será pubiicadopela'imprensa e emCartório, onde será afixadapor 15 (quinze) dias.

\J I-CÁ ç Ã O

CANARINH-O

1II:>\Ic>IVI�� I

RÃPIDO'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

EDITAL
PATRICIATAVARESDACUNHAGOMESTabeliã,

eOficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz sabera todos quanto este edital virem que se acham
,

.

neste Cartório para Protesto os Títulos contra:
Atacadão dosCalç,Ltda - Ruada Instalação, 124-A - NESTA

Decorações Conte Ltda - RuaMal. Deodoro, 1210 - NESTA

GMaiochieCiaLtda-Rod.BR280Km58,n° 1354-NESTA
G F Ind. Com. Cenfe, Ltda - Rua Bernardo Dornbusch, 69Q -

NES1'A

JSMontagens Inds. Ltda - Rua BerthaWeege, 877 - NESTA

Jorge de Borba - Rua José Theodoro Ribeiro, 1339 - NESTA -

Juliano dos Santos - RuaPreso Epitácio Pessoa, sIn° - NESTA

,
Muricys Malhas Ltda - Rua Carlos Meyer, 164 - Corupá
Multicolor Textil Ltda - Rua 25 de Julho, sInO - NESTA

SajorMat. Constr. Ltda - Rua 329 sIn° - NESTA
Sandra Carvalho Formighieri - Rua Adelia 'Fischer, 1194 -

NESTA
Walmir Lehmert - Rua Santa Catarina; 250 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presenteedital,paraque osmesmoscompareçamnesteCartório
narua ArthurMüller, 78, noprazo daLei a fim de liquidar o seu
débito, ou então dar razão porquenão o faz, sob a pena de-serem
os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Kß/Jaraguã do Sul, 20/10/94
Tabeliã

t.\ t+UMt.\NIZt.\Ç�O DO TR�NÇliO €M
Jt.\�GU� DO ÇUL € .POççrIlEl.

ßt.\ÇTt.\ H-t.\lI€R UMt.\ CONÇCI€NTIZt.\Ç�O
D€ t.\Mßt.\' t.\' Pt.\RT€':

P€D€)TR€, €; MOTORI'T�'.
tJ ' ,

W IA ®� ,1A�IA�fg(bO�OO@ß
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Milhares de pessoas aproveitaram até o último minuto da festà deste ano ejá esperam a próxima

VIISCHÜTZENFEST

Começa a contagem regressiva até 95

BR
Rua Augusto Mielke, sIn° - Centro
Fone: 72-0633 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Faltam apenas 359, diaspara apróxima
A

,
."",

-

..

vr Schützenfest,
para o agrado da maioria do
seupúblico fiel,manteve suas
caracterís
ticas fa
miliares.
Não hou
ve um

"I" til'."
t••,'.
"".,1

crerimento 11111 11'1'111
estratos-

férico, em relação ao ano
passado, o que pode não ter
agradado a quem esperava
faturar, em dez dias, para o

. ano inteiro.

Tranqüilidade
. De resto, a tranqüilidade
nos pavilhões e fora deles, a

quase perfeita organização
(nada é perfeito), as opções
gastronômicas, aboamúsica
comandada por bandinhas
bem afmadas e de reper
t ór i o s apropriado ao

deleite do público,
completaram a festa.

Contagem
Aos foliões resta

esperar" em contagem
regressiva, que a VII

Schützenfest chegue
rápido, para que mais dez
dias de alegria reinem em

Jaraguá do Sul. Aliás só
faltam 359 dias para o

.

início da próxima. Payilhõesficaram lolllllos nos1dois finais de semana dafesta

.11lOC'nc� e grtlfa das crianças q"e cansaram rdpülo DescontTafilo e alegria silo a regra número "m dos foliões

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRANQÜI LIDADE

Festa registrou crescimento equilibrado

Naconcenlrafãododesfile, um integrantedaMottenerfaz análise craniananosecretárioBald,,(no

As crianças são os destaques dos desfiles da Schützenfest U'IIUl "omenagem às sociedtules e clubes de caça e tiroparticipantes

E spetáculo de

,
raríssima beleza, os dois
desfiles realizados durante

�ChÜtze:� /J.SHl.,lil

dimensão do quanto, a
população, ainda, deseja
participar de eventos que
preservem suas próprias
raízes. O passado, é o

presente, não há- o que
contestar.

A sexta edição da
Schützenfest, pelo menos
em público e consumo de

chopp, pode ser

considerada bastante
satisfatória - em ingressos
foram contabilizados
93.952. Com a venda de

chopp foram consumidos
76.777litros, sem contar

o consumo dos camarotes.

'.'10/•1•
"011,;.,.
tllllll/lli

fest le
v ar am

milhares
de pes
soas às

ruas. Há de se destacar

que, em Jaraguá do Sul,
não predominam o s

turistas, como na Ok

toberfest, em Blumenau.
Por isso, a presença

maciça do público da
cidade e região dá bem a

,
A geração "Schützen" do século 21Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imagens falam por si nos desfiles de-rua
REGISTRO

Jaime de Borba/CP

•..Enquanto O antigo atirtlllor ostenta as suas deZenas demedalluzs

Um pequeno folião quase passa despercebido pelo desfile...

Divulgados ontem pela prefeitura �e Jaraguá do Sul, núme
ros finais da VI Schützenfest, realizada entre os dias 7 e 16 de
outubro. O balanço da secretaria de Turismo é o seguinte:

'* Não incluído o consumo em camarotes
** Copos
*** Pratos típicos
**'!t* Chumbinho, flecha, carabina e munição .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 22 de outubro de 1994 C LASSIFICßDOS Jaraguá do Sul, 19 de outubro d 2-5

Você pode ter seu
carro Okm através do
consórcio REGATA

ESCOLHA JÁ O SEU!!!

UGUEJÁ
r

Fone 71-2999

..•�
.

