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Kleinübing ignora Jorge Bornhausen

Kleinübing despreocupado
o senadoreleitoVilsonPedroKleinübingdisse quarta
feira, 26, em Jaraguádo Sul, que não temeumadivisão
do PFL depois do segundo turno, jäque o partido está

divididoentreÂngelaAminePauloAfonsoVieira. "Há
políticos que têm votos e há os que não têm" .
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Novembro· CR$ 15.021,00
Dezembro- CR$18.759,00'
Janeiro- CR$ 32.882,00
Fevereiro- CR$ 42.829,00 Dalmar

IRREVERSíVEL

de PlanejamentoOctaviano
vem, a rua Marechal Pamplona, é irreversível e
Deodoro, centro de Jaraguá deve' ser implantado

�

tão
do Sul, terá um trecho' logo as obras do anel-viário
transformadoem calçadão.O central estejam concluídas.

projeto,segundoosecretário Entre os comerciantes a

.

receptividade é boa, porém
amaiori.�'�i�v"tijl.s de
esiacioriamento para a

clientela, temendo queda
nas vendas.
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Beber: CDL apóia mas quer ter garantias

* RIO-SUL Av. Marechal Deodoro, 130
Jaraguá do Sul- SC
Fone/Fax (0473) 71-0091
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Jaraguá do Sul, 29 de outubro de 1994

EDITORIAL

OPINIÃO

A eliteno poder
A principal consequencia dessa presença

dominadoradoEstadonaeconomiaé queo custo dos
bens e serviços; entre nós, na grande maioria dos

casos,nada tem a vercom oque se verificanospaíses
desenvolvidos. O telefone tomou-se bem escasso e

pode custar até US$ 3 mil. Em qualquer nação
capitalista aobtenção de um terminal telefônico não

apresenta qualquer dificuldade, além de que os

dispêndios são autenticamente simbólicos quando
comparados aos brasileiros. Nos Estados Unidos,
pode custar apenas quarenta dólares, enquanto na

Europa fica sempre abaixo de US$ 100. É isto
mesmo. Nãohácomocompararasituaçãoencontrada
aqui com o que ocorre na América do Norte e

Europa. Os exemplos poderiam ser multiplicados.
Asempresaspetrolíferas pagamaté60% de royalties
aos detentores das reservas, enquantoos encargosda
Petrobrásaesse título sãoverdadeiramente ridículos.

No mundo desenvolvido, a industrialização - e,
em geral, amodernização econômica - trouxe como

resultadonotável adistribuição de renda. Amaioria

integra o que se convencionou denominar de classe
médiaafluente.Aqui aclassemédia está longe de ser
afluente. O desenvolvimento recente criou apenas
uma elite beneficiária que logrou extraordinária

soma de poderes. A parcelada classemédiaque não
integra aquele estamento deve pagar caro por um

seguro saúde e correr o risco de ser mal atendido,
enquanto os empregados das estatais não guardam
em relação a esse aspecto amenor preocupação. Em
termos de moradia e aposentadoria é idêntica a

diferença. Para não falar da imensa maioria da

população que vive marginalizada. A dependência
dos serviços públicos de saúde tomou-se um autên
tico castigo. A televisão mostra-nos, todos os dias,
cenas verdadeiramente dantescas.

,

A elite do podernoBrasil émuito pequena. Está
embutida na burocracia estatal, ainda que o funci
onalismo propriamente dito sejamal remunerado e

não tenha acesso àquelas benesses. Mesmo
minoritária aquelaelíte tem revelado enorme capa
cidade de sobrevivência. A privatização não anda. ,

'A revisão constitucional malogrou. Lamentavel
mente, a campanhaeleitoral não se transformou no
grande embate que deveria ser no que respeita à

remoção do entulho representado pelo Estado

patrimonial. Mas em que medida estes interesses

contrapõem-se aos da maioria é Uma questão que
ainda não foi desvendada perante a opinião
pública.

Dia do Funcionário Público
,

It José Castilho Pinto

assinalou a passagem do "Dia do
"Funcionário Público", classe à

que pertencemos visto que
exercemos nos três estados desta

região sul do País um Cargo no

Departamento de Fiscalização
Federal
doM da

Agricul
tura,edo
qual nos
aposen
tamos

quando tlxis/tlllltlS
fomos
promovido para o último posto da
carreira isto em 1977 comdezoito
anos de efetivo serviço público

Adatadeontem,28deoutubro, federal. no funcionalismo federal e até
Com efeito o dia 28 de outubro mesmo estadual e municipal só é

é consagrado ao funcionário pú- possívelmedianteconcursopúbli
blico, mas a data passa meio codeprovas,requisitoqueaonos
desapercebida um tanto porque so tempo tivemos que satisfazer e
faltaaofuncionalismooverdadeiro que ainda hoje é exigido com

espíritodeclasseeoutropoucopor' persistência.
nãogozardasimpatiadeumacerta Por tudo que citamos acima,
epoderosacategoriaaindamais se achainos que o funcionário públi
eleforfuncionáriodoFisco.Eisto, comerecequeoseudiasejacome
ou melhor dizendo, essa falta de morado festivamente, pois em as

entrosamento de um lado e a anti- sim fazendo estamos prestigiando
pàtíadatalcategoriadeoutrogera uma classe esclarecida e que
um erro de avaliação já que o trabalha com o sentido patriótico .

funcionário público é um de melhorar a máquina admi

empregadocomotantosoutrosque
.

nistrativaetudoquedizrespeitoao
existem, diferindo apenas quanto progresso e bem-estar da nossa

ao serviço que desempenha e o _P_átri_·_a_. _

graudeculturavístoqueoíngresso It Jornalista

IUlltioIl6/io:
um tlmp/tlgo
tomo /Oll/OS
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Confira a História

Barão de Itapocu

"A História de nossa

gente. não podeficar só
na saudade".

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

Há72anos
- Em 1922, ainda vigiam as disposi
ções legais de que as áreas compradas
ao Estado de Santa Catarina, o seriam
feitas com intuito de virem a ser eulti
vadas dentro de detenninado tempo e

nem se imaginava que as compras
seriam feitas para fins especulativos.

. Existiam o Regulamento (n° 2.594, de
23/07/1898) e Resolução (n° 43, de

17/03/1899), além de outras que dei
xavam bem claro o intuito do governo.
Uma' delas detenninava: "Todas as

Há7Danos

Há57anos
- Em 1937, começava-se a delinear o' ção ferroviária, é a seguinte: Rumo

quadro urbano da cidade. Pela Lei n° Ponte "Tavares Sobrinho" 2.00Om.,
55, de 06/09/37, o pref. Leopoldo A. Rumo AveJÚda da Independeneia,
Gerent, estabelecida zona para emFeta,atéNebelung,-1.125 metros.

Construções e detenninava condições: Margem direita da Avenida
"Art.l-Afimdeevitarfuturascompli- Independencia e Rua Cei. Procópio
cações, fica detenninado que, para GomesdeOliveira,seguindoparaleUo
quaesquer construções que se fizerem até alto do Mareatto. e abaixe !UJIlO

dentro da zona indicada no art. Rio Jaraguá. Paralello à margem
precedente (1), o interessado deverá esquerda da Avenida Independeneia
requerer à Prefeitura a devida licença e Rua Cei. Procópio Gomes de

bem como o alinhamento necessário. Oliveira, 625 metros, até encontrar o

Art. 2 - A zonamencionada no art. 1. Rio Itapocú. Art. 3 - Revogam-se as

tomando-se como ponto central a esta- disposições em contrário ",

Há 1Danos.

- Em 1924, oSuperintendenteMunici
pal de Joinville, dr. Marinho de Souza
Lobo. assinava um ato muito

importante para o progresso da vila de

jaraguá, ou seja, firmavaum contrato

para o serviço de aterro da AveJÚda

Independência e da rua Procõpí»
Gomes deOliveira, com cuja conclu
são se deu condições paraquea futura
cidade tivesse, como tem hoje, vias
públicas planas e retas para um fluxo
viário fácil e ordenado.

- Em 1984, vândalos serravam värías
travessas que dão sustentação. ao
assoalhoearamesdaPontePênsil"Maria
Grubba", que estava sendo recuperada
por uma equipe de operários da

prefeitura,pordetermínação doprefeito
Durval Vasel. Também vârídalos dani
ficavameaprefeituramandavasubstituir
mais de quatrocentas árvores.
- Com a fixação do PasseioPúblico nos
terrenos de Georg Czerniewicz,
apresentavam-se dez engenheiros e

arquitetos de Jaraguá do Sul,

terrasalienadas peloEstado aqualquer
título que seja, sêl-o-hão com a condi

ção de serem cultivadas ouaproveitadas
dentro de 2 anos, contados da data do
título definitivo, sob pena de serem

levadas á hasta pública, nas mesmas

condições de cultivo, sem direito a

reclamação do concessionario, a quem
será entregue o produto da venda,
deduzidas as despezas respec
tivas"(Art.47).

- Naed. n° 280, p. 4, do CORREIODO

POVO, o Intendente Artur Müller pu
blicava em seu semanário um outro

Contrato, firmado pelo
Superintendente do Município de

Joinville, sr. dr. Marinho Lobo, paraa:
construção de ponte sobre o Cubatão,
umaponteno Bananal"umano Itapoeu,
Rio Serro e Jaraguá Note-se a visão do

administrador joinvilense para com o

futuro desta região.

Florianópolis eJoinville que se habilita
vam à elaboração do anteprojeto. A
�penmodevontadepmar�e�
obra ácabou se descaracterizando a

ponto de que nenhuma obra ficasse

concluídaparafruição dessadensaárea
arborizada que, por falta de recursos a

SociedadeCultura Artística não con

seguiu ir além das pilastras de cimento
que ainda hoje parecem clamar as

autoridades e à iniciativa privada para
concluir e não se perder o muito já
investido.

.

I
Doas RodaSI
Industrial r .

ALTA TS NOLOGIA
EMMA/iRIAS.PRIMAS IPARAALIMENTOS

Fone (0473) 71-2277 IJaraguá do Sul· SC �
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A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

1 e de todos.
,���------------------�----_,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 29 de outabro de 1994 CORREIODOPovo-3

Retranca
�C.M.)

POLílICA,
CAMPANHA

Kleinübingprocuraapoio
A

para elegerAngelaAmin
Aleluia

Embora pela metade.finalmenie começa a sair do papel o
projeto de duplicação ria BR-IOI, com obras em cinco dos

pontos mais criticas. Em novembro começam os trabalhos nas

regiões de Joinville, Itajaí, Balneário Camboriu, Tijucas e

Palhoça. Investimentos iniciais de R$ 10,4 milhões de um custo

total orçado em mais de R$ 300 milhões para o projeto global.
Para isso será necessário umfinanciamento externo, a ser

negociado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Noflm
Com qualquer resultado, a

depauperada União por Santa,
Catarina deve implodir depois
do segundo turno. A postura do
senador eleito Vilson Pedro
Kleinubing (PFL) apoiando a

candidata Ângela Amin (PPR)
deixaissobemevidente. Quarta
feira, em Jaraguá do Sul,
Kleinsbingmostrou claramente
que já não é mais discípulo de
Jorge Bornhausen.

Números
Dos513depiaadosfederaiselei
tos em 3 de outubro, 200 são,

empresários. Já no Senado, 2'7
das63 cadeiras serão ocupadas
por ex-governadores, com

predominância do norte e

nordeste. Com talperfil é fácil
deduzirque acarado Congresso
não mudou quase nada.

Definidos'
Ângela Amin não' tem o apoio
dos prefeitos Odenir Deretti

, (Massaranduba)eHilmarHertel
(Schroeder). Ambosestão com o

oanâidato Paulo 'tifonso, do
PMDB. Ao contrário de
Guaramirim onde a candidata,
no mínimo, deve repetir a vota
çäo do l=tumo. PPRde Corupá
também apôia Ângela.

,

Sem resposta
Depoisdedeclararpublieamen
te seu apoio a Paulo Afonso, o
prefeito Wittich Freitag foi a
Florian6polis. Levou um chá de
cadeira, entregou uma lista de
prioridadespara seu município
e não conseguiu nenhum
indicativo de compromisso caso
o peemedebista se eleja.

Namiral
PPR prepara um dossiê contra
PauloAfonso.Documento ques
tiona como ele vive, licenciado
sem remuneração desde julho ,

de 93, da função de fiscal de
tributos estaduais. O candidato
do PMDBfoi assessordo depu
tado João Mattos, de 1992 a

1993, mas é acusado de
raramente ter comparecido na

Assembléia Legislativa.

Namira2
Paulo Afonso alega que conse
gue manter um bom padrão de
vida com a renda obtida em

aluguéis de imâveis seus e com
a ajuda do sogro e da mulher,
que é médica com consuuôrto
em Florian6polis. Na primeira
acusação contra Ângela Amin, ,

nos programas eleitorais, o

petardo será disparado.
Na mira J

Contra a candidata do PPR, a
coligação "VivaSantaCatarina"
também carrega os cartuchos.
Descobriu-se. na penitenciária
agrícola de Curitibanos o

envolvimento de presos, inclu
sive alguns considerados como
de altapericulosidade, na cam
panha de Ângela. '

Namira4
Orientados pelo diretor do

presídio, vários detentos
trabalharam na confecção de
cartazes e faixas para a

candidata do PPR. ,O caso,

comprovado através de cartas

dos presos a parentes, pedindo
votos em troca de favores e

reduçõesdepenas, transformou
se em CPE da Assembléia.