O'bA�!!!��!
GolCL1.6 .50x264,27
CorsaGL1.4 50x278,92
UnoCS1.5 ie : 50x298,95
Tipo 1. 6 ie 50x365,06

. Tipo 2.0 50x 483,16
Obs. Você paga a 1!!parcela

somente em outubro.

Sem taxa de lnscrlção
Assembléia em Jaraguá do Sul

PÁRA-BRISAS
,

Pc;pu-bris()s e vi�jro�,
novos .' IIso(los P(1I'O

o ulomóve i s ,

rm Nel'eu Rom()s o()

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

Creci 0914 . J

fone' (0473) 71.1117 RUG Joio
..

Picolli, n° 104
• JGrGgUG do Sul • SC .

ir 72·2218

* 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, '

Que
barbada!

Veja só
* Casa mista com 80m2, terreno

com 450m2, ruaJoão Doubrawa,

(próximo ao nospítal Jaraguá)
somente R$.12.000,OO

---

. permutamos porárea construida
no local ou em qualquer parte da
cidade

RESIDENCIAL. UMA BOA OPORTUNIDADE DE MORAR BEM

DUNKEB NO CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL.

e 1 SUITE + 2 QUARTOS = 174,34 m2 e HALL SOCIAL
e 2 QUARTOS = 126,24 m2 e LAVABO
e SALA DE ESTARI)ANTAR e ÁREA DE SERViÇO
e BANHEIRO e SALÃO DE FESTAS
e COPA/COZINHA e ELEVADOR .

e GARAGEM PRIVATIVA e PLAY GROUND
e SACADA

Entrada 30% o Festante em 30 meses
" direto com a construtora

Projeto, Incorporação e Vendas:
CRECI- 93.4..j
CREA - 2264 CRI PROT. 79161

APTOTIPOOl

A
'. ENGETEC

\J

ENGETEC
Cei. procópio Gomes deOliveira, 285
Jaraguá do Sul· Fone: (0473) 72 2679

APTOTIPO 02

LOCALIZAÇÃO CEN'ifRAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"-,, HABITAT
COMPRA. VENDE • ALUGA • ADMINISTRA

.
Rua Leopoldo Janssen, 62 • Fone (0473) 71·8009
89252·130· JAAAGUÁ DO SUL· Santa Catarina
:_=--_:_� :_: :

..

IMOBIIARA
t��CI4/j111

Casas

Casa de alvenaria c/100m2 - 3 quartos pr6x Apae
Casa de alvenaria c/130m2 - Lateral Jorge Czernlewlcz f"

Casa de alvenaria c/150m' - Pr6x. Hospital Jaraguá
Casa de alvenaria c/220m2 - Lateral Jorge Czernlewlcz
Sobrado c/210m2 - Ilha da Figueira -,

Casadealvenarla c/188m2no centro c/4 quartos ruaAnltaGarlbaldl
Casa de alvenaria c/12Óm2 - Pr6x. Posto Marcolla
Casa de'alvenaria c/160m2 rua pr6x. Apae
Sobrado c/300m2 c/.4 qtos + dependo nova, pr6x. Weg I

casa mista c/210m2 esquina rua Thomaz F. de Goez
Sobrados c/86m2 cada em Piçarras pr6x. hotel Candeias
Casa de alvenaria o/220m' próx, Malwee Malhas
Sobrado c/180m2 Ilha da Rguelra pröx. Hots! Schmldt
Sobrado c/ 300tnz c/ 6tima tocatlzaçäo no centro

Sobrado cl 220m2 lateral da rua Domingos da Nova
Apartamentos

C/122m2 novo Ed. lsaballa c/l suite + 2 quartos
C/140m2 Ed. Mlner c/3 quartos
C/120m2 Ed� Picolll c/2 quartos
C/155m2 Ed. Schlochet c/3 quartos financiado
C/110m2 Ed. Jaraguá c/2 quartos
C/150m2 c13 quartos + dep. Ed. Bergamo
C/130m2 c/I suite + 2 quartos nova Ed. Eldorado
C/ 2 quartos Gond. Amizade Financiado

C/ 3 quartos COAdo Amizade Financiado
C/118m' Ed. Dona lili em Piçarras c/ 6tima vista pl mar
C/160m2 cl 3 quartos em Comboriú

'

C/115m' em construção nó centro c/ entrada p/ final 95 rua

Gumercindo da Silva
C/110m' c/l suite + 1 quarto em -Comboriú

Terrenos
Terreno 430m2 - Loteamente VersaHles
Terreno 684m2 - Aua Felipe Schmidt no centro
'Terreno 1.940m2 - Pr6x. Weg I
Terreno 589m2 - Ilha da Figueira
Terreno 600m2 - Itapocuzinho de esquina
Terreno 16:500ri12 -' em Schroeder
Terreno 650m2.- esquina Leopoldo Janssen c/ VenãnciQ Silva Porto
Terreno 2.700m2 - Aua Ricardo Hass no centro

Terreno 1.000m2 - lateral Venãmcio da Silva Porto
Terreno sooma- (16x50) préx, Baependi
Terreno 430m2 - rua Lourenço Kanzler

Locação
- Sala comercial c/60m2, próx.Hotel ltajara !terra)
- Salas cernerciais c/120m2 cada rua Leopoldo Janssen

Conjunto residencial Imigrantes
Ótimos apartamentos cl churrasqueira, salão
de festas, salão de jogos, playqround, totalmen
te residencial, financ. próprio a partir de R$
250,00 por mês,

Loteamento
Ótimos lotes cl. 540m2 cl financiamento próprio,
próx. Faculdade

'IMÓVEIS

CASAS
Casa mista e/114m'- (Rua Ernesto Lesmann, n° 616) R$ 22.000,00
Casa alvenaria d 300m' - (Rua João Planinchek) R$ 80.000,00
Casa alvenaria d 76m" - (Ilha da Figueira) R$ 20.000,00
Casa alvenaria d 145m" - (próx. Colégio A�rto Bauer) R$ 45.000,00
Casa alvenaria c/ll0m'- (Barra do Rio Cerro) R$25.000,00
Casa alvenaria c/120m' - (8Iumenau) R$ 22.000,00
Casa alvenaria c/102m' - (Vila Lenzi) R$ �OOO,OO
Casa alvenaria c/40m' - (Estrada Garbaldi) R$ 4.500,00
Casa alvenaria c/120m' - (Guaramirim) R$ 30.000,00
Casa alvenaria d 225m' - (Rua João Januário Ayroso) R$ 48.000,00
Casa alvenaria d 172m' - (Residencial Versalis) R$ 65.000,00
Casa alvenaria d 225m' - (Max Schubert) R$ 40.000,00
Casa alvenaria c/100m' (Loteamento Sto An!".) R$ 12.000,00
Casa madeira cf 110m' - (JaraguáEsquerdo) R$ 16.000,00
Casa mista c/135m' - (Praia Piçarras) R$ 33.000,00 c/telefone
Casa mista d 112m" (Praia 8arra Velha) R$ 30.000,00
Casa miste d 140m' - (Vila Nova) Área terreno c/595m" RS 35.000,00
Sobrado antigo c/200m" - (Av. Getúlio Vargas) R$ 180.000,00
Sobrado antigo c/250m" - (Presidente Epitácio Pessoa) R$ 350:000,00 (Terreno d
área de 1.824,70m' de esquina)
Casa de alvenaria c/240m' - (Flua: Bahia - Centro) R$ 80.000,00
Casa de madeira c/70m' - (Rio Molha nas próx. Alambique Baekínam) R$ 8.500,00

APARTAMENTOS
Aptod3dorms. - (ResidenciaIAmizade)- (Entr. R$20.000,00+ R$145,OOpormãs).
Aptod2dorrns. - (ResidenciaIAmizade) - (Entr. R$ 13.500,00+R$ 185,OOpormãs).
Apto d 3 dorms. - (Ediffcio Schlochet) - (Entr. R$ 40.000,00 + R$ 289,00 pOr mãs).
Apto d 3 dorms. - (Ediffcio Argus) R$ 50.000,00 - Quitado
Apto d 3 dorms. - (Ediffcio Carvalho) RS 70.000,00 - Quitado
Apto d 3 dorms. - (Ediffcio Barlo Rio Branco) R$ 45.000,00 - Quitado
Apto c/3 dorms. - (Florianópolis - Próx. UFSC) R$ 38.000,00 - Quitado
Apto d 3 dorms. - (Edffício Joverll) R$ 50.000,00 - Quitado
Apto cl 3 dorms. � (Rua Domingos da Nova) RS 63.000,00

.

Apto c/3 dorrns. - (Rua Joio Picolll) RS 33.000,00
Apto c/2 dorms. - (Residencial Amizade) (Entr. R$ 11.000,00 + R$ 180,00 pormês)
Financ. CEF

TERRENOS
Terreno BR c/40.000m' (BR-Guaramirim)�R$170.000,00
Terreno d 6.000m' (Guaramirim - próx. Petrobrás) R$ 38.000.00
Tenenc dl.143m' (Rua Curt Vasel) R$ 60.000,00
Terreno c/4SOm' - (Jardim Champagnat) R$14.000,00
Terreno c/372m" - (Lot Santo'Antonio - Nereo Ramos) R$ 2.800.00
Terreno d 470m' - (Resid"ncial )tersalis II) R$ 8.600,00
Terreno d 570m'· (Rua Guilherme Weege) R$ 60,000,00
Terreno c/513m'- (Nereu Ramos) RS1.500,00
Terreno cl 5.850m2 - (Jaraguá 84) R$ 55.000,00 c/ casa alv. c/ rOOm' + galpão
industrial cl 280m2 '

Terreno c/450m2 - (Waidemar Rau) RS10.00.00
Terreno c/480m' - (Loteam. Garcia) RS 5.500,00
Terreno c/l.698m' - (Barra Rio Cerro) RSI6.000,00
Terreno c/600m' - (Navegantes à 200m da Praia) RS 3.000,00
Terreno c/380m' - (Jaraguá Esquerdo - Próx. Juventus) R$ 6.000,00
Terreno d 408m'· (Barra Velha) RS 4.500,00
Terreno d 376m' - (Vila Nova) RS 7.000,00
Terreno c/420m2 - (l.oteementc Garcia) RS 4.500,00 - Entr. + Financiamento
Terrenos c/465m2 - (Ilha da Figueira') Entr·, + Financiamento
Terrenos c/385m2 - (Bairro Amizade) Entr. + Financiamento
Terrenos c/418,50m'· (RS 4.500,00); c/2.180,25m' (R$15.500,00) Próx. Rodeio
Crioulo J.S.

CHÄCARAS
Área de 300.000rn' - (Guaramirim • SC) R$ SO.000,00
Área de 5.320m'· (Rio Cerro - Próx. Choco Leite) R$ 45.000,00
Área de SOO.OOOm" (Rio da Luz) RS 55.000,00
Área de SOO.OOOm' - (Nereu Ramos) R$ 60.000,00
Área de 10S.000m'· (Nereu Ramos) R$ 60.000,00/
Área de 325,00m' • (Ilha da Figueira) RS 20.000,00
Área de 5.000m'· (Ilha da Figueira) RS 7.000,00
Área de 22 morgos - (Massaranduba) RS 15.000,00

PON'I"OS COMERCIAIS (VEND�)
Sala comercial c/ 85m' - (Com estoque) • (Rua Reinoldo Rau) R$ 25.000,00
Sala comercial d t 10m' - (Com casa) • (Jaraguá Esquerdo) R$ 60.000,00
Sala comercial c/80m'· (Portal Jaraguá) R$ 9.000,00
Galpão Industrial c/280m'.• Terreno d 900m', (Rua Jorg_e Czerniewicz) R$ 55.000

. PONT�S COMERCIAIS (LOCAÇAO)
Galpão Industrial- (Rua Jorge Czerniewiez) - ótimo pl insto de conf.
,. LOTEAMENTOS

Hesidencial Piazera - (Ilha da Figueira) - Entr. + Ptneneremente (até 30 vezes)
Residencial Behling - ótimos lotes. com toda infraestrutura, pronto para construir.