J'

ICEMACHINE
__E_1�/� COMÉRCIO DE 'PEÇAS LTDA.

,

Peças Originais Consul, Prosdâeimo, Brastemp,
White-Westinghouse, Gás Freon, R-.l2, R-22

\
,

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC

'

Fone/Fax
,(0473) 73-0419

JaraguädoSul-o senador
eleito Vilson Pedro Kleinübing,
hoje amais expressiva liderança
doPFL emSantaCatarina,defi
nitivamente não mais comunga
das idéias do presidente nacio
nal do

partido,
ex-se

nador

Jorge
Konder
BOO1hau� _ A /I

sen, que qUtlllQ(J ttlm
e s t á

''N6 (JS

qutltlm
Y(Jt(JS ti (JS

orientando outras, lideranças e

correligionários do partido em

direção ao candidato da colíga
ção "Viva SantaCatarina",Pau
lo Afonso Vieira (PMDB).

Na quarta-feira, 26,
Kleinübing esteve em Jaraguá
do Sul fazendo campanha para a

.

candidatadoPPR.,ÂngelaAmin,
juntamente com prefeitos da

.regiãoquelhehipotecararnapoio
jáBOprimeiro turno epresidentes
de diretórios. Convicto de sua.

postura em defesa da mulher do
senador Esperidião Amin, com
quem mantém há longos anos

estreitos laços de amizade pes-

soai,VilsonKleínübing afirmou
que outra não poderia ser sua

atitude.

Argumentos
"Háquatro anos fui adversário

dePaulo Afonso na eleição para
governador e, na época, dizia
aos catarin.enses que ele não ti
nha capacidade para assumir o

cargo. Então, como é que agora
eu poderia apoiá-lo?" ,justificou
o senador eleito. Segundo
Kleinübing, há ainda uma outra
situação agravante parao candi
dato da coligação "Viva Santa
Catarina" Dão ter recebido seu

apoio."Nomeuúltimoanocomo
governador, arolagemdadívida
de Santa Catarina, por um

período de 30 anos, estava

acertada, inclusivecom votos de

quatro deputados do PMDB na

Assembléia. Mas ele (Paulo
Afonso), montou "lobby" contra
e amatérianão foi aprovada. Em
resumo, prejudiou não a mim,
mas a Santa Catarina".

Na época, Paulo Afonso
Vieira era assessor do deputado
João Mattos (PMDB) na As
sembléiaLegislativapara assun
tos tributários e agora é acusado

Senador eleito, Kleinübing afasta-se do l{tler Jorge Bornhausen

de ter comparecido ao trabalho
raras vezes. Nas contas de

Kleinübing, a candidata Ângela
Amin pode ficar tranquila em

relação ao apoio de prefeitos do
PFL. "Meu partido tem 64

prefeituras,Destas, 36 estão co
ligadas com o PPR, 14 com o

PMDB e outras 14 são doPFL, e
destas só metade deve apoiar
PauloAfonso. Issosignificadizer
que 75% dos prefeitos do PFL

estão apoiando Ângela e 25%
Paulo Afonso", raciocina

Kleinübing.
Sem problemas

Sobre esta divisão de opi
niões, Kleinübing diz que não
há riscos de se criar

problemas dentro do PFL.
"Estamos respeitando o

direito de cada um de apoiar
quem quiser, até porque há

políticos que têm votos e

outros que não têm". Sobre

isso, indagado se o ex-senador
não é um político de votos,
em função de sua baixa vota

ção para governador,
Kleinübing resumiu: "Deve

ter, mas eu fiz mais do que
ele".

Marcial David MuraralCP

Bon. preço•• boa quaIidad••_re cem

novidadlS, rn::da IT8l1Culina, t.rrinina .lnfantil.
.

ÄV, MaI'Poqdo<'oclafonsoca;260
Fon.: ,72-3388
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Duas Rodas está PUNiÇÃO

expandindo o seu Fiscais
mercado externo
Jaraguá do Sul - ADivisão de

Condimentos e Aditivos da Duas

Rodas Industrial Ltda., que há dez
anos produz a linha de produtos
para frigoríficos, figurando entre

as maiores empresas do setor, es

teve representada na Efapi 94 -

Feira Agropecuária, Industrial e

Comercial de Chapecó, entre os

dias 13 e 16 de outubro. Naquela
região estão localizadas as maio

res indústrias frigoríficas do país.
Como feira de amostras e negó

cios de caráter internacional nos
setores de alimentação,
informática, automação comercial
e industrial, agropecuária e

agroindustrial, a feira reuniu expo
sitores e compradores em potenci
al, gerando novos empreendimen
tos e oportunidades de mercado,
além de trazer novos parceiros e

consolidar parcerias já existentes.
O estande da Duas Rodas foi um

dos mais movimentados do even

to, recebendo grande número de

clientes e técnicos das indústrias

frigoríficas.
Por outro lado, entre os dias 20

e26 estiveramnaArgentína eUru
guai o diretor presidente Dietrich
H. W. Hufenüssler e o diretor co

mercial, Leonardo Fausto Zipf.
Ambos foram visitar a Tecno

Fidta'94 - Feira Internacional Ali
mentar na Argentina, a mais com
pletado gênero naAmérica do Sul,
e aArcor,maior empresa alimentí
cia daquele país. No Uruguai, os
diretores da Duas Rodas Industri
al estiveram na Pepsi-Cola, hoje
uma das mais bem estruturadas

empresas do setor de refrigerantes
do mundo, atualmente a Duas
Rodas desenvolve um trabalho

junto ao Mercosul, na área de sor

vetes, pretendendo atingir 10%
deste mercado no segmento.

JaragUá do Sul - Como a

campanha desenvolvida para
conscientizar os ciclistas para que
não tra-

feguem so- MIllItlS
bre as

calçadas '(lII.MI,
�can:ou o� II.,IJ% II

res�ltados .'.tltllIlMdesejados, a

prefeitura parte agora para me

didas práticas em relação à

aplicação da legislação vigente. O
Código de Posturas Municipais
(leinoI.I82/88),emseuitem3°,do
artigo' 176, proíbe expressamente
trafegar com bicicletas sobre os

passeios.
Multa

O mesmo código prevê, em seu

artigo 180, uma multa de 50% a

200%daUnidadeFiscalMunicipal,
além da apreensão do veículo. A
UFM vale, hoje, R$ 55,86. A
fiscalização da prefeitura vai agir
em parceria �om a PolíciaMilitar.
Numa primeira etapa, os

ciclistas serão orientados a não

trafegarem sobre as calçadas.
com esclarecimentos sobre os

perigos que tal prática pode'
representar - são comuns os

acidentes em função do
número cada vez maior de
bicicletas. Depois, a

fiscalização passará a aplicar
as punições previstas pela
legislação.

aplicam lei contra ciclistas

Ciclisftu MO. respeitam área doll pedellIreIl

Colégio São Luís MaristaColégio São Luís Marista
II I Fe ira Cicntiflcu C\tliurul
Abertura: 26/10/94 às 19:00hs

Período: 26/10 à 28/10
Local: Ginásio de Esportes do

Colégio São Luís

COMUNICA
Encontram-se abertas as

inscrições para .vag:as de
alunos novos.

Período: 19/10/94 à 11/11/94
Informações através do fone: 71-0313

II MalhasDalmar
-rem a pronta antrega: Mala malha,
molellnho,molaton lisa a camurçado
tolalmanta mere.rlzado, fabricados
com a melhor tecnologia

I�AÇA-Nf'S· IJIIA VISI'I'A
I'OSTO BE VENDAS JIJN1'O A FAlUUCA,

IlUA JOINVILLE 1346
. LOJAS DALMAll - AV. GETÚLIO VAllGAS, 128

.JAllllf.tJÃ 1)'_ SIJl. - sc
,..-«)NI� 7 I - I (1(1(1
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E�IÇÕES ..

.

.

Angela acusada de usarpresos na campanha
FIOl'ianópolis - O departa

mento jurídico do PMDB apresen
tou denúncia de crimeeleitoral en-

.

volvendo

diret�ente JlMII61't111111t!
a candidatu-
radeÂngela pt'tIVGSfIIIIAmin (PPR).
A denúncia IIIIVtIIv_O
foi formali-
zada através .....,.
darepresen-
tação judici-
al apresentada pelo vice-prefeito
de São Cristóvão do Sul, Paulo
Roberto Thives Baú, e tem corno

autor o Diretório Municipal do
PMDB do município. A represen
tação envolve o diretor daPeniten
ciária Regional de Curitibanos.
A representação que tramita

paralelamente na Justiça Eleitoral
de Curitibanos e na Vara das Exe

cuções Penais já resultou no pedi
do de afastamento do diretor do

Presídio, Pedro Fernando Pereira.
O processo, elaborado pelo advo

gado Welington Cararo Machado,·
contém farto material fotográfico,
fitas de vídeo, cartas pessoais e

outros documentos comprovan
do que a candidata Ângela Amin
vem praticando abuso de poder e
influência política para conseguir
vantagens e usando a máquina do
Estado para sua campanha.

Durante a campanhano primeiro
turno, a candidata do PPR, contou
com o apoio explícito do direta' da

penitenciáriaagricoIa,PedroFemando
Pereira, que.h'berou presos para traba
lharem na confecção e colocação de
placas da candidata Ângela Amin, e
nesmo para atuarem como fotógrafos
e cinegrafistas dos comícios realiza
dos naregião.Umdosdetentos,Luiz
Lopes Vieira Filho, condenado por
rapto e estupro, cumprindo pena de
toda em claro fazendo placas de

Canditlata do PPR diz que não sabe de mula Paulo Afonso tem documentos contra Ângela

propaganda para a ÂngelaAmin".
De acordo com o corpo jurídico

do PMDB, as denúncias já surtiram
efeito, pois o juiz daVara deExecu
ções Penais já determinou o inqué
rito policial e o afastamento do dire
tor do presídio, paraevitar qualquer
interferência ou coação sobre as

. testemunhas do processo. Compro
vados em juízo estes fatos, Ângela
Amin pode perder o registro de sua

candidatura e, se eleita, perde o

mandato, garantem os advogados
do PMDB, Otto Entres Filho e

Adélcio Machado Santos.
Defesa

O presidente estadual do PPR,
deputado José Zeferino Pedroso,
disse que aação doPMDB é apenas
urna tentativa de desestabilizar· a

campanha de Ângela Amin, que
rendo responsabilizá-la pelos fatos
ocorridos na penitenciária agrícola.
"Corno podem acusá-la de uso da

máquina do governo se, além de a

candidata não pertencer a ele ainda
tem contra sí o próprio governador
Konder Reis?", indagou Pedroso.
Para o. deputado, se o diretor do

presídio praticou algum ato que
possa ser caracterizado corno crime
eleitoral, a responsabilidade é uni
camente dele. "A candidata não tem
corno controlar os atos deum funci
onário público, mas o governador
sim", concluiu Zeferino Pedroso.

Ângela limitou-se a dizer que
do ponto de vista administrativo
nada tinha a declarar e que do

ponto de vista político o assunto

, deve ser tratado com a assessoria

jurídica do partido.
11 anos em regime fechado, sem

qualquer autorização do Juizado de

Execuções Penais e sempre acom

panhado pelo Diretor da penitenci
ária, atuou corno cinegrafista em

todos os comícios do PPR.
O mais grave das acusações é a

forte pressão que o diretor do presí
dio tem exercido, obrigando os

detentos a participar dos comícios
de Ângela Amin, ocasião em que
foram transportados por ônibus da

empresa Reunidas, comprovado no

processo com material fotográfico,
depoimento de detentos e dos pró
prios funcionários do presídio.

O mesmo diretor também usou

de coação sobre os reeducandos

comprovadas em cartas dirigidas a

suas famílias, quando confessam

que pintaram placas de Ângela
Amin no interior da penitenciária
e ao mesmo tempo pedem votos

para a candidata aos seus familia
res. O processo contém duas car

tas manuscritas, 'onde os presos
afirmam que o diretor pediu para
votar na Ângela, pois assim conti
nuaria na administração e facilita
ria a situação dos presos. Um dos

presos pede por favor, para que a

família vote na candidata do PPR,
"pois aqui quem não é a favor do
diretor é contra. E eu ouvi presos

.

comentando que quem mandasse
cartaàfamília seriabeneficiado ...."

Outro, pede desculpas pela letra,
"mas é porque eu fiquei a noite

ao seu alcance na

...
ßJ!!!!!!JlJlElIlJóllFER

VECTRA
Eleito - 'CÀAAO DO ANO·

por Auto Esporte. - Versão 1994

CD - Mon. I CD - Aut.1 ou GSI

Emmendörfer Com.
'de Veículos' 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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CÂMARAVERBAS

Institutogaranteprograma Eleição do novo presidente

di't
.

.

d t
·

d pode ter a data antecipada
e . el e para esnu Tl os JaraguádoSuI-Emborao mantido..teültímopartídodeves

assunto esteja sendo tratado sigi- indicar seu representante para
losamente nos bastidores e ne- ocupar a presidência, sendo os
nhum dos vereadores queira demais cargos - vice-presidente,
comentä-lo publicamente, a data 10-e2as secretáriosdivididosentre
de eleição do novo presidente na os mesmos partidos, já que são
CâmaradeVereadorespoderá ser maioria na Câmara.
antecipada para 15 de dezembro, Nesteprocessodesucessão,três
ao invés de acontecernaprimeira vereadores estãoeliminados: José
sessão de janeiro do próximo ano, CarlosNeves,EvandroTomazoni
como prevê a Lei Orgânica. Mo- Liscano e Lio Tironi são suplen
tivo alegado, segundo consta: tes e, porisso, legalmente impedi
liberarosvereadorescujamaioria dos de concorrer. Na ótica do
costuma sair em férias para o acordo feito quando da eleição de
litoral. Luiz Zonta, restam para disputar

Enquanto ISso, prosseguem as o cargo de presidente, Gilmar
negociaçõesparaaescolhadonovo Menel, Valdir Bordin (um dos
presidente e Mesa Diretora do dois deve ser eleito), Adalberto
Legislativo. Seoacordofeitoentre Frankoviak,MarlizeMarquardte
as bancadas do PPR e PTB for Rudolfo Gesser.