Vendas
Casa de alvenaria c/110m2 ,- Rua JoãoWiest

Júnior
Casa de alvenaria c/240m2 - RuaNey Franco
- Vila Baependí
Casa de alvenaria cl 70m2 - Rua Rio Molha
Casa de alvenaria c/ 320mz - Ótimo acaba
mento - Rua João Franzner
Casa de madeira cl 75m2 - Rua João Sami
Tavares
Casamixta cl 60mz - RuaAlfredo Bengel -

Jaraguá Esquerdo
Terreno cl 395mz - Loteamento Divinópolis
- Ilha da Figueira
Terreno c/2.32Om2 - RuaMajorJúlioFerreira
- Lat. Bernardo Dornbusch
Terreno cl 375m2 - Rua Martin Sthal - Vila
Nova
Terreno cl 450mz - RuaFredericoC, A. Vasel
Terreno cl 675mz - Rua Rio daLuz

Terreno cl 405m2 - RuaWalter Marquardt
Chácara c/1.000,OOOmz - Rua Rio Molha
Chácarac/48 ,ooOmz+ casade 9Om2-RuaRio
Molha - Ótimo preço
Chácarac/5.300m2c/éXicel'entecasade300m2
- Rua Rio Cerno II
1 telefone
Terreno cl 50.000rn2 - Rua Rio Cerro I
Terreno cl 48.00Om2 - RuaWa:lte{Marquardt
- Defronte Loni Mar

.

Terreno c/1.180mz - Área nobre - Fundos do
ForUm

Locação
Kitinetê - Centro
Casa mista - Rio Molha

(REei-Se - Protocolo N" 018794n-58
Ru••5 d. Julho. S 17

VII. Nov. - J.r••u6 do Sul - sc

Fc._ca:
7_.;... .... 55
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Jaraguá do Sul, 22 de outubro de 1994 ,IMÓVEIS 2-7

Loteamento Juventus
Lotes com entrada + financiamento

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

RUA REINOlDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

" E N D
('\S\I)I, \L\EN\I{(\

l{lI.1 l,l'Ovoldfl' laukv.n 2')2, ( '122-1.00111',
Il r. 1 ..�7,�,00Ill'. cl 2 pisos - ('l'lIt rO

• • • • • • • • • • •• • • •

TRAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS VERDADEIROS

TEMPOSMODERNOS
ESTE � O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAI- DE JARAGUÁ DO SUL. VEJAALGU
MAS DAS CARACTERrSTICAS DO MARKET
PLACE:

+ElEVADOR PANORÂMICO;

+ESTACIONAMENTO COBERTO,
) COM VAGAS DEMARCADAS;

+ ORIENTAÇÃO COM FÀENirE
PARA A FACE NORTE - ILUMINA
çÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS;

,

+ ENTRADAS PELAS ,RUAS .... --...
REINOlDO RAU. E CAF.llOS
HAFFERMANN.

K.J;T
C�

TELE VENDAS: 71-1500
,

ÚLTIMASUNIDADESÀVENDA, 00% JÁVENDiDO

EXClUSIVARUA 14HORAS:

LOJASDE

CONVENIÊNCIA'

TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE 8À
MEIANOITE.

CONFORTO PARA A,
\ ,

CIDADE, BONS NEGOCI-

OS PARA OS LOJISTAS!

PROJETO, CONSTRUÇAO_E INÇORPORAÇAO:

Â
Arqultetu...

Rua Domingos dà Nova, 108
Fone (0473) 72 ..2608
Fax (0473) 71-0836
Jaragu' do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IMÓVEIS

Venda

Apartamento no Edifício Jaraguá.
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
Apto. cl 160,00m2 no Edifício Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista cl90,OOm2 na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Terreno com 4.700,00m2 e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Casa de alvenaria com 280,OOm2 com terrenode 2.500,00m2, na rua: Antônio
Carlos Ferreira esquina Lourenço Kanzler.

Terreno na rua Frederico Barg de 14x30 (Próximo a Rodoviária).
Casa de alvenaria com 100,OOm2 com terreno 420,OOm2. Lot. Marcatto, rua
723, casa 90, Estrada Nova.
Casa de alvenaria com i40,OOm2 na rua Adélia Fischer.

Locação
Salas comerciais'

Av. Getúlio Vargas n° 49, c/48,OOm2.
Sala na rua 13 Maio, n° 179 .

ó
, '" INTERIMÓVEIS'

CRECI0914-J -

Leia-com
I

atenção!
,* Casa de alvenaria com

60m2, terreno com 346m2,
estrada Rio Molha (próxi
mo a gruta). Preço R$
6.000,00
�Apartamentocom 144m2,
Ed. Barão do Ri<;> Branco,
com suíte 2 dormitórios.

Preço R$ 35.000,00
* Terreno com 420m2,
loteamento Beling (próxi
mo postoBeling). PreçoR$,
10.000,00

Venha
conferir.

•........-.-.._..
I �t;= I

: CRECIW 1589JaS :
I I
I Ba....a Sul I

: 'I...õveis :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I I
I ,c- _ II'I Casaema1veaariacJ 13CMtl, 3 ....sal coz, deap.gamgem.Vila I
I Rau. Preço RS 11.000,00.�cano. I
I

Casa em alvenaria cf7OW-, 1 CfOS, III. coz, BWC, todamurada, Ino Jaraguá Esquerdo. R$ 15.000,00 - ,

II Casa em alvenaria cl 7<JmZ, 1� sal. eoz, BWC, terreno com I
I 2.SSOm2,baiITOSiloLuis,(llÓx.AnozUIbaDo.PreçoRSI6.000,OO I
I

Casa mista cf 150m2, 3 qtos, 2 BWC e demais dependências, Iterrenocf480m2 (12x40), Jaraguá Esquerdo. PreçoR$16.000,OO

II negociável. I
I Casa em alvenaria cf 180m2, 5 qtos, 3 BWC, garagem pl dois I
I

carros, sala, COZo e mais um depósito em alvenaria com 63m2.
IAceita-se carro até R$ 10.000,00. Localizada na Barra. R$

I 45.000,00 I II
Casadea1venariasemi-acabadac/ 102m2, 3 qtos, 1 suiteedemais Idependências,EstradaWolfgangWeege, terrenocl42Om2(ISx28).

'

I Preço R$ 20.000,00 - negociável. I
I Casa de alvenaria cl, 88,00m2, 3 qtos, sala, cozo BWC, lavando '.

II garagem, terreno cl 420m2 (ISx28), na rua João Franzener -

IBairro Silo Luís. Preço R$ 30.000,00 - Aceita-se carro até R$
ILOOO� I
I Terrenos I
I

Com 400m2, na rua Luis Satler, na Barra, fundos Supermercado
I IBreithaupt Preço R$ 7.500,00

I Com l.S73m2, 'rua Ângelo Rubi'ni, na Barra, excelente ponto I
• comercial. Preço R$ 70.000,00

-

ICom 720m2, localízado na Barra, Aceita-se carro. Preço R$
• 13.000,00 I II Coml1.427m2,edificadocomumacasademadeiraeumgalpão, I
I'

na Barra. Preço R$ 45.000,00 '

ICom 840m2, na Barra. Preço R$ 4.3ÓO,00 em até dois pagamen-
I tos.

II,• Com 2.791m2, rua Walter Marquardt, defronte Centro Com.•
I

Vasel - Preço R$ 215.000,00 IChácaras

I Com6S.836m2,naBarra.PreçoR$210.000,00-SO%deentrada.

I• ,e saldo em até 03 meses. 'I
•' ]Com2S.272m2, edificadocomumacasaemalvenarianovacom I75m2, pastagem, lagoas.AceitatrocaporcasanaBiura. PreçoR$
I%�OO I
• Com 125.000m2, edificado com duas casas de alvenaria, uma I Icasa de madeira, um galpão, árvores frutíferas, 60.000m2 de
• pastagem, lagoas, äguacorrente, localizadanaßstrada'Garibakíi, I
I distante 9km daMalwee: Aceita carro ou casa na cidade. Preço I
•- ,R$ 85.000,00 '

I ICom 250.000m2, edificado cl uma casa de madeira de 80m2, '

I estrebaria, galpão pl milho, árvoresfrutíferas, 10.000 pés, de I
• banana,palmito, pastage� em�s30.000m2deterrasaradas, água 'I
I

corrente, na Estrada Ganbaldi, a 18km da Malwee. Preço R$
I45.000,00 - negociável.

• Leteamentes I
•

Bairro Silo Luiz e 'Rio Cerro II ILotes a partir de $ 500,00 de entrada e saldo até 24 meses com

• prestações de R$ 187,50 pl mês.
-

•
I •
•.�_ _-�

, Jaraguä do Sul, 22 de outubro de 1994

VENDAS

TERRENOS
Terreno emPiçarras abeira rio c/4.185m2(Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas cf 1.720m2, (esquina) pröx,
Teatro SCIj,f
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.500m2•
Próx. trevo Posto MarcoUa
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno esquina naRuaReinoldo Rau cf casa dealvena
ria

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

CASAS
Casade alvenariacl50m2 - LoteamentoAnaPaula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.
Casa mista Loteam. Ana Paula II Rua Victor Vitkoski
Casamista esquinaRuaJoão J. Ayroso clRuaFrancisco
Hrushka (Jguá Esquerdo)
Casa de alvenaria 100m2 - Rua Orado Pradi - Pröx:

Colégio Cristina Marcatto ,

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

I.
I
I
I
I
I
I
,

I
I
I
I

APARTAMENTOS
Apto.EdiffcioJaraguácI70m2c/2qtos., (l°andar), apto
3.

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

Apto. emPiçarrasEdiii. Marísa - Apto. 93 com 88,59m2
Apto. em Piçarras Edif. Onelia Francisco cf 137m2

LOTES FINANCIADOS
Loteamento Ana Paula IV.
Loteamento São Cristóvão II.
CONOOMfNIO AZALÉIAS (empreendimento Classe
A)
Loteamento Acapulco naPraia de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARA NA ÇIDADE
,Arborizado,c/áreadeI4.7,OOm2,a5kmdocentroc/boa
água, uma casa em excelente estado e casa de caseiro.

TERRÉNO COMERCIAL
Av: Mal. Deodoro da Fonseca cl 2.500m2 c/25,OOm pl
Mal, (Instalações Brasilauto)

,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca CI 1.382 m2
Av. Mal.Deodoro da Fonseca cl 950m2.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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L:;:::'IVRO.::::::':'::;:;:;::
COMEMORAÇÃO '," \

_�_'----,I Bodas de Ouro no Lar das Flores

A Editora Globo está/ano,

çando a Série Aventura Visual
- livros temáticos, ricamente

ilustrados, que compõem uma,
coleçõo inovadora. Este pro
jeto eâitorial, originário da

lnglaierra; foi premiado na

Europa e teve sua qualidade
reconhecida no mundo intei

ro, com mais de 15 milhões de

exemplares vendidos!
Todo esse sucesso se deve a

uma perfeita combinação âe

testas e imagens, explorando
aspectos fascinantes da ciên

cia, da natureza. da História e

da tecnologia: Em cada pági
na, há detalhes surpreenden
tes que muitas vezes nossos

olhos nOO vêem nomundo real.
Mais de 300 fotos e desenhos

por volume reforçam visual
mente o conteúdo da coleção,
que traz:
* conceitos fundamentais das
diversas ciências;
* idéia�, invenções e descober
tas que mudaram o mundo;
"mistérios da natureza; daHis
t6ria, da tecnologia e da bio

logia;
* reproduções de equipamen
tos e demonstrações experi
mentais.
Os volumes de capa branca
(com o selo A�e"tura Visual)
tratam de assuntos ligados à

natureza e à História, incluin
do sempre umaseção prática:
comopesquisarmicro-organis
mos num lago, como explorar
f6sseis, como reconhecer pe
dras eminerais etc. Alguns soo

,

rela.Tlfamentos. (Umasugestão
da Livraria e Papelaria'
Grafipel.Fones 72-0137 e 72-

�72).