J araguá do Sul- Embora
tenha anunciado publicamente
suadecisão de apoiar a candidata
Ângela Amin (PPR), o prefeito
DurvalVasel (PTB) continua, na

penitenciário), acesso à Ferj e temque darumacontrapartídade
Ceval e contorno viário do muni- 25%. Com o dinheiro será possí
cípio. vel comprar21mil quilos de leite

Na semana passada o prefeito em pó e outros 2.034 litros de
esteve emBrasília acompanhan- óleo de soja. Para a merenda
do deperto a votação de emendas escolar também haverá um

ao orçamento da União para 95, incremento da ordem de 50% já
peloCongresso, levando consigo que de 1991 (último censo) para
várias proposições que pretende cáonúmero de alunosjá é maior
ver relacionadas para a liberação que o dobro. Com o Ministério
de verbas. Desta Viagem, como da Saúde um convênio vai

resultadoprätíco.opreteítoVasel
.
permitir a compra de um novo

anunciou a implantação de um aparelhoderaioX,quefuncionará
programadedistríbuíçãogratuita no serviçodepronto atendimento
de leite para crianças e gestantes que aprefeitura pretende instalar
desnutridas. Para isso, o Instituto noano que vem.O custo é de R$
Nacional de Alimentação e 24 mil, dos quais R$ 4 mil

Nutrição já garantiu uma verba caberão à prefeitura pro
de R$ 84 mil. videnciar. 'A princípio este

Outros R$ 21 mil serão serviço deverá ser implantado
acrescidos já que o município em imóvel próximo ao Hospital
beneficiado, obrigateriamente, Jaraguä.

.,.
.

verdade, com' o mesmo

posicionamento que adotou em

relação ao 10 turno: Ângela deve
respon-
der logo

PlslsitDse assu

me o rol
qusl
gtJltJlltitJ .

dSDbltJS

de rei-
vindi-

cações
feitas

p e I o

prefeito e que já lhe foi entregue,
comdestaqueparaobrasnas áreas
de segurança pública (com
garantia de não interrupção da

construção do complexo

CURSO /

Métodomodernoparaquem
quer apre,nder datilografiaMerasl David Mur!!!!CP

que ajudam a superar dificulda

des, garantindo as caracteósticas

indispensáveis aos datilógrafos.
Os alunos serão auxiliados por

estímulos auditivos (músicae to
que dometrônomo) possíbilitan
do o automatismo de tal fonna

que, quando errar, a simples
percepção indicará o erro sem

necessidadedeconferiro papelna
máquina.Os interessados deverão

I

ter O 10 grau completo.
Outro curso oferecido pelo

Senac é o de informática em

microcomputadores com ambí
entes DOS e Windows, dirigido
para usuários emeditorias de tex

tos, planilhas de cálculo e

gerenciamento de programas. O
treinamento poderá ser

ministrado porempresas e públi
coemgeral.

'Jaraguä do Sul - O Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac) coloca à dis

posição da comunidade nos

próximos dias o curso de

Datilografia-Ensino ParaaCom
petência, que poderá ser

frequentado por alunos de muni
cípios vizinhos. Trata-se de um
curso com novo método que, ba

sicamente, respeita o ritmo de

aprendizagem de cada um, mas

que só será concluído quando a

competência desejada for

demonstrada, através dospadrões
mínimos aceitáveis de desempe
nho por tarefa.

No CUFSO, osalunosexercitarão

algumas técnicas específicas
importantes como ginástica das

mãos,aquecimento, relaxamento,
sabatina do teclado, entre outras,Vasel com VK: apoio só com obras

DE

BREITHAUPT
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Fone/Fax

(0473) 71-0091 .

Fone/Fax

(0473) 71-0091

VENDE-SE

Cbevy/84, ímpecãvel. R$
3.2,00,00 + 10 parcelas de R$
215,00 (a combinar). Tratar
fone 71-5510 /

VENDE-SE

Moto CB 450 - BX ano 88 ou

trocaporcarronomesmovalor.
R$ 4.500,00. Tratar R$ 73-
0063

VENDE-SE

, Jaqueta de couro R$ 60,00; 1
TV 14' com controle R$
200,00; 1 bicicleta24marchas
SandowR$180,00. Tratar72-
1722

DE TRAdiçÃO ESPEciAliZAdo EM

CORTES dr cabelos UNisSEX.
VENDE-SE
Por motivo de mudança,' 1
fábrica de confecções com óti
ma clientela (atacadistas).
Tratar fone 72-2942 (horärio
comercial) 72-1463, 72-1278
(residencial)

VENDE-SE
Geladeira Biplex a gás e a luz
320 lts. PreçoR$400,00 (semi
nova). 1 Treiler para carrinho
delanche.R$I.000,OO. Tratar
fone 73-0063

_..�Aliiltende em 3 endereços:
IIft.llr�NI �' ,

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

�NDE-SE
Estamparia completa. Situada
na rua João Planinschek, ao

ladodono333. Tratar71-4243
çI Nilton ou Vilson

VENDE-SE
Cachorro Pinteher. Contato
fone 72-3744

VENDE-SE
Fiat 147 ano 81 cor vermelha.
Telefone 71-1846 com Sr.
Jandir

VENDE-SE
Filhotes dePastor Alemãocapa
pretacom Pedigree. Rua 15 de
Julho 454 - Vila NOva

VENDE-SE
Chäcaracom 6.000m2, casade
alvenariacom280m2; garagem
para2 carros, piscina7,5 x 7,5
semi-acabada. Situada na rua

BerthaVVeege1652,lkmap6s
a Malwee. Fone 76-1315

TELEFONES
Conserta-se a parelhos telefô
nicos. Tratar 71-1142

,

VENOE-SE

Apartamento.RuaJoãoPicolli.
Fone 71-6309

VENDE-SE
Uno S ano emodelo 92 - gaso
lina, motor 1.500 ar quente -

d�sembaçador.Ttatar71-2400

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

í----'---�------------.

'CenterSom CD's - Discos e FitasCENTER
SOM .Uma loja diferente com uma grande variedade na linha de CD's.

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

.CD's diretos das gFavadoras sern intermediários e um excelente atendimento .

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

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

Disco a partir de 3,80 Reais .

•A liquidação é fontôstíco
.E rnols: Fitas virgens, víolões, 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

CD's DISCOS·PITAS

Persianas Verticais Consulte-nos; fazemos
orçamento sem

c.ompromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdö'RfER LTdA.

- FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

Móveis sob medida

VENDAS E REFORMAS
,

Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguá do Sul - sc

. \.
___IIIIíI 1111
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VENDE-SE

Apartamento no Residencial

Amizade(aCàrpetado).2quar
tos, 1 banheiro, área de servi
ço, sala, cozinha, garagempara

, 2 carros, frente paraaruaprin
cipal. Valor R$ 10.000 + fi- '

nanciamento (aceita negocia
ção). Tratar Residencial 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 4 com
Kida no período da manhã

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

Ltda.
Madeiras do Mato Grosso

PORTAS - CAIXILHOS - FORRO � ASSOALHO
MADEIItAS BItOTAS E BENEFICIADAS EM·GEItAL'

RuaMaxWilhem, 289
Bairro Baependí - Jaraguá do Sul - SC

"

FONE (0474) 72-2672 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279
FONE: 71-7822

Jaraguá do Sul - SC

COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

AUTOMOVEIS

BRANCO
PRETO
CINZA
VERMEL.
AZUL
DOURADA
BRANCA

91
90
89
89
89
88
88

FIAT FIORINO
OPALA COMODORO C/AR E DIR.
FIAT UNO 1.5R
DELR6YGHIA
ESCORT L CI OPCIONAL XR3
BELINA DEL REY L
BELINA DEL REY

I
COMPRA - VENDE
TROCA - HNANCIA

CAMINHÕES...�
BEGE
BRANCO
BEGE
VERMELHA
MARROM
BEGE

91
91
89
88
84
83

JEEP JAVALI T,URBO
VW 7.90 CI BAU
F4000
020 CABINE DUPLA
F1000

.

1

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

Jaraguá do Sul

VENDE-SE

Supermercado - ótima locali

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

TRABALHO
Senhores se oferecempara tra
balhar de jardineiro ou servi

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

VENDE-SE
Treíler para F-4000 ou para
lanchonete. Tratar fone 73�'
0063

MASSARANDUBA
Vendo terreno, área
208.000m2, 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

2 APARTAMENTOS
2 quartos + dependência de empregada +

garagem no Edifício Jaraguá: à escolher:
Apto 65 R$ 32.000,00 à vista.

Apto 45 R$25.�,00 + pequeno financiamento.

Tratar com o proprietário
FONE 72-1940

VENDE-SE
Gol/86 (álcool)motor ret{ige
rado - impecävel. Tratar fone
72:.:3994

VENDE-SE

Casadealvenaríatêüms), toda
murada. Rua João Franzner,
41 em frente Arroz Urbano.
Valor R$ 25.000. Aceita-se
carro no negócio. Tratar no
endereço

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)

LIGUEPARA

72-3363

HP AUTOMÓVEIS

Compra - Vende - Troca - financia
AUTOMÓVEIS E MOTOS

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

Monza'Clubecompleto (G)azulperolizado ......••..•.......................................................94
MonzaSIE2.0(A)azulmet. , •..........•..............................•..........

88

MonzaClassiccompleto(G) pratamet. , :�MonzaSIE(A)vermelh<i............•..........................;: .

MonzaSIEcompleto (A) verdemet. 84

�(�)f§;��t.�_�l-.;.j���:�:f-;;�:-�����]
.

..

�

��i�Jf������:·�������������������:jjjj;jjj;;;;;;;;;;��������:::::;����;����.�.�����.;����:.:.�:.:.:������������i�
Fana (0473)

76-7014
Rua Angelo Rublnl, 951 • Barra do Rio Cerro
89260-000 • Jaraguá do Sul· Santa Catarina

Moda
FEMIHltI" E MfiSCOllHfi

Rua Emílio Carlos Jordan, 62

CARMIM
SPECTOR - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO

traditional

TRADE MARK

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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In.ncl. nos ClasslHcada do CP

72-3363
Os elas.meados mals Odos da região.

Aua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39, - Fone 72-0510

Vende
Casa de alvenaria 225m2 - rua João Januário Ayroso, próximo
ao posto de.vendas Karlache - 3 quartos total 10 peças + garagem
Terreno central, no início da rua

.Adélia Fischer área de 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, c/375m2, pronto p/ contruir
R$ 7.800,00, aceita carro em troca. _

Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com 1.652m2, próximo
Recreativa Marisol .

Lote próximo Urbano, Jaraguã-Esquerdo
.

S55m2 - 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
...

PA08V1NBO
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 I,..enzi

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

.....�

_Regata____ ele CO_OI S. C. Udl.

Você pode ter a suamoto
OKrn através do consórcio

REGATA
ESCOLHA JÁ O S�U!!!

, UGUEJA
Fone 72-2897

Sem taxa de inscrição
Assembléia em Jaraguá do Sul

CG125 Titã 50x 71,_OO
CBX200••...•••••••.••••••..••••50x108,00
XR200R•..••••.••••••••..••••..•50x137,00
NX300Saara;••••••••••••••50x157,98

Venhaconhecer
asuamoto95

VENDE-SE

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

Bauer, 1193 � Vila Rau

Im��
PEDRAS DECORATIVAS LTDA.

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. Valor a com
binar - ótimo estado, ano 92.
Tratar 71-1988 (horário co

mercial) com Ronald

VENDE-SE
Fiat 147/81 ou troco por carro
demaiorvalor. Tratar72-2059

VENDE-SE
Baú para F-100 ou d-20 semi
novo. Contato 72-0162

PÁRA-BRISAS
Pópa-bpisas e viJpos.
novos � usaJos p�pa

aufom6veis.

Em Nepeu Ramos ao

laJo Jo campo Esfpella.

,IIBAitUMPUBLICIDADES

Yitimada pelo incêndio, está atendendo
EM NOVO ENDEREÇO:

Rua João Zapella, 88 - Centro
Ao lado do Colégic;> São Luís ..

Fone: 72-1448

1f(W�@®
@��ß ��(!J��& (l5r©ßo

Divisão de concreto
(Tubos e arlefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinhas

esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta)'
.

RIJa Bernardo õombusch,
.

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

Fone 71-0066

� 72·2218
Pedras: São Tomé, ardósia,
miracema; madeira rajada,
preta brilhosa, bolacha; pati
pave, pedras muro e

revestimentos em geral
Rua Silveira Júnior s/n9
Fone 73-0027
próximo do ginásio de
Esportes
Guaramirim - SC

MARANE� NI Bolsa
de Telefones

COMPRA
F�ne (0473) 72-1000 VENDE

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

(DefronteaoHeiraRioClubcdcCampo)

R: Oscar Mohr, 30 - Jaraguá do Sul - SC
,

Tel: 72-3900

Serviços de

FILMA(;ENS E F()T()(;RAFIAS

'S'C'HII CHE' Fábricade cal�a
..
s

, Industrtals
e Residenciais

11')NI� «()LJ7:J)

7!J-O!J2ã
RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

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. Encontr�m..se

disponíveis em vários tamanhos os produtoS SANEBOX com pronta
, entrega direto da fábrica.