Mal chegado de Floripa o ros, optou pela nacionalidade do tar-seäfílha, viajandodeaviãode
telefone toca e é a Yvonne Alice, nosso país. A esposa éMarià de Belém do Pará até Curitiba, onde
minha filha, que me diz: - "Pai, Jesus OUveira (72), paraense, a filha os trouxe até São Francis-

você devia ter assistido a cerimô- filha de Manoel Luiz Oliveira e co, de taxi. Tenho interesse em

niadehojeno 'LardasFlores'. Isto DeolindadaSilva, portuguesesde saber como chegaram a conhecer

merece urna entrevista"! Murtosa, próximo dá praia o "LardasFlores": foi em 1992 -

Hoje falo com aLiaparapegar Estarreja, na cidade do Porto. diz d. Maria de Jesus - em São

os primeiros detalhes, pois, estou DonaMaria informa que o ca- Francisco, quando lemos no jor-
sabendo que ela coordenou todos sarnento ocorreu em 14/10/1944, nal "ANotícia" umaentrevistade

os pormenores da primeira boda emBélem doP� naCatedral da HermesKrüger; entramos emcon-
de ouro quê se realizou no Sé, e cerimônia oficiada pelo cô- tato e estamos aqui faz dois anos,
Ancíanato, urna instituição mo- nego AméricoLeal. Do casamen- muito felizes, rodeados deamigos
delo em termos de cuidados com tonasceu aSôniaMaria, contado- curtindo as· benesses da terceira

as pessoas da terceira idade. Ao ra eadvogadana cidadeportuária idade.

todo 65 pessoas, entre idosos resi- de São Francisco do Sul. D.Mariacontaque seus sobri-
dentes, o admínistrador Hermes "Seo" Gustavo conta que tra- nhos donorte insistiamnurnafes-

Krüger, a coordenadora e enfer- balhou 50 anos, 32 como gerente ta para assinalar � chegaram até a

meira Lia, o pessoal de apoio. da Importadora de Ferragens S/ mandar urn cheque, Com a coleta

parentes, amigos, o cantorReeck A., mais 8, gerenciando na espontânea entre os demais ido-

e. seu órgão eletrônico; o padre PortuenseFerragens e outras ocu- sos, fizeram uma festa de arrom-

Vilmar e a belíssimà missa, o pações. ba,
enfeite da capela com Imos ama- DonaMariadeJesus fezoCon- A coordenadora e enfermeira

relos da floricultura .Benílde, o servatörío "Carlos Gomes", com' Lia foi a madrinha de Gustavo,
sorvete de d. Carim Hufenuessler formatura no Teatro da Paz, em enquanto que o administrador
e aYvonne representando oCon- 1944, e coube aela fazer aabertu- Hermes Krüger foi o padrinho de
selho Curador. Segundo Lia, coi- radoprogramadecolação, tocan- Maria de Jesus, tudo lindamente
sa de cinema de tão lindamente do uma peça de Villa-Lobes. Le- organizado, amarcha nupcial do
organizado e executado. cionou durante anos para as jo� cantorReek, os lírios amarelos, a

I Sou apresentado pela coorde- vens da sociedade paraense e se dama de honraCamila, a cerímô-
nadorano apartamento do casal e dizrnuito gratificada com amüsi- nia oficiada pelo P. Vilmar - diz

estabelece-se uma conversa caeruditaque é urn bálsamo para elaagoranumolhãrperdido, como
, triangulada e quem mais fala é sua sensibilidade. que relembrando as cenas ... "mas

Maria de Jesus. Gustavo recupe- Quero sabercomoocorreu essa eu me, segurei muito para não

ra-se dé urn espasmo que foi de- fantásticamudança do clima tro- chorar, segurando fmnemente a

tectado em tempo. pical para ,urna Santa Catarina mão do Gustavo".

Sou informado que Gustavo bafejada pelo frio antárctico e ela, Naquela tarde, junto com os

Coelho, (77) é filho de Abílio e diz que tudo é urna questão de integrantes do "Lar das Flores",
Laurinda Rodrigues, nascido na adaptação, apesar da asma e seus eles renovaram suas promessas

11!ta!Ie SãoMiguel, no arquípéla- efeitos da contração espasmódica de amoreterne. Parabéns àMaria

go dos Açores, de onde saiu com dos brônquios. de Jesus e Gustavo.

3 anos e, por ter irmãos brasilei- Em 10/10/1987 decidiramjun- (EVS)

G",.vo Coelho eMarill de Jesus OUveira

CORREIODOPOVO - 5

REDEGLOBO

Hole
05:54- 'Teleéurso 11° Grau

07:04- Salto para o Futuro

07:25- EduGaçäopara oTränslto

07:42- Festival de Desenhos

CB:ll- Eureca "Dinossauros"

00:30- XuxaPark

12:07- JornaldoAlmoço

12:49- RedeRegional deNoticias

13:15- JornalHoje

13:40- VideoShow

14:10- Esporte Espetacular

16:00- MundlaldeVôlel-F.emlnlno

17:50- Troplcallente

18:45- AVlagem

19:40- RBS Notrclas

2Ö:00- JornalNaclonal

20:30- PátrlaMlnha

21:30- Escollnha do Professor

Raimundo

22:35- SUperclne-''Correndocontra

o Tempo"

Amanhã

06:05- EducaçooemRevista

06:26- Desenhos,

07:00- Carnpo&Lavoura

07:27"" GloboClênclas

CB:01- Globo Ecologia

08:30- PequenasEmpresasGrandes

Negócios

09:00- GloboRural

09:58- RBSComunldade

10:30- ModeloEmpresarial·

Calt:utlense

11:00- ConexooSantaCatama

12:16- Melrose

13:08- Vlper

14:00- DomlngäodoFaustäo

16:00- MundialdeVôlei Feminino

17:53- Domlr\gäodoFaustäo

20:00- Fantastlco

22:11 Elelçôes94

23:11- Filme "Nova Vork contra o

crime"