'

. ,._
,

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDAN
RUA JOINVILLE, 1.532 - FONEIFAX 72-� 185 - JARAGUÁ DO SUL - sc

r

•••É COISA DO PASSADO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamento
Margot AdeliaGrubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito daComarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus documentos pela lei,
afim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital N° 19.615 de 19/10/1994

GERSON ANDRE STRENNER E NEIDE SCHMOELLER

Ele; brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho de Osníldo Strenner e Verônica Kreyssíg Strenner.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Salto do Lontra, Paraná, domiciliada e residente em Estrada
. Garibaldi, nesta cidade, filha de Dorvalino Schmoeller e Maria Crestaní Schmoeller.

Edital N° 19.616 de 20/10/1994
DANIEL CARLOS CAMPIGOTTO E EOI GROHSKLASS MARKIEWICZ

Ele, brasileiro, viúvo, lavrador, natural de Luís Alves, neste Estado, domiciliado e residente naruaEmílio

Schulz, 122, em Jaraguä-Esquerdo, nesta cidade, filho de Jacob Campigotto eRosaMisticaCampigotto.
Ela, brasileira, viúva, zeladora, natural deste Estado, domícilíada e residente na rua Emilio Schu lz, 122,
em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de\Guilherme Grohsklass e Berta Grohsklass.

Edital N° 19;617 de 20/10/1994
MARLON VITO FONTANIVE E SIMONEAPARECIDA DA SILVA

El��bras��e�o, solteiro, projetista, �atural de Blum�nilU, nest� Estado, do�ciliado e. residente na rua

Adolfo Püttjer, 284, fundos, nesta cidade, filho de Vito Fontaníve e Marly Iria Fontanive,
Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Vacaria; Rio Grande do Sul, domiciliada e residente na

ruaDomingos Demarchi, em VilaNova, 255, nesta cidade, filha deWalmor da Silva e Leonita Bento da
Silva.

.

Edital N° 19.618 de 20/10/1994
ADÃO VIEIRA BORGES EMARIA AMELIA DA SILVA COLAÇO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deBarracão, Paraná, domiciliado e residente naruaJoséPiccoli,
358, EstradaNova, nesta cidade, filha de Lourenço Vieira Borges e FrancelinaRodriguesVieiraBorges.
Ela, brasileira, solteira, operadora de máquina, natural de Laranjeiras do Sul, Paraná; domiciliada e

residente narua José Piccoli, 358, EstradaNova, nestacídade, filhadeVinicio AlvesColaço eAnaTereza
da Silva Colaço.

Edital N° 19.619 de 20/10/1994
VALDIR RICHTER E ANGELITA DEMATHÉ

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente na rua

25 de Julho, 498, emVilaNova, nesta cidade, filho de Vígando Otto Richter e Yolanda Krause Richter.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Cascavel, Paraná, domiciliada e residente na rua 25 de Julho,
498, em Vila Nova, nesta cidade, filha deWaldemire Demathé e Ondína Tissi Dernathé.

EditalN° 19.�2Ó de 21:/10/1994
I, Cópia recebida do cartório de Sohroeder, neste Estado

ADILSONWEISS E EVANIA BEHLING
Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Schroeder, neste Estado, domiciliado e residente emEstrada

Braço do Sul, em Schroeder, neste Estado, filho de AríWeiss e Iolanda Görll Weiss.:
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente emEstrada SantaLuzia,
nesta cídade, filha de Rudi Behling e EIsira Bast Behling.

Edital N° 19.621 de 21/10/1994
ZENIR ECHER E ADRIANE ZECHINI BURIGO

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul,
domícílíado e residente na ruaPedroWinther, 464, emBarradoRioCêrro, nestacidade, filho deRosalino
José Beber e Constantina Popíolek Echer.
Ela; brasileira, solteira, comerciária, natural de Lages, neste Estado, domiciliada e residente na rua José
Rosá, 120, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Antonio de Oliveira Burigo e Hytuyta Almaydes
Zechini Burigo.

Edital N° 19.622 de 21/10/1994
JAIME KRUTZSCH E MARISA SILVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro,motorista, natural deJaraguádo Sul, domiciliado e residentenaruaJoséTheodoro
Ribeiro, 901, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Irineu Krutzsch e Lorena Krutzsch.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaraguä do SUl, domiciliada e residente na rua Angelo
Tancon, 60, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de José Vicente Silveira e Vandira Silveira.

Edital N° 19.623 de 21/10/1994
ADAIRTON DELMAR PEDRI E rvANIR KROICH

Ele; brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Jaraguá do Sul, domícílíado e residente na rua Alfredo

Schumann, 53, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de João Pedri e Anair Maria Pedri.
Ela,brasileira, solteira, auxiliar deescritório, natural deLuísAlves, neste.Estado, domiciliado e reesídente
naruaCarlos Eggert, 390, fundos,VilaLalau,nesta cidade, filhadeManoel PedroKroích eMariaMeurer
Kroich.

.

Edital N° 19.624 de 24/10/1994
OSN! KLITZKE E CLAURENICE BOEGERSHAUSEN

Ele, brasileiro, solteiro, operador demáquina, natural de Joínvílle, neste Estado, domiciliada e residente
na rua Castro Alves, 74, Cohab, ,Vila Rau, nesta cidade, fllho de Alberto Klitzke e Valtrudes Klitzke.
Ela,brasileira, solteira, doméstica, natural deGaruva, nesteEstado, domícilíada e residente na ruaCastro
Alves, 74, Cohab, Vila Rau, nesta cidade, filha de João Böegershausen e Gertrud Boegershausen.

Edital N° 19.625 de 24/10/1994
MARCOS VALMOR FISCHER E PATRíCIA SIQUINI CAMARGO .

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Massaranbuda, neste Estado, domiciliado e residente na rua
Emil Burow,,30, apto. 205, nesta cidade, filho deWalmo Fischer e Brica Fischer.
Ela, brasileira, solteira; vendedora, natural de Palotina, Paraná, domiciliada e residente na rua Emil
Burow, 30, apto. 205, nesta cidade, filha de RomildoMalinvemi Camargo e Irací Siquini Camargo.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será publicado pela
imprensa e emCartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias -.

III:>IC>IVI�!S I
i.Hablas espafiol? .

.

Parlez-vous français?
. Tu parli italiano?

Sprechen Sie Deutsch?
Do you speak English?

SEJA UM ALUNO POLIGLOTA NA WIZARD.IDIOMAS
E a cada amigo indicado e matriculado você receberá
10% de desconto em sua mensalidade.
Estamos esperando você!

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

CP Classificados é grátis.
Ligue já 72-3363

Marinage I Algemarin
Está ampliando seu quadro dc vendedoras/
consultoras domiciliares. Temos 15 'vasas pl a

re8iã<? de Jarasuá do ôul - Cuaramirim -

Corupá e Massaranduba.

Interessadasentraremcontatoc/lngrit-Tel. 72-2418

ESTA CONSTRUINDO?
,

Reis dos Metais
- COMUNICA

Solicite uma visita do nosso representante. e faça um orçamento
sem compromisso. Toda linha. Docol, Deca várias opções em
metais e acessórios para banheiros, temos também toda linha de
fechaduras. Projetos para BWC, aimárlos sob medidas, louças

. sanitárias, banheiras e o�ros. Oba.: O melhor preço do estado.

ATENDE JARAGUÁ E REGIÃO
Ugue (0474) 33-9331 - FALAR CI PEDRO - REPRESENTANTE

Gerhardt Schünke
Presidente

SOClEDADERECREATlVAALVORADA
Edital de Convocação

'A diretoria da Sociedade Alvorada, no uso de suas
.

atribuições, faz saber aos sócios proprietários que
no próximo dia 4/11/94 haverá reunião referente

construção da nova sede e assuntos gerais.
1 ª convocação às 7:00hs---------
2ª convocação às 8:00hs---------
3ª convocação às 9:00hs --"-------
Com qualquer número de associados presentes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Créd�o
9.685,68
11;622,82
13.559,95
15.497,09
'17.434,23
19.371,36
20.339,93
24.214,20
29.057,06
33.899,89
38.142,73
39.711,30
40.619,86
4�.648,43
43.585,57
48.428,41
53.271,25
58.114,09
62.956,93
67.799,77
72.642,61
77.485,45
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

'Invista no Real!!!
A casa des seus sonhos agora cabe no seu bolso.
Consórcio Rodobens de Imóveis: a maneira mais prática, econômica e inteligente' de
você comprar tim h:rióvel, com segurança total.'
Você pode participar de grupos de até 100 Iileses. Funciona como uma poupança programada,

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

Consórcio Rodobens de' Ilßóveis

Para maiores informações, �igue:

ENGE,TEe Cei. Procópio de Olivei'ra, 285
,Jaraguá do Sul- Fone 72-2679.

VIL� NOVA -

, Casa em alvenaria,
próximaaoSENAI,
cl aproximadamen
te 110m2, terrenocl
450m2 R$ .

45.000,00

FIGUEIRA -Casade
alvenaria, cl 100m',
edificada, em terreno
de esquina, c/

379,50m', localizada
noLotéamentoBruns
Rua José Paostein s/n'

FIGUEIRA
Loteamento City Fi.

gueira (Bruos) - Ótima
casa em alvenaria c/

aprox.140m',edificada
em terreno de esquina,
toda murada

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.

ILIL\. DA FI
GUEIRA
Casa em alve
nariac/ 1H)m2
- R$ 15 mil.

tes cl toda infraes
trutura - E!)trada de
40% mais 8 (oito):
prestações fixas .

reno comercial (es
quina) cl frente de

29,5 metros para a

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

nodeesquina, nama
Thomas Francisco
de Góes, cl 400m2,
edificado cl casa

R$

renode esquina, sito

próximoaFERJ, na
rua Erwino

Menegotti,claprox,
600m�. R$ 11.000

CEN.'tRO - Prédio em alvenarlalSobrado,
naAv. Epitácio Pessoa frente aos bombeiros,

ao lado do Edífício Jaraguä cl aprox.
230,00m2 da área construída, em terreno de

aprox. 330,OOm2 - Preço RS 160 mil

MARISOL·Casaemal
veoaria cl 250m', 5 qtos,
demais dep. toda murada
c/cercaemalumínio-Raa
Gennaoo Marquardt. 170
- R.$ 45.000 . (Em condi-

Apto. cl aprox. 22O.00m',
mais garagem, ao lado da
Recreativa Marisol. em
cima da 'Walter Vefcu

les". Preço: R.$ 50.000.00

JARAGUÁ ES

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

aproximadamente
120.00m'. em terreno

de nO.DOm' - Preço:
RS 45.ooo.DO

CENTRO - Apto. no Ed.:
Hass - Av. Mal. Deodoro, cl 3
quartos. Preço: R$ 32.0Q0,OO:

VILA LALAU -

Lotes com 375m2 -

ao lado daWeg II -

RS 8.500,00

CENTRO - Atrás da

Jaraguá Fabril • Casa
semi-acabada, cl projeto
prevendo aprox. 300m2 -/

R.$ 75.000.00

tes cl 350m2. próxi
mo Colégio
HolandoGonçalves
no I.ot. Waldernar

VIEIRAS _' Casa
cm alvenaria. toda
murada. próxima ao
Rei dos Botões - RS
20.000.00

VILA NOVA - Casa-em alvenaria.
cl 3 quartos, área de aproximada
mente 80m2, em terreno cl 650m2.

Preço R$ 25.000,00 (Aceita-se carro

como parte de pagamento do preço).

CENTRÖ • Rua José
Emmendoerfer-Excelen
te lote c/45Om' (15 x 30).
próximo ao Atelier da lnd.
de Quadros 3 Américas •

Preço: R.$ 16.000.00

ANAPAULAIV
Lotes 14 X 25. Pre

ço: a vista - RS
4..500 ou em condi

ções a combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(11473) 72-1.....

"'" HABITAT
COMPRA. VENDE. ALUGA. ADMINISTRA
Rua Leopoldo Janssen, 62 - Fone (0473) 71-8009
89252-130 - JAAAGUÁ DO SUL - Santa Catarina
...... 'II!!II!I!IIf. : : : .

IMOßI IARA
c�tc, 4'611

Casas
casa de alvenaria' c/100m' - 3 quartos pr6x Apae
Casa de alvenaria cl 130m" - Lateral Jorge Czerniewlcz r
Casa de alvenarla.c/l50fnz - Pr6x. HospHai Jaraguá
Casa de alvenaria c/220m' - Lateral Jorge Czerniewicz
Sobrado c/2tOm' - Ilha da Figueira
Casadeaivenarlac/l88m'no centro c/4 quertos ruaAnlta l3arlbaldl
Casa de alvenaria c/120m' - Pr6x. Posto Marcolla
Casa de alvenaria c/160m' rua pr6x. Apae

.