00:14- Placar Eletrônico

00:50- Domingo Maior - "noscêncla

facedo terror"

REDEBANJEIRANTES

PROGRAMAÇÃO
NÃO FORNECIDA

"Alterações não comunicadas

são de responsabilidade 'das

emissoras.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações
Dia Nacional da Juventude �J

Cercade cincomiljovens de toda aDiocese de Joinville, que
abrange 25municípios, reúnem-se amanhã em Jaraguá do Sul,
a partir das 8h30 !lo Parque Municipal de Eventos, para
comemorar o Dia Nacional da Juventude. Em pauta o tema

"Nossa Cara, Nossa Cultura", com teatro, danças, músicas,
shows, caminhada e celebração de encerramento naIgreja São
Sebastião. Segundo os organizadores, tudo estáde acordo com
"a cara da juventude", com muita criatividade, energia e

ousadia, para mostrar que o futuro está sendo construído no

presente.
'

VESTiNdo VoCÊ dE CoRpO INTEiRO
) GETúlio VARGAS, � �

Tem aoiees

que nunca

saem da moda.
Andarhem
"vecBtido é
uma de/acB.
t ieeo é no

,

Kamicsão

Icléia em "Volta'aoMundo"
A professora Icléia França Dellagiustina da Escola de

Música Arte Maior, de Jaraguá doSul, está amil com sua

promoção "Volta ao Mundo Teclado", que reunirá seus 58
alunos num concerto inédito na cidade, com interpretações
de 12 países, na maioria executando músicas populares. Na
regência o maestro Luiz Paulo Trioni, de São Paulo. Será

dia 28 deste mês na Associação RecreativaMarisol e à noite

promete ser imperdível. É o maior concerto
do gênero realizado em Jaraguá do Sul, por

isso se espera um grande público.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é' Prestação de Serviços

��SEG.��OS ��CIA
J�,�rr.%";Rua Expedlclonano Gumercmdo da Silva nO 90,
�� �o andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788 '

�
Jaraguá do Sul - SC

- ,

Artistas fazem
expostçao em

Jaraguá do Sul'

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS E SANDUICHES GELADOS, TAMBÉM COM CAfÉ,
CHOCOLATE OUENTE, BOLOS E SALGADOS

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

Até o dia 30 deste mês,
permanece aberta a

exposição de gravuras,
serigrafias, litos e esculturas
de artistas renomades do
Paraná e São Paulo. Ontem
á noite foi realizado um
concorrido vernissage", na
boate Marrakech, acompa
nhado de um elegante
coquetel. Entre os artistas

que estão expondo estão
Carlos Bracher, Iberê
Camargo, Siron Franco,
Wanda Pereira, Rubens
Gerchman, NoemiaMotta,
Jenner Augusto, Rubem
Valentim, Sérgio Teiles,
Dirceu Rosa, Fukuda, entre
outros.

DE,

BREITHAUPT
Certo Au!. � 01/09/020/94- Processo nR 13 973 000 269/94-49

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jar� do Sul, 22 de outubro de 1994 POLíCIA CORREIODOPovo-7

SCHÜTZENFEST

Sistema dá total segurança PM divulga relatóriofinal

para quem compra carros d����:�:���m��(:'�e����
Militar de Jaraguá do Sul, divul- Em segundo lugar vêm as "vias

gou relatório final das ocorrêncí- de fato" (brigas), com seis ocor
as registradas durante a VI rêncías, Houve apenas três furtos
Schützenfest. Ao todo foram ob- de veículos e três arrombamentos
servadas 28 ocorrências, sendo ou furtos em veícuos.

INFORMATIZADO

,

J araguá do Sul - A partir
de agora, Jaraguá do Sul já está

ligada ao sistema Renavan que,
atravésde computadores,permi
te o acesso aos cadastros de veí

culos de
oito es- (omtJuttidolsstados r:

brasilei- gOlontsm
ros. On-

. _;ti

tem, o O(SSSO O
secretá- .1 -

rio de rlO(Umsntofoo
Seg u-
rança Pública, Vilmar Loef, es
teve na cidade para a entrega

oficial de todo o sistema instala- '95% da frota cadastradanos oito
do em uma sala do Ciretran - estados onde funciona.
Centro Regional Integrado de Isso inclui os veículos novos,
Trânsito. evitando sonegação ou qualquer

O sistema permite economia outra irregularidade'desde omo
de tempo e dinheiro, agilidade e mento em que saem das fábricas

segurança, tanto para quem está atéoconsumidorfmal.Hoje,caso
comprandoumveículocomopara o interessado não necessite ir em
aprópriapolíciaque tem, apartir busca de documentos no estado

deagora,extremafaciliôadepara de origem do veículo, gasta, no
conferir aorigem e adocumenta- mínimo, R$ 150,OOparaobtê-lo.
ção.inclusívequandodaaborda-: A partir de novembro, também

gern de motorista em rodovias. os municípios de Guaramirim e

Hoje, já existem cerca de 1,2 São Francisco do S1:11 terão o

milhão de veículos cadastrados sistema, junto com mais 45
neste sistema, o que representa comarcas de Santa Catarina.

Secrellírio,Vilnuu Loe/ ..istoria equipamentos

'VECTRA
Eleito - ·CAAAO DO ANO·

por Auto 'Esporte ,- Versão 1994

CD - Mon. I CD - Auto I ou GSI

, TECNOLOGIA: A MELHOR,
I IMAGEM DA SAÚDE.

o Hospital e Maternidade Jaraguá
estará inaugurando o
CENIRO DE IMAGEM.
Este Centro contará com aparelhos
deTornowafta OoonpuUdonuda
de corpo Inteiro, MamoWafta de
Alta Resoluçlo e Ultrassonowafta
em Medldna Interna (geral),
Ginecologia e Obsteb1da e
Orglo Superfldals.
Ooon este Investimento, o Hospital
Jaraguâ trará soluçlo para vários
problemas médicos que antes
se fazia necessário transferir
a outros centros.