Sobrado 'cl 300m' c/4 qtos + depend. nova, pr6x. Weg I
Casa mista c/210m' esquina rua Thomaz F. de Goez
Sobrados c/ 86m' cada em Piçarras pr6x. hotel Candeias
Casa de alvenaria c/220m" pr6x. Malwee Malhas
Sobrado c/180m'lIha da Rgueira pr6x. Hotel Schmidt
Sobrado c/300m" c/6tima íocaíízaçäo no centro

Sobrado c/220m' lateral da rua Domingos da Nova
Apartamentos

C/122m2 novo Ed. Isabella c/I suite + 2 quartos
C/140m" Ed. Mlner c/ 3 quartos
C/120m2 Ed. Plcolll c/ 2 quartos
C/155m2 Ed. Schlochet c/3 quartos financiado
C/110m2 Ed. Jaraguá c/2 quartos
C/150m2 c/ 3 quartos + dep. Ed. Bergamo
C/ 130rn2 cl 1 sune + 2 quartos nova Ed. Eldorado
C/ 2 quartos Cand. Amizade Financiado
C/ 3 quartos Cond. Amizade Financiado
C/118m2 Ed. Dona lili em Piçarras c/ 6tima vista p/ mar
C/160m2 c/3 quartos em Comboriú

.

C/ ,115m2 em construção no centro c/ entrada p/ final 95 rua

Gumercindo da Silva
Cl 110m2 c/ 1 suite + 1 quarto em Comboriú

Terrenos
Terreno 430m2 - Loteamento'VersaIlIes
Terreno 684m2 - Rua Felipe Schmidt no centro
Terreno 1.940m2 - Pr6x. Weg I

'

Terreno 589m2 - Ilha da Figueira
Terreno 600m2 - ltapocuZinho de esquina
Terreno 16.500m2 - em Schroeder
Terreno 650m2 - esquina Leopoldo Janssen c/ Venâncio Silva Porto
Terreno 2.700m2 - Rua Ricardo Hass no centro
Terreno. 1 .OOOm2 - lateral Venâncio da Silva:Porto
Terreno 800m2' - (16X50) pr6x. Baependi
Terreno 430m2 - rua Lourenço Kanzler

Locação
- Sala comercial cl 60m2, pr6x.Hotel Itajara (terra)
- Salas comerciais c/120m2 cada rua Leopoldo Janssen

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

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

CASAS
Ref. 1.001 - Casa alv. cl 120ml - (Praia 810 Francisco do Sul)
Ref. 1.002· Ca.. alv. cl 300m'· (Rua Joio Planlnchok)

. R.I. 1.003 - Ca.. alv. cl 78m'· (Ilha da Figueira)
Ref. 1.004· Casá aIv', cl 146mt• (Rua AdoH'o A. A. Zimennann)
Ref. 1.005· Casa alv. c/110m'· (Barra do Ro Cerro)
R.1. 1.008 - Ca.. alv. d 102m' - (Vila Lenzi)
ReI. 1.007 - C••• afy. e/ 120m' - (Guaramlrim)
Ref. 1.008· Casa alv. C/225m'. (Jos6 Casteller)
Ref. 1.009 • Casa alv. c/172m'· (Residendal Versalis)
R.I. 1.010 - Casa alv. cl 225m' - (Max Schubert)
ReI. 1.011 -Ca.. alv. d 100m' - (Lol Sento Antonio)
ReI. 1.012 - C... alv. d 240m' - (Rua Bahia - c.ntro)
ReI. 1.013 - Ca.. alv. cl 148m' - (Rua Jacob Gu.... r)
ReI. 1.014 - C... mad. cl 110m' - (Rua JoIo Stein)
R.I. 1.015 - Ca.. mad. cl 7Om' - (Rio Molla· prôx, Alamblqu. Balanan)
Ref. 1.01e·Caaa mia. cl 114m'· (Rua Emeato Lessmann)
Ret. 1.017· Casa mia. cl 135m'· (Praia PIçarras) cl telefooe
ReI.1.018.-C... mla. d 14Om'-{Rua Martin Sthehl. apóa Forum)
Ref. 1.019 ·Casa mie. cl 120m2• (Bhmenau)
R.1. 1.020 - Sobr. Anl d�,- (Av. Gelllilo Vargas)
ReI. 1.021 - Sobr. Anl. cl 250m' - (Pros. Eplblclo P.ssoa)

. APARTAMENTOS
ReI..2.001 - Apto cl 3 dorms. - (Real_clII AmI,"de)
R.I. 2.002 - Apto cl 2 dorms. , (Real_clal AmI.ade)
R.I. 2.003 - Apto d 3 donna. - (Ecfil�o Schioch.t)
ReI. 2.004 • Apto d 3 donna. - (Ecfiflclo Argu.)

,
ReI. 2.005 - Apto d 3 donna.• (Ecfiflclo Carvalho)
ReI. 2.006 - Apto d 3 donna. - (Ecfiflclo Barlo Rio Brinco)
ReI. 2.007 - Apto d 3 donna.• (Ecfiflclo Jov.U)
ReI. 2.006 - Apto cl 3 donns. - (Aorianópli. - prox UFSC)
Rot. 2.009 • Apto cl 3 d<;>nns.• (Rua Domingo. d. Nov.)
R.I. 2.010 - Apto cl 3 donns. - (Rua Jc>io PicoUi)
R.1. 2.011 - Apto cl 2 dorms. - (Real_cill AmI,"de)
ReI. 2.012 • Apto cl 3 dorma. - (Re_clil Via Nova)
Ref. 2.013· Apto cJ'3 dorma.• (Ei'. Mi Cad,,) Beira Mar· Praia de Piçarras

TERRENOS
Re,. 3.001 • Terreno c/450m2• (Lot PapplBarra)
Ref. 3.002· Terreno cl 552mt• (Ria Vitor Meirelles)
Ref. 3.003· Terreno cl 4O.00Om2 � (BR· Guaramirtm)
Ref. 3.004· Terreno cl e.ooOm2. (Guaramirim próx. Petrobrás)
Ref. 3.005· Terreno cl 1.143m2 • (Rua Curt Vasal)
Ref. 3.00e· Terreno cl 450m2• (JartIm Champagnat)
Ref. 3.007· Terreno cl 372m2• (Lot. Santo Antonio· Nereu Ramos)
Ref. 3.008· Terreno cl 470· (Residencial Versalls II)
Ref. 3.009· Terreno cl 570m2• (Rua GuHhermeWeege)
ReI. 3.010· Terreno c/513m2• (Nerau Ramos)
Re'. 3.011 • Terreno � 450m2• (Waldemar Rau)
Ror. 3.012· Terreno cl 480m2• (Lot. Garcia)
Ret. 3.013· Terreno cl 1.698mt • (8arra Rio Cerro)
Rer. 3.014· Terreno cl 2.18Omt - (Pr6x. Rodeio Crioulo)
Ref. 3.015· Terreno cl 600m2• (Navegantes à 200m da Praia)
Ref. 3.016 - Terreno cl 525m2• (Jaraguá Esquerdo· pr6x. JuvenbJs)
RtIr. 3.017:' Terreno cl 408mt• (Quint.a dos Açorianos· Barra V�ha)
Rer. 3.018· Terreno cl 1.050m2• (Barra do Rio Cerro· Rua do Noviciado)
Ref. 3.020· Terreno cl 376· (Rua Eug6nio Piaz)
Ref. 3.021 • Terreno cl 420m2 - (Lot. Garcia)
ReI. 3.022· Terreno cl 465mt• (Ilha da Flgu"ra)
Ref. 3,023 - Te"«Io cl 385mt• Bairro Amizade)
Re'. 3.024 - rerreno cl ",emt• (Próx. Rodeio Crioulo)
Rer. 3.025· Terreno cl 371mt• (Vila Lenzl)
Aer. 3.026· Terreno cl 17.791m'· (Jaragyá Esquerdo)

CHACARAS
Ret. 4.001 • Ár.. de 300.00OmI - (Guaramirim)
Ref. 4.002 - Área de 5.32Omt • (Rio Cerro· Pr6x. Choco Leite)
Ref. 4.003 • Area de SOO.oOOmt. {Rio da lJJz}
Rer. 4.004· Área de Soo.ooOmt. (Nereu Ramos)
Ref. 4.00� • Área de 1OS.00Om2 • (N(treu Ramos)
Ror. 4.006· Áro. de 325,OOm2 • (Ilha da Figueira)
Rer. 4.007 - Área de 5.000m2 • (Ilha da Figueira)
Ret. 4.009 - Área de 15.00Omt. (Rua Benjamin Constant • Massaranduba)

PONTOS COMERCIAIS (VENDA)
Aef. 5.001 • Sala comordal cl 85m2 - {Com estoque}· (Rua Reinotdo Rau)
Ref. 5.002· Sala comercial cl 110mt - (Com casa alv.• Jaragué Esquerdo)
Ref. 5.003 • Sal. comercial cl 80m2• (Portal Jaragu')
Ref. 5.004 - Galplo Industrial c/28Omt. (Terreno cl 900m2• Rua Jorge Czemiewicz)
Rer. 5.005 - Galpão Industrial cl 280mt - (Cas. alv. eJ 1 OOrn2. CI Terreno de 5.850Jaragué
84)

PONTOS COMERCIAIS (LOCAÇÃO)
�ef. 6.001 • ,Galplo IndustrKiI- Ótimo pl inst. de conr. (Rua Jorge Czemiewicz)

LOTEAMENTOS \
Ref. 2030· Residencial Plaze,a· (Ilha da Figueira)· Entr, +o Fin.aneiamento (at. 30 vezes)
Ref. 2040 • Residencial Betlling • Ótimos lotes, com Ioda infraestrutura. pronto para
construir.

Vendas

Apartamento e/121 ,54m2 - Edif. Jaraguá - Centro

Apartamento c/II ()m2 - Edif. Centenário

Apartamento c/I 1<0m2 - Edif, Sta, Terezinha

Apartamento c/156m2 - Edif. Sehiochet

Apartamento e/69 ,00m2 - Edif. Paloma

Apartamento c/140m2 - Edif. Chiodini - Centro
Casá de alvenaria c/70m2 - Rua Rio Molha
Casademadeirac/Xhn-- RuaJoãoDoubrawa- Perto

Hospital Jguá.
Casa de alvenaria c/104m2 - Rio Molha
Casadealvenariac/Sêümê-RuaJoão Franzner- Jguã,
Esquerdo.
Casa dé alvenaria cl 156m2 - Lateral rua Antonio
Sehmitt
Casa de alvenaria. c/124m2 - Rua Veroniea Rozá -

Loteam. Rozä
Casamista c/180m2 - Pröx. Rodoviária
Casa de madeira c/80m2 - Rua Rio Molha
Casa mista c/60m2 - Rua Alfredo Bengel - Jaraguä
Esquerdo
Casa de madeira cl 75m2 - Rua João Sarni Tavares
Casa de alvenaria c/ 7� - Vila Nova - Ótima
localização
Casa de madeira cl 80m2 - RuaWalter Marquardt
Terreno c/375m2 - Rua Marthin Sthal- Vila Nova
Terreno c/ 50.00Om2 - Rua Rio Cerro I
Terreno c/450m2 - Rua Fréderieo C. A. Vasel
Terreno e/48.000m2 - RuaWalter Marquardt
Terre!,lo c/450m2 - Rua Joinville
Terreno c/377m2 - Rua 798 - Ilha da Figueira
Terrepo c/405m2 - Rua Walter Marquardt

. Terreno cl473m2 - Loteamento Divinópolis - Ilha da

Figueira
Terreno cl 507m2 - RuaEduardo Kriseh - Perto Posto
Mareolli!
Terreno cl 395m2 - Loteamento Divinópolis - Ilha da

Figueira Locação
Casa mista - Rio Molha

(RECi-Se - Protocolo N" 018794n-S8
Ruo tiS, d. Jul.... 517

VII. N.vo - Joro.u6 d. Sul - SC

Fca_caz
7S2...;.. .. 1I !S�.
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L·otearnento Juventus
Lotes com entrada + finaneiamento

Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-15cio .

RUA REINOlDO RAU, 61 - JARAGUÁ DO SUL, SC

E N
(' \S \ IH-: \1,\ EN \RI \

Ru.1: Leopoldo \ l.uike.n 292. (°/22 ..1.00111'.
ter. 1 ...n.\.(IOIII'. d 2 pisos .. Cvntr«

+ ENliRADAS PELAS RUAS .... -_..
REINOlDO RAU E CARLOS PROJETO,CONSTRUÇAOEINCORPORAÇAO:

HAFFERMANN.

A
Arqultetul'll

• • • • • • • • • •. • • • •• TELE VENDAS: 71-1500

TRAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS VERDADEIROS ÚlTlMASUNIDADESÀVENDA,90%JÁVENDIOO

TEMPOS MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÁ DO SUL. VEJAALGU
MAS DAS CARACTERrSTICAS DO MARKET
PLACE:

EXCLUSIVARUA 14HORAS:

+ElEVADO'R PANORÂMICO;

·+ESTACIQNAMENTO COBERTO
COM VAGAS DEMAF.lCAPAS;

+ ORIENTAÇÃO COM FRENTE
PARA A FACE NORTE' - IlUMINA
çÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS;

LOJA$DE

CONVENIÊNCIA
TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE BÀ

MEIA NOITE.

CONFORTO PARA A"

CIDADE, BONS NEGÓCI-'
OS PARA OS LOJISTAS!

Rua Domingos da Nova, 109
Fone (0473) 72-2608
Fax (0473) 71-0836
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JM.ÓVEIS

Venda

Apartamento no Edifício Jaraguá.
Casa de alvenaria com 63,oom2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
Apto. cl 160,OOm2 no Edifício Miner naMal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42 margas, terreno todo plaina, com água e

luz.
Casa mista cl 90,oom2 na ruaManoel da Costa, bairro João Pessoa.
Terreno com4.700,OOm2 e casade alvenariacornmuitas frutas e,palrnitos .