"IMAGEM
Hospital JaraguA

R • .IoIp ctemlewlcz. I/n
Fone (0473) 71-6357
fax (0473) 71·1510
CEP 8925&000

Jaragu6 do Sul· sc

ao seu alcance na

�
�JlJlEHlJóllFEß

Emmendörfer Com.
de Veí�ulos Ltda.

Concessionária
Chevrolet

"

Av. Mal; Deodoro da

,
Fonseca, 557

Fone(0473)PABX 71-3655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Milhares de pessoas vão Fontes está mais conjia?te
.

.
�
...

•. para a 4aetapa emLondrma
buscar saude em ccademias .

.

"�'"
.

Brasília - O piloto goiano
da equipe Caixa!Amir Nasr,

as sentem a necessidade de se disso estamos em constante Ruben Fontes, está confiante
com o resultado dos dois .dias

CONDICIONAMENTO

J araguá do

.

Sul - Pelo
menos duas mil pessoas em

Jaraguá do Sul estão frequen
tando academias de

musculação, ginásticaaeróbica,
massagem estéticaou dequais-
querou-
tras ati- P. b ,II..
vidades 110 OlnD

c�rpo- eSpet;o/;zodD
rrus,que

.

estãoes- Clt/O; todo vez
palha-. '

das pela mOlSpeSSDOS
cidade.

Segundo a professora de edu

cação física, Marisa Sasse

Scherer,proprietáriada acade- .

miaGalpão Saúde, não se trata
de um modismo mas

. sim de
uma "mudança de comporta
mento e cultura, pois as pesso-

manterem saudáveis".
Marísa disse que em uma

academia todos podem ter o

" acompanhamentodepessoales
. pecializado e habilitado para
realizar um trabalho de acom

panhamento "personalízado" e
adequado para cada pessoa,
obedecendo critérios que não

prejudiquem, ao invés de aju
dar a adquirirmelhor saúde.

SóoGalpãoSaúdetern,hoje,
cerca de 400 alunos que fre

qüentam aulas demusculação,
aeróbica, karatê,massagem es

tética, ginästicalocalízadaeou
tras atividades. "Paraissoman
temosum grupo deprofessores
formados e, pós-graduados
com autorização para exerce

rem este típçde trabalho.Além

aprimoramento para nos man

ter atualizados e cientes nas

novas técnicas e métodos que
surgem no mundo", disse
Marisa, Ela faz alusão aoXVII
ENAF (Encontro Nacional de
Atividades Físicas), no qual os
professores de sua academia

participaram. "Este encontro é
considerado um dos melhores
da América do Sul e foi reali

zadoemPoçosdeCaIdas (MG),
durante cinco dias", afirma.

O Galpão Saúde pode ser

classificado como a maior' e

mais completa academia de

Jaraguá do Sul, instalada em

uma área construída de 500
metros quadrados e equipada
com muitos instrumentos, al

guns de última geração.

Exerckios doBllllos põem o corpo em dia
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de testes feitos na semana pas
sada,' no àutódromo Nelson

Piquet, em Brasília. "Acho que
finalmente estamos no camí-

.

nho certo para deixar o meu

carro com o acerto ideal. Tive
mos que anular todas as

regulagens feitas até agora e

começamos tudo de novo em

relação' a suspensão dianteira
do chassi Dallara. Perdemos
muito tempo, mas ainda faltam
seis provas parao final da tem

potada e pOF isso vamos tentar
recuperar o tempo perdido"- se .

to, que já confessou não gostar
aníma O· piloto da, Caixa, de muito do traçado do circuito de

apenas 18 anos. Londrína.mas sabequese esti-
RubenFontes chegou a lide- ver comum bom equipamento,

,rar a terceira etapa em vai estar bem mais confiante

Interlagos, mas porque choveu para. brigar com seus princi
e ele foi maís audacioso que pais adversários, Helio Castro
seus, adversäsíos, pulando da Neves e o mineiro Cristia-no

quarta posição para a ponta DaMatta, todos pilotos patro
logo na largada da prova. Nas' cinados pela Caixa.
outras provas, o campeão da Atualmente, aFórmula3 bra
FórmulaChevroletde 1993teve sileira traz aseguínte classífí-

. quelutar contra o desacerto do cação: 1 Cristiano Da Matta
seu chassi. "Meu carro não pa- (MG) 30 pontos, 2 Helio Cas
rava no chão. Tinha que sem- tro Neves (SP) 28, 3 Ruben
pre andaracima do límite.Bs- Fontes (GO) 15,4 Bruno

pero que agora eu possa voltar Junqueira (MG) 10" 5 Pedro
a lutar pela vitória". Muffato (PR) 6, 6 Ricardo
No próximo rua 23, Ruben Zonta (PR) 6.

Fontes voltá àpista de Londri- Aprograrnaçãoda-petapado
na, onde foi o terceiro colocado Campeonato Brasileiro de Fór
na4aetapado'CampeonatoBra- mula3 começouontem,comdois
síleíro de Fórmula 3, realizada treinos livres de manhã eoutro à

no dia 2 destemês, com a vité- tarde, válido paraa classificação
riadeseucompanheirodeequi - dogridde largada.Hoje acontece
pe, o paulistaHélio CastroNe- o terceiro treino livre marcado
ves. Dos três primeiros coloca- para às 9:00hs, com 40 minutos

dos, Rubinho foi o único a ga- de duração. A última classifica
nhar posições na prova, lar- çãoparaogridserádas 12:00hS

gando em quinto e chegando às 12:3phs. 'Domingo, a prova
em terceiro. "Com um carro está marcada para às 14:30hS,

bom, qualquer pistavira anos- com 33 voltas pelo circuito de

sapreferída'vdízagora o pilo- 3.145 metros.

Ruben Fontes

,. -'4:::...
O algodão Iooga vida. I ��' '\C

)/'
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