Casa de alvenaria com 280,OOm2 com terreno de 2.500,OOm2, na rua:

Antônio Carlos Ferreira esquina Lourenço Kanzler.
Terreno na rua Frederico Barg de 14x30 (Próximo a Rodoviária).
Casa de alvenaria na rua Alberto Picoli, 553, Água Verde, com 75,OOm2
com terreno de 18x 16.
Casa de alvenaria com 100,OOm2 com terreno 420,OOm2. Lot. Marcatto,
rua 723, casa 90, Estrada Nova.

.

Casa de alvenaria com 140,oom2 na rua Adélia Fischer.

�..
,

'rNTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J_

Só esta semana

Apartamento no

conjunto residencial
Amizade, com "2

*

quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro,
lavanderia e gara

gem. Por apenas R$

9.000,00 de entrada

mais prestações do

financiamento jun
to a C.E.F. no valor

de R$ 136,00
Fale com nossos

corretores

•••••••••••••••••
I �t;:' I

: CRECI N° 1589.Jd :
I I
I Ba....a Sul I
I I...óveis I
• I

I Fone: (0473) 72-2734 I
• I
I �u I
I Casaem alvenaria c/130m2, 3 qtos, sal. coz, desp. garagem. Vila I
I Rau. Preço R$ 18.000,00. Aceita-se carro. I
I

Casaem alvenaria cl 70m2, 2 qtos, sal. coz, BWC, todamurada, Ino Jaraguá Esquerdo. R$ 15.000,00 .

I Casa em alvenaria cl 70m2, 2 qtos, sal. cozo BWC, terreno com I
I 2.5SOm2,bairroSãoLuis,prox.ArrozUlbano.PreçoR$16.000,OO ICasa mista c/ 150m2, 3 qtos, 2 BWC e demais dependências,I terreno c/480m2 (12x40),Jaraguá Esquerdo. PreçoR$16.000,OO I
I negociável. I
I Casa em alvenaria c/180m2, 5 qtos, 3 BWC, garagem pl dois I
I

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

I 45.000,00
.

I
I Casadealvenariasemi-acabadac/l02m2, 3 qtos, 1 sufteedemais Idependências,EstradaWolfgangWeege, terrenoc/420m2(15x28).
I Preço R$ 20.000,00 - negociável. . I
I Casa de alvenaria c/ 88,OOm2, 3 qtos, sala, coz. BWC, lavando •
I garagem, terreno c/ 420ml (15x28), na rua João Franzener -

IBairro São Luís. Preço R$ 30.000,00 - Aceita-se carro até R$
I 8.000,00 I
I L

. TerrenoBs tu rcad ICom 400m2, na rua uis Satler, na arca, ndos Superme o

I Breithaupt Preço RS 7.500,00 I
I Com 720m2, localizadó na Barra. Aceita-se carro. Preço R$ I
• 13.000,00 I. Com 11.427m2, edificado comuma casademadeiraeum galpão,
I na Barra. Preço R$ 45.000,00 I
I Com 840m2, naBarra, Preço R$ 4.300,00 em até dois pagamen- I
I

tos.
ICom 2.791m2, rua Walter Marquardt, defronte Centro Com.

I Vasel - Preço R$ 215.000,00 I
I Chäcaras I
I

Com65.836ml, naBarra. PreçoR$210.000,OO-50%deentrada I'e saldo em até 03 meses. .

I Com25.272m1, edificadocomumacasaemalvenarianovacom I
175m2, pastagem,lagoas. AceitatrocaporcasanaBarra. PreçoR$ I�OOO�

II Com 125.000m2, edificado com duas casas de alvenaria, uma
• casa de madeira, um galpão, árvores frutíferas, 60.000m2 de I
I pastagem.lagoas, ãguacorrente, localizadanaEstradaGaribaldi, Idistante 9km daMalwee: Aceita carro ou casa na cidade. Preço

.

I R$ 85.000,00 .•

.' I
• Com 250..000m2, edificadob/uma casa de madeira de 80m2, I

estrebaria, galpão pl milho, arvores frutíferas, 10.000 pés de
II banana,palmito,pastagememais30.000m1deterrasaradas,água

I. corrente, na Estrada Garibaldi, a 18km da Malwee. Preço R$ I
• 45.000,00 - negociável. ILoteamentos
I Bailio São Luiz e Rio Cerro II I
• Lotes a partir de $ 1000,00 de entrada e saldo até 6 meses. I
I •
I I
I I
•••••••••••••••••

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I·
I

TERRENOS
Terreno em Piçarras abeira rio c/4.185m2

(Ancoradouro)
TerrenoRuaAmazonas cl I.720m2, (esqui
na) próx. Scar
TerrenoRuaJoaquimFranciscodePaula,cl
2.500m2• Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno Rua João Januário Ayroso 20x90
(1.8oom2).
3 lotes com z casas demadeira+ fundamen
to

Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2
CASAS

Casa alvenaria cl 50m2 - Loteamento Ana
Paula, Rua 209 � Francisco Hrushka, n°
1.122.
Casa alvenaria cl 60m2 Loteamento

Rodrigues - Vila Rau
Casa em construção 50m2 - São Luiz
Casa mista rua Guilherme Hering, n° 30 -

Centro Próx. Bar Capilé
Casa alvenaria 160m2 - Próx. Recreativa

Menegotti
Casa alvenaria 100m2 + 60m2 (em
construção) - Ilha da Figueira,
Casa mista cl terreno de 14x36 - Rua
Francisco Zacarias Lenzi

OFERTA!!!
Casa alvenaria em construção com 420m2 -

Situada em área residencial. Valor R$
65.000,00
Casa em construção 40m2 cl terreno de

esquina Loteamento Ana Paula Ill, R$
7.500,00 + financiamento do terreno

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Telesc vai instolar novos Sindicato cobra cheques
. ..'

.

sem fundos de empresário
nOvembro JIIl'lIgUá do Sul- o Sindicato Keiser, já havia sido denunciada

dos Trabalhadores na Construção ao Ministério do Trabalho e inti

Civil e do Mobiliário prepara um mada a pagar o que devia ao sindi

iniciar o trabalho de instalação a processo administrativo contra o cato. "Para facilitar o pagamento,
feita pelo presidente da Telesc, nos bairros, neste caso dando-se partir domês que vem. Na área de empresário PedroAlmiroWeeber, a dívida foi parcelada em três

Walmor de Lucca, quando esteve prioridadeàsregiõesmais carentes. telefonia celular, a Telesc de proprietário da Rodolojas lndus- vezes e aí está o resultado", recla-

em Jaraguá Hoje, em caráter de urgência a Jaraguä já conseguiu atender 328 trial de I Móveis Ltda., de mou Ingo Keiser.

do Sul i- III Telesc já têm pelo menos 60 usuários de um total de 2.130 Guaramirim. Segundo a acusação O primeiro cheque foi emitido

naugurando tfllllllll'tlS pedidos para a instalação de TPs, inscritos. Este número tende a do sindicato, o empresário pagou em 15 de agosto eencaminhado ao

oficialmente segundo informações do gerente aumentarapartirdo próximo mês as mensalidades e a contribuição banco um mês depois, em 15 de

o sistema de jtiflsli. comercialJoséAlencardeOliveira. já que então o custo da ligação não confederativa, descontados dos setembro. O segundo tinha data de

telefoni?1.
.

Esteprogramajádeveriaestar maisserádividido entrequemfaz próprios trabalhadores, com três desconto em 15 de outubro e o

celular.deve ItIl1ti.IlI1I1t1. sendo desenvolvido, porém, achamada e quem a recebe.Além cheques sem fundos do Banco· terceiro está com data de 15 de

começar asercumpridaapartirdo depredações constantes e a 'falta dos que já foram atendidos,
América do Sul, agência de novembro,cada um no valordeR$

mêsdenovembro com a ínstalação d t fi tr 300 lh d
- Joinville, cuja conta, inclusive, já L300,00 e todos eles cheques es-

e componen es izeram com que a ou os apare os everao ser
estava encerrada. peciais. O presidente do sindica-

dos primeiros 25 novos telefones empresa só tivesse condições de ativados até o final do ano.
O presidente do sindicato, Ingo

.

to disse que já registrou queixa na
Keiser, disse que as taxas devidas delegacia de polícia, pela emissão
pelo empresário já estavam atrasa- de cheques sem fundos, tendo aci

das há três anos, período em que onado também a assessoria

inúmeras foram as tentativas de jurídica para tomada das medidas

cobrança. A Rodolojas, segundo cabíveis.

Jaraguá do Sul, 29 de outubro de 1994

TELEFONES

'orelhões' em
JaragUá do Sul- Promessa' públicos, tanto no centro como

Primeira etapa prevê 25 TPs no centro e bairros

\JIAÇÃO
CANARINH-O

ESTELIONATO

OBRAS

Rodovia facilita a ligação
entre São João e a BR-IOI

São João do ltaperiu - Em 700
dias a construtora Engepasa deve- .

rã entregar cçncluída a construção
da rodovia Saul Silva, que ligará a
BR-101 a Massaranduba, passan
do por São João do ltaperiú. Com
31 quilômetros deextensão, aSC-
747 tem um custo orçado emUS$
4,2milhões financiados pelo Ban
co Interamericano de Desenvolvi
mento. Um dos trechos considera
dosmais difíceis tem600metros de

extensão, fazendo a ligação com a

BR-101, já que naquela região o

leito da rodovia terá que ser

desviado.

Quando pronta, a rodovia pos
sibilitará rapidez no escoamento

de boa parte da produção do Vale
do Itajaí e Vale do Itapocu, já que
até Blumenau o asfalto, recente
mente recuperado, oferece exce

lentes condições de tráfego. Tam
bém o setor de turismo, tanto em

direção ao litoral como para o inte
rior, serábeneficiado,especialmen
te neste último caso quando se

verifica um crescimento no turis

mo de compras e ecológico.
A ordem de serviço foi en

tregue pessoalmente pelo go
veruador Antonio Carlos
Konder Reis em ato realizado
na prefeitura de São João do

Itaperiu, ao prefeito José
Acácio Dalmônego.

� I+UM�NIZ�Ç�O DO t�N"TO E:M
J��GU� DO ÇUL c POççrll€L..

ß�ÇT� H-�lIE:R UM� CONÇCIE:NTIZ�Ç�O
� DE: �Mß�Ç �ç �RTE:Ç:

PE:D€ÇTRE:Ç E: MOTORIÇT�Ç.
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PREOCUPAÇÃO
.

Calçadão da Deodoro implantado até março
JaragUá do Sul - Ainda

neste mês de novembro a

prefeitura municipal deJaraguá
do Sul
d e ver á Mo/orlslos
iniciar os

serviços de VOOPOlO'
abertura da
rua que vai pO'OpO".'
�cn: .(lsiOdOIlO,
da Silva à avenida Getúlio

Vargas, local por onde deverá
ser desviado o tráfego de

veículos, quando da implantação
do calçadão no centro da cidade.
Segundo o secretário de

Planejamento, Octaviano
Eduardo Pamplona, as

indenizações das propriedades
para a abertura do trecho terão

prioridade, restando apenas
umadeterminação judicial para
que os trabalhos tenham início.
"A efetiva implantação do

calçadão se dará apenas
quando forem concluídas as

obras do novo sistema viário,
o que deve acontecer até. o

final deste ano, mas a

construção deste trecho é
uma prova cabal de que o

projeto é irreversível e

Jaraguá do Sul vai ter,
efetivamente, o seu calçadão
a partir de 1995", declarou
Octaviano, estimando que as

,
obras do calçadão deverão
ter início em fevereiro ou

março do ano que vem.Ele
também explicou que em

várias ruas centrais será

implantada a zona azul

(estàcionamento pago), onde
será possível que as pessoas
deixem seus veículos.

Da mesma forma serão

implan-tados, ao longo .do
calçadão, estacionamentos

específicos para as farmácias
e para carga e descarga de

caminhões.Segundo
Octaviano, as ruas e avenidas

que terão zona azul são: as

avenidas Marechal Floriano
Peixoto, Deodoro da Fonseca
e Getúlio Vargas, além das
rua Reinoldo Rau.

DÚVIDAS

-OS comerciantes concordam
mas querem ter garantias

Os mais de cem lojistas e.

prestadores de serviços,
estabelecidos ao longo da avenida
Marechal'Deodoro da Fonseca

estão preocupados com a

implantação do calçadão, no que
se refere ao estacionamento.

Segundo o presidente do CDL

(Câmara deDiretores Lojistas) de
Jaraguádo Sul,Arno Beber,alguns
comerciantesestãoestimando uma

possível queda de vendas. "Todos
são unânimes em dizer quevai ficar

bom, mas o fato de que se reduzirá
os espaços para estacionamento

preocupa", disse o lojista.
Para Beber, a população de

Jaraguá do Sul, tem 0 hábito de
estacionar seu veículo pröxímo do
local onde irá fazer compras e, por
isso, algumas pessoas poderão se

sentir desmotivadas, a sair pelo
fato de que terão de deixar o carro

longe. "Até que todos se

acostumem com a nova situação, é
ossív I uehaiauma redu ãonas

vendas", declarou.
De qualquer forma, a opinião

dos lojistas de Jaraguá do Sul,
segundo o presidente do COL, é de
que se deve apoiar o projeto da

prefeitura, pois o calçadão irá

proporcionar um panorama muito

agradável à população.
O que os lojistas estão pedindo

é que se implante as zonas azuis,
facilitando o estacionamento nesta
área. "Nós jános reunimos com o

secretário de Planejamento da

prefeitura e ele nos mostrou um

projeto, no qual se prevê a

implantação das zonas azuis o

que, se de fato ocorrer, será

benefício", declarou Beber.
i "Pessoalmente, acho que
haverá urna queda no movimento,
mas isso até que as pessoas se

acostumem com a nova situação.
O nosso povo émuito acomodado
e o estacionamento, próximo das

lojas; ajuda as pessoas a comprar",
finalizou.

"Perdem as pessoas que gostam de vir de carro para o

centro,masachoqueganhamoslojistaspois, apé, todos
'oh mais para as vitrinas, despertando o -desejo de

compra.Nonossonegôcio, não interfere. Quemvemaqui
-

tem objetivos claros".
Eduardo Carvalho, prestador de serviços

"O caJçadllo' interessante, ranto paraosetordo com/reio quanto
como a forma de mais uma aJternaJiva de lazer para as pessoas,

que poderão circular com a fatmUa em um local agradável: Nilo
acho que o movimento vá cair, pois a maioria dos carros

estacionados sõo de pessoas que trabalham 110 centro da cidade".

JairoMüller, lo 'ista

"A idéia é boa; m� são necessárias várias áreas de

estacionamento, alémde umapista de rolamentopara os

veículos.NãOacreditoquehaja umaquedanomovimento,
se houver estacionamento, pois quem quer comprar vem

àprocura do que quer".
WaldemarBehllng, lojista

"NãO .51OU totalmente contra, mas se não houver locais para
estacionamento,achoquenãováifuncionar.OsistemadeWntl
azul deve ser implantado também, mas precisa haver

estacionamentoparafcitmáciaspoiscomo estajáédiflcil Senão
forrespeitadodepoisficaráainda pior. Tudodeveserpensaáo':.

AntônloBento -Bentlca- annadulicoAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LIVROS COMEMORAÇÃO

--

.

...,------; Bodas de Prata marcam a

A turma do Casseta &
Planeta baixou o nível de vez.

O sexo, que era apenas um

. ingrediente e suas piadas su

jas, virou tema exclusivo. O'
resultado é o irresistivelmente

repugnante Manual do Sexo
Manual, livro que aRecord
lançou na ]3" Bienal
Internacional do Livro de São
Paulo, com tratamento de

carro-chefe, porque sabe que
todo mundo-gosta de uma boa
sacanagem. ARecordjápubli
cou da turma o Grande Livro
de Pensamentos de Casseta &
Planeta.

OManual do SexoManu
alapresenta todo oarsenalque
fez da turma do Casseta&Pla
neta um dos grupos de
humoristas mais bem-sucedi
dos no Brasil: paródias,
trocadilhos, referências e

artistas,políticos, atletas epes
soas famosas em geral, sátira
do cotidiano, crítica de costu
mes etc.

Só pelo título de algumas
seções do livro pode-se
descobrir o que esperar do
Manual do Sexo Manual.
(Uma sugestão da Livraria e

Papelaria Grafipel. Fones 72-
0972 ou 71-0137)

LIBRA· 2319 8 22t10 - Mercúrio.
no seu signo. hoje está em exata

'·quadratura com urano, que
prOVoca certa propensão para o

nervosismo e aconselha você a
não se exigir demais. Reserve
Uma boa parte do seu tempo para
�escansar, pensar e se reequi
hbrarinteriormente, poisbemque

ÁRIES-21/3a20/4 �Mercúrio,
tensa no signo oposto ao seu,

.

assinala um período em que você
deverá atuar com muita habilida
de nas.relações pessoais. A Lua e
Saturno fazem com que os rro

mentos ,de isolamento sejam ide
ais para você restaurar suas

liner ias tisicas e sí uicas.

felizuniãodocasolGuenther
A.ila e Sigmar Guenther

completaramem 25 deoutubro de
1994, os seus 25 anos de casados
e, em comemoração das bodas de
prata, juntamente com seus filhos
Klaus Sigmar e Kátia Cristina
resolveram assinalar a data, com
o comparecimento, em data de.

hoje, 29/10/1994, às 19 horas à

Igreja Evangélica Luterana de

Pomerode, quandodevemrenovar
os votos de novos e prolongados
anos de feliz união.

Após a cerimônia religiosa o

distinto casal e seus filhos

receberãoparentes, amigosecon
vidados, no Clube Pomerode, à
rua dos Atiradores, n" 247, na
vizinha cidade de Pomerode.

''Louvarei ao Senhor durante

a minha vida; contarei louvores
ao meuDeus, enquanto eu viver".

Salmo 146;2.
Ao distinto casal Anila e

Sigmar Guenther, moradores de

Jaraguá do Sul, os cumprimentos
pelo quarto de século de união

conjugal, extensivos aos filhos
Klaus Sigmar e Kátia Cristina e

demais parentes. (E.V.S.)

Anila e Signuu Guenther, 25 anos de casamento

-

TOURO·21/4 8 20/5 -Supere certa
tendência para exigir demais das

outros, não seja implicante nem se

apegue excessivamente os deta
lhes das coisas, para não perder de
vista o que realmente importa. A
Lua ajuda você a raciocinar mais
claramente, estimula seu lado mais
ftexivel e capaz de se adaptar a

G�MEOS·21/S82016-Seuregente CÂNCER· 21/6821" - Hoje e
Mercúrio está planemente sob a amanhã a Lua, seu astro-regente,

açãodasvibraçõesarrevezadasde vai estar no seu signo, onde irá

Urano, provacandocertapropensão recarreçar suas baterias tisicas?
. .

b'lid d
.

Ad' pSlqulCas, fazendo com que voce

paraalrn_ta I a eex�sslVa. _19_ -sesintacomgarraparacuidarde
asquestoesrealmentellnportantes tudo o que lhe diz respeito. Os
e preocupe-se mais em se ótimosftuidasdeSatUrnodãomaior
tranqüilizar interiormente, pois o profundidade aos seus processos
resto virá em decorrência.

LEÃO - 22/1 8 22t8 - A Lua,
transitando pelo seu setorespiritual
e em harmonia com Saturno, que
se encontra em Peixes, toma este
·äia ideal para você se isolar,
meditaremergulharfundo emseu
próprio·íntimo. Sua fé anda mais
viva e poderosa do que' nunca,
portanto aproveite paramentalizar

o
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05:51-
06:38-
06:59-
07:16-
07:45-
c8:11-
08:30-
12:00-
12130-
12:50-
'13:1&-
13:40-

14:10-
16:00-
17:50-
18:45-
19:40-
20:00-
20:30-
20:45-
21:50-

REDEGLOBO
Hoje

Telecurso II Grau
Salto parao futuro
Educaçãopara oTrânsito
Festival dedesenhos
Horário Politico Gratuito
Eureca ''Flutuação''
XuxaPark

JornaldoAlmoço
Globo Esporte
RedeRegionaldeNotfclas

-, Jornal Hoje
VideoShow
Esporte Espetacular
Eventoaconflrmar
Troplcallen1'e
Quatro porQuatro
RBS Noticias
JomalNaclonal
Horário PoIrt1co Gratuito
PátrfaMlnha
Escollnha do Professor
Raimundo
Filme - "Perseguição
perigosa" I
Filme - "GalIIpoll"
Agente86
Filme - "Mlmlca mortal"

Amanh'
Educaçooem revista
Desenhos
Campo&Lavoura
GloboClênclas
Horário PoIrt1co Gratuito
Globo Ecologia
PequenasEmpresasGrandes
Negócios
GloboRural
RBSComunldade
ModeloEmpresarial
Calarnense
Ecologia
AescolaTeVê
Melrose

.

Fantástico
Horário Polrt1co Gratuito
Fantástico
Nova Vork Contra oCrime
Placar Eletrônico
Filme - "O sol é para todos"

22:45.

00:30-
02:23-
04:16-

05:50-
0'>:11-
06:45-
07:12-
07:45-
08:00-
08:30-

09:00-
10:00-
10:30-

11:00-
11:34-
12:00-
20:00-
20:30-
20:45-
22:11-
23:26-
23:59-

REDEBAN>EIRANTES

programaç'o não foi fornecida

*Alteraçõ_ não comunicadas
são de responsabilidade das
emissoras.

VIRGEM - 23/8 8 22/9 - Você
continua 'sob o efeito das

vibraçõesdesarmoniosasque seu
regente Mercúrio forma com

Urano, portanto pense bemantes

de agir, evite as especulações e

tenha tato ao lidar com as pesso
as mais queridas. A Lua facilita
as rela es de amizade.

AQUÁRIO· 21/1 8 19/2 - No que
depender de Saturno este poderá
ser um dia bastante frutifero para
você, que poderá colocar seus

planos em execução caril maior
facilidade. Procure apenas não se
envolver em situações que não

sejam claras, atue comobjetivida
de e não se disperse emmúltiplas

ESCORPIAO - 23/10 8 21/11 -

Mantenha os pés bem firmes no

chão, não se iluda nem se deixe
levarexcessivamente pelossanhos
e fanraslas. que impedemvocê de
atuar mais eficazmente sobre a

realidade concreta. Saturno e a

Lua se aliam no sentido de ajudar
você a abrir novos caminhos de
modo canse Dente e estrutuado,

. SAGITÁRIO-22t11 821/12-Todas CAPRICÓRNIO· 22/12 a 20/1-
as inovações que você desejar
introduzir irão dar excelentes
resultados nesta fase, em que a Lua
e Saturno dão a maior força neste

sentidO. Aproveite para se libertarde
tudooqueconsicleraultrapassado, e
abre-as paraque novas coisasacon

teçam em sua vida, pois o momento

Seu regente Saturno hoje está em
bom aspecto com a Lua, Elíwda
maior equilibrio aos seus relacio
namentos pessoais e possibilitan

. doquesendo ftexívelvocê possase
entender aindamelhor com todos.
Mercúrio tensiona seu signoe assi
nala um período em que convém

PEIXES· 20/2 a 20/3 - Saturno,
em seu signo, hoje capta para
você as energizantes, vibrações
da Lua, que estimula seu lado
mais otimista e sintonizando com
tudo o que 'é positivo. Nosso saté
lite estimula seu lado mais confi
ante e criativo, ajuda você a dar o
melhor de si e a se afirmar mais
vi arosamente.
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Gente & Informações
Pedagogia do Amor
Orientadores especialmente enviados do departamento de Educação

no Seicho-No-Ie, sede central de São Paulo, estarão apresentando, neste
dia 5 denovembro, no IVSeminário deEducadores, aPedagogia doAmor.
Serão apresentados temas como: Educação com Amor - aprendizagem da

visão correta da vida -; Educação Sexual eEducação com Amor; O papel
do pai e da mãe; Educação que cultiva as raízes. O seminário será no

TeatroÁlvaro deCarvalho, das 13h30min às 20h30min. Informações pelo
telefone22-3531

Política na Acijs
Nesta segunda-feira a

Associação Comercial e

Indústrial de Jaraguä do Sul,
realiza um coquetel de

confraternização de encer

ramento da campanha do "Voto
Consciente", com a presença
dos deputados estaduais eleitos,

.
Ivo Konell, Udo Wagner e

Geraldo Wemlaghaus. Será às
19 horas na sede da Acijs.
Devem ter eleito o candidato

preferencial, pêlo que se pode
ver...

Reunião do COL,
Nestasegunda-feira, 31, será

realizada maís uma reunião do
Clube de Oratória e liderança
de Jaraguá do Sul (COL). Serã
no Restaurante Itaiara, comício
previsto para às 19h30min.
Durante à reunião será

apresentadaapalestra "Técnicas
deOratória".pelo integrantedo
COLdeJoinvine,JorgeHeimer,
que tambémministra cursos de

oratória.Aparticipaçãoérestrita
aos associados do COLo

t'

I . Tem coifJacfJ
! :

quc,'nunca
saem da moda.
Aadnrbcm

vcsiido é
uma dcle«

.

t icßcßo é no

VESTiNdo Você ds CORpO INTEiRO

GETúlio VARGAS, � �

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

TORlAS, TAÇAS E SANDUICHES GELADOS" TAMBÉM COM CAFÉ,
CHOCOLATE OUENTE, BOLOS E SALGADOS

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

Niver
Na sexta-feira que passou

trocou de idade, a q,uerida
amiga Maria Luiza Fagundes,
esposa do competenttssimo

.

cabeleireiro Toninho. Ela
comemorou a data ao lado do
marido e do« filhos Silvio e

Amarildo,

BodasdePrata
No dia 5 de novembro o

casal Blásio e Maura Besen,
comemoraram com as filhas e

amigos, a passagem deseus 25
anos 'de casamento, A

renovação da ,união
matrimonial será na Igreja
Nossa Senhora de Lourdes às
19 horas e a recepção no saião
da Igreja São Francisco de
Assis. Ao casal as felicitações
da coluna.

SôniaHenn
A competente advogada,

Sônia Beatriz Renn, troca de
idade neste domingo, 30. A ela
são os nossos' votos de

felicidades e sucesso

profissional.

Encontro
cancelado

Comunicado da Assoçiação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul informa que o

26° Encontro de Empresários
marcado para segunda-feira,
31, foi cancelado. O
palesirante, Paulo Alberto
Silveira; viajou para Angola a

serviço do Ministério das

Relações Exteriores.de novembro. '

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

" Seguro é Prestação de Serviços
" .;�SEGUROS GARCIA
j���ua�xpedicionáriO Gumercindo da Silva n" 90,

i':;t" 1° andar; sala 2 - FonelFa�: 71-1788
-�

Jaraguá do Sul - SC

A elegancia e simpatiada sra. Zildtz Guenther, esposa do vice-prefeito
de Iaraguâ do Sul,Alfredo Guenther, éo nosso destaque deste sábado

Rafaela
O vovô Castilho, assíduo colaboradordo CORREIO DOPOVO está

eufórico com a celebração da primeira e Santa Comunhão de sua

netinha Rofaella P. Grossl, que aconteceu no dia 23 de outubro. Ele
expressa, através da coluna, o carinho e votos defelicidades e o desejo
sincero de que Deus, em sua intinita bondade e sabedoria, envolva

Rafaelle para todo o sempre com seu manto de luz. As felicitações são

estensivas aos pais José e Rita.

Doação
O grupo de mães daAssociação de PaiseAmigosdos Excepcionais

(APAE), de Jaraguá do Sul, fez a doação de um otoscâpio, um

, estetoscópio e um aparelho de pressão arterial (adulto), para o uso

médico da entidade. Os equipamentos custaram R$ 363,00, recursos
estes arrecadados com a venda dos trabalhos confeccionados pelo
grupo, que já se prepara para a realização do bazar de Natal, no mês

,

.
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NEGLlG.ÊNCIA .

. .',
. •... Coronel da PM

Cnançamorrequando tomavamamaãen: presopordesvio
de Cr$170 miJ ar�guádoSul-Umbebê

de nove meses morreu na terça
feira, 25, por causadanegligên
cia da mãe que o deixava sozi

nho em casa durante o dia. Se

gundo informações, a criança
faleceu
vítima

(riOIl!ode afo-

gamento morrsu
quando

"

tomava Df} tO/I
a ma- ,

dobsrlOmadei-
ra e foi

encontrada em casa, pela mãe,
às 16horas,masjáestavamorta.
Segundo o Conselho Tutelar já
haviam denúncias de que a

criança não era bem atendida
pelamãe e se estudava a possi
bilidade de tirá-la da mãe por
taismotivos,masnãohouve tem
po.

De acordo com as

informações da presidente do
Conselho Tutelar de Jaraguá do
Sul, Sueli Müeller, no início do
mês de outubro chegou uma

denúncia anônima de que a

criança chorava muito e que a

mãe adeixava trancada em casa

duranteo dia, Segundoos levan
tamentos do Conselho Tutelar,
a mulher (cujo Borne não foi
revelado), vive apenas da pen
são do marido falecido.

Por duas vezes, um das
conselheiras foi até a casa da
mulher mas só conseguiu ver a

criançaumavez, constatandoque
ela estava machucada por causa

deváriosftnúnculosquenãoeram
tratados adequadamente.
"Diante da recusa da mãe de

deixarmos ver a criança a
.

conselheira que atendia o caso

Ilediuque elaviesseatéoFórum
para que pudéssemos
conversar", declarou Sueli. A
visita damãe aconteceu na sex
ta-ferra, 21, mas amulher ape
nas queria saber de quempartiu
a denúncia de negligência no

trato com a criança e acabou
agredindo verbalmente a '

CODSelheiraencarregadado caso
tentando, inclusive, agredi-la
fisicamente.

,
. Segwldo ainda a presidente

Marcial David MuraralCP

SueliMueUer, presidente do Conselho Tutelar

doConselhoTutelar, havia sido
feitaumaconsultaàjustiçapara
saberdapossibilidadedacriança
ser tomada da mãe e de acrodo
com instruções do promotor de

justiça, caso houvessem novas

denúncias ou se o

comportamento da, mãe

permanecesse o mesmo, a

criança deveria ser retirada da

posse da mãe.

"Mas, infelizmente,nãohou
ve tempohábil paraisso, poisna
terça-feira, 25, a criança foi
encotnradamortaem casa, atrás
da porta, o que indica que deve emarçode 1990, foi presoquin-

.

tercaído do berço e se debatido ta-feira,27,acusadodedesviar,·
até morrer", disse Sueli, basea- naqueleperíodo, a ímportâncía
da em conclusõe médicas. de Cr$ 170 milhões. Em

AgoraoConselhoTutelarvai dezembro de 1991 ele foi con

acompanhar as investigações da denadopelaJustiçaMilitarmas,
polícia para saber a verdade atravésdeadvogados,impetrou
sobreoquepodeteracontecido vários recursos junto ao

neste caso e se houve, Tribunal deJustiça;Naquinta
verdadeiramente, negligência" feira ele resolveu se apresentar
por parte da mãe. "Queremos ao comandante da Polícia

verquaisasmedidasquehaverão Militai, coronel jurandir
de ser tomadas neste caso", fi-

'

Hostins, e foi recolhido a uma

nalízou Sueli Mueller. cela especial.

Florianópolis - ° coronel
Fernando Luiz Garnett, que
respondia pelo setor financeiro
da PM entre fevereiro de 1988

PODERJUDICIÁRIO
Juízo de Direito da 31 Vara Cível da Comarca de Cascavel

ESTADO' DO PARANÁ
LUIZ FERNANDO CARVALHO

TECNOLOGIA: A MELHOR
IMAGEM DA SAÚDE.

o Hospital e Maternidade jaraguä
estará inaugurando o
CENTRO DE IMAGEM.
Este Centro contará com aparelhos
de Tomografia Computadorizada
de corpo inteiro,Mamografi� de
Alta Resolução e Ultrassonografia
em Medidna Interna (geral),
Ginecologia e Obstetrída e
Órgão Superfidais.
Com este investimento, o Hospital
Jaraguá trará solução para vários

problemas'médicos que antes
se fazia necessário transferir
a outros centros.

I
�p�=1

R. Jorge Czemiewicz. s/n ;@1
Fone (0473) 7:1-6357 im
Fax (0473) 71.:1510 I"lCEP 89255-000 li
Jaraguê do Sul· SC �

�,
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ESCRIVÃO

JuIZO DE DIREITO 'DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA
COMARCA DECASCAVELIPARANÁ - EDITAL DE CITA

çÃO DO REQUERIDO: PAULO RICARDO LEMOS, com
prazo de 20 (VINTE) DIAS.-

O DOUTOR SIDNEY FRANCISCO MARTINS, JUIZ
DEDIREITODATERCEIRAVARACÍVEL, D A
COMARCADECASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital, virem ou

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

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

AUTOMÓVELMARCAGENERALMOTORS;modelomonza,
cor marrom, ano de fabricação 1989, chassis n°
9BGJKliVKKB042486, emjuízo, ou seuequivalenteemdinhei
ro, estimado em 2.000.000,00 em data de 19.04.94, ou no

mesmo prazo conteste a presente ação; sob penas do art. 285 do
CPC., não sendo contestada se presumirão aceitos como verda
deiros os fatos alegados na inicial pelo autor, sob pena de ser

decretada sua PRISÃO, pelo prazo de 01 (um) ano. Despacho
de f. 34. Defiro o pedido de tl, 31. Edital com prazo de 20 (vinte)
dias. Em,04.08:94. (a) SIDNEY FRANCISCO MARTINS,
JUIZDEDIREITO. Eparaqueninguémpossa alegarignorância,
especialmente o requerido acima, Mandou expedir o presente.
edital, que será afixado em localde costume e publicado na forma
da Lei. DAD O E PAS SA O O em Cartório nesta cidade
e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, aos dez dias do mês
de agereto do ano de um mil novecentos e noventa e quatro.
eu! (Mari T.S. MARTINS SILVA) Empr. Juramentada que
datilografei e subscrevi.

SIDNEYFRANCISCOMAR.TINS .:
JUIZ DE DIREITO
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André Ribeiro pode ser a Jaraguáfica em terceiro

l
.:

à I d em 95 �oestadualdeBlumenaureve açao a. n y em!!==��n:���� de;:�:!�d:l:e;�:·o
antesdarealização dos Jogos atirador Samuel Lopes
Abertos em Florianópolis, a conquistouosegundo lugarna
equipe de tiro de Jaraguá do categoria infanto. Leopoldo
Sul conquistou o 3° lugarnas Janssen foi o primeiro e Karl
provas disputadas na cidade Janssen o terceiro, ambos na

de Blumenau, numa categoria sênior. Pela
competição marcada por representação ferninina,
grande equilíbrio e que primeiroesegundolugarespara
prevê acirradas disputas asatiradorasKarolineJanssen
nos Jasc. eRoseleneJanssen.
A equipe da Fundação Na opinião do treinadore

MunicipaldeEsportes/Clube atirador Rolarid Janssen,
Marechal Rondon.somouum nestes 34°s Jogos Abertos,
total de 1.180pontos, ficando cujasdisputas iniciaram ontem

comaterceiracolocaçãogeral. emFlorianópolis,deveráhaver
O segundo' lugar foi um grande equilíbrio nas

conquistado pela cidade de competições de tirohajavisto
Concórdia,coml.I81 pontos, os resultados registradosaté
ficando em primeiro aequipe agorano estadual.

FUTURO

So Paulo - SteveHorne, o
, dono da Tasman, equipe que
contratou André Ribeiro

(Marlboro
B r a z ru an /Jtliltl ti.
Team) para

disputar a

Fórmula

Indy no ano

que vem, 1It1 LJ/Jtlitl
contou I"

TtlSllltlll
.tretlil.

antes de voltar aos Estados,
Unidos, que contratou o piloto
brasileiro porque ele tem todo o

perfildeumpilotodaFórmulaIndy.
E que sua intfnção no primeiro ano,
com André Ribeiro é ser a equipe
revelação da temporada de 1995.
André, umdos pilotos doMarlboro
BrazilianTeam, recebeu o troféu de
"Rookie of the Year" neste ano na

Indy Lights, sendo considerado a

revelação da temporada, com

quatro vitórias em circuitos que
nuncahavia visto. "Eu conversava

.com o Emerson e o Raul Boesel,

que já conhecem as pistas da Indy
e eles me contavam, as manhas de
cada círcuíto"- conta André

Ribeiro, já confiante em estrear na

categoria maxima do
automobilismo americano, com

alguma experiência - "Agora pelo
.menos eu já conheço as pistas.
Neste primeiro ano, eu precisei
procurar os limites de cada pista e

sempre com pouco tempo de
treino"- conta André. '

I
Steve Horne acha que André

.

vai se adaptar. rápido a Indy, em
função das boas atuações neste

ano -"André ainda tem que pegar
experiência, mas ele tem

sensibilidade e pega rápido" jeito
depilotar um carro"-elogiaodono
da equipe. Para exemplificar suas
intenções, o dono da equipe citou

aequípePorey-the-Green do piloto
canadense Jacques Villeneuve,
que este ano venceu uma prova e

foi segundo nas 500 milhas de

Indíanäpolís. Este será o primeiro

ano da equipe Tasman na Indy,
mas Horne já esteve na categoria
durante quase 10 anos e foi um dos

responsáveis por três tíitulos de

Boby Rabal.
Para André" a adaptação do

primeiro ano da Fórmula Indy
Lights podesermaisrápidadoque
se espera, porque o chassi Lola da
Fórmula Indy é muito semelhante
aoLolaT95/00queele vai usarna
Indy e agora ele já conhece as'

pistas. O Lola de André Ribeiro'
será equipado com o motor TImor

Mercedes, o mesmo do Penske de
,

Emerson Fittipaldi.
No final da entrevista,' Steve

Horne justificou porque fez o

convite a André Ribeiro - "A
Férmnla Indy está passando por
uma renovação de pilotos e mais
dois anos, metade dos pilotos que
correm hoje estarão fora. É uma

boa hora de investir em talentos

Jovens como André Ribeiro"
finalizou o americano.

AndréRibeiro com o dono� equipe Tas1lUln, Sine Horne

TIRO

34ºsJASC

Voleibol feminino volta à

quadra hoje contra Chapecó
Jaràguá/Florianópolis - A

equipe de voleibol feminino de

Jaraguá do Sul volta à quadrahoje,
no ginásiodaFaec, para importante '

jogo contra a representação de

Chapecó nestes 34°s Jogos
Abertos de Santa Catarina, a partir

, das 15 horas. Amanhã, no mesmo

ginásio, apartirdas 16h:30,enfrenta
a equipe de Concórdia. No xadrez

feminino, a primeira partida acon
tece hoje, às 14 horas, no LiraTênis
Clube, contra Chapecó, amanhã

contra Concórdia, dia 1° Joinville,
día 2Maravilha, dia 3 Frorianópolis
e dia 4 contra Blumenau, setapre no
mesmo local e horário.

O
.

bolão feminino joga sua

primeira partida às 10 horas do dia

1° contra a representação de

Florianópolis e no dia 2 com Itajaí.

O terceiro jogo está programado
para o mesmo dia, às 15 horas, com
a equipe de Blumenau. No tênis de

mesa masculino, a estréia será
realizada dia 2, às 14 horas, frente

a. Florianópolis. No dia 3 o jogo
será contra o Campo Belo do Sul,
Concórdia e Joinville (masculinoe
feminino)

Outrasmodalidades
O atletismo tem seu congresso

técnico hoje, às 14 horas, na

Pesporte. com as competições
programadas para os dias 30 elo,
'As lutas na modalidade de judÔ
acontecem hoje e amanhã. No tiro

carabina, cujo congresso técnico
ocorreu ontem à noíte, as

competições estão previstas para
o di� 2 (ar comprímido), carabina
dia 3 e carabina apoiada no dia 4.
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