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Com.R$ 0,8440 R$ 0,8460
Tur.R$ 0,83 R$ 0,86

CR$ 2.750,00 = R$l,OO
- A carnefoiofatorde
maior aJta em Santo.
Catariruz comaumemos

deaté35%nos últimos30 ,

dias. Mínimo fIXo - R$ 70,00

CR$ 15.021,00
CR$ 18.759,00
CR$ 32.882,00
CR$ 42.829,00
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Cadernetas depou
pança com aniversá
rio hoje, 5, terão um

rendimento de
3,3087%.
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Bornhausen adere à campanha dePauloAjo
�

,

, """"'-----,

Oprefeitod�Blume�aU,Re- Ulel(J �an' li�.'.;
.....,

nato deMello Vianna, disseesta "t b b'
Q!. e1J�i

semana que o candidato derro-
'

..110.� " ., 'í\� ,
tado do PFL, Jo�ge Konder da Qual;.�..AÍ.'eAJri.�Bornhausen, var estar em .. S=U'1rr
Blumenaunopróximo dia 12, no í;."- �ióJr:j�mesmo palanque que marcará o

;

,

o l}

encerramento da campanha de estatal �'itrJJlm HI!

Paulo Afonso naquela cidade.

Vianna, que aderiu à campa
nha de Paulo Afonso, apoiou o

senadorNelsonWedekinnopri
meiro turno. Em Jaraguä do Sul
os eleitores estão dividos entre

Ângela Amin e Paulo Afonso,
conforme mostra enquete feita

pelo CP.

Páginas.:l e 5

Prefeitura deve

despedir 400 no

mês de' janeiro
Apartirdejaneiro aprefei

turade JaraguãdoSulcome- ,

çarä a despedir cerca de 400
servidores que não foram

aprovados em concurso pú
blicoequedelenãoparticipa
ram. Gradativamente, serão
substituídosporconcursados

. eil) várias funções.
Página7

VARIG

,

Muitos eleitores de Jaraguá preferem não opinar ainda

cedidoporiniciativadaestatal
a seus fornecedores.Diretores

da empresa viajam ao Rio de

.
Janeiro, na próxima semana,

onde receberão a distinção.
Página7

Expectativa dos
candUkúos �rca

o fim de semana
Os candidatosPauloAfon

so Vieira (PMDB) e ÂngelaJ

Amin (PPR) e lideranças dos
partidos envolvidos em suas

candidaturas, aguardam com

expeftativa os números que'

serãodivulgados neste final de
semanapelaDataFolhae Ibope,
sobre apreferênciado eleitor.

Página4
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EDITORIAL

Arrumando a casa
Depois de uma vitória incontestável no

primeiro turno da eleição presidencial, o

senador Fernando Henrique Cardoso já defi
niu as linhas mestras da reforma do aparelho
do Estado que pretende implementar a partir
de sua posse. A ação vai se desenvolver em
duas áreas distintas, que são as reformas cons
titucional e administrativa. Toda a estratégia
de mudanças está sendo conduzida por uma

equipe de- FHC, sob o maior sigilo, mas o

pacote de medidas não deve produzirmaiores
impactos como aconteceu no governo do ex

presidente Fernando Collor.
A proposta é enxugar a máquina

administrativa de forma gradual, seguindo
diretrizes jáestabelecidas: cortes nas despesas
públicas, otimização da máquina
administrativa, criação de secretarias e grupos
interministeriais vinculados à Presidência da

República. Os ministérios qualificados como

clientelistas, Bem-Estar Social e Integração
Regional serão extintos. ,

Os programas destas áreas serão

gerenciados por órgãos ligados à Presidência
daRepública. A reformaagrária também sairá
doministério daAgriculturae ficaráacargo de
uma secretaria especial. Os projetos sociais
deverão ser concentrados no "Programa Co
munidade Solidária", a exemplo do que fez o

México, mas com menos caráter político e

com umaparticipaçãomaiordasOrganizações
Não Governamentais (ONGs). Os programas
de caráter assistencialista serão

implementados em parceria com setores da
sociedade. Menos mal que, ao invés da

preocupaçãoprimeiraemdistribuircargos por
força de coligações partidárias, esteja o

presidente eleito preocupado em adotarmedi
das que possam, em parte, tirar o país e o povo
do sufoco.

Câncer de Próstata
It Ws/t.,. Fslcone

pelo resto de sua vida.Hoje com o

toque prostático e dosagem no

sangue (soro) do PSA (antígeno
prostático específico), faz-se o

diagnóstico precoce deste cân
cer.

Há 30 anos, 20% dos cânceres
de próstata era de doença localiza
da. Hoje 60% são diagnosticados
emfasesiniciais.Umhomemde 60
anos tem 25% de chancé de ter

câncer de próstata. isto fazendo
se autópsia. Em clínica estemes
mo homemde60 anos tem 11% de

chance de ter câncer. Mais da me
tade dos cânceres de próstata não

têm manifestação clínica. Como
também temos grande número de
homens com o câncer de próstata
semmaiores significados' biológi
co. São cânceres indolentesbiolo

gicamente não trazendo prejuízo à
saúde.

É importante a detecçãopreco
ce, deste tipo de câncer, pois as

sim conseguimos um tratamento

mais efi-

caz. Ho-

me n s

com ida

de entre

40 e 59
anos de

vemfazer

,.,,,,.
..

II"..
1,11..

o seu preventivo, com o seu

urologista. uma vez por ano; de 60
anos em diante a cada 6 meses. O
câncer de próstata atualmente é o

primeiro em incidência no homem.
Aos clínicos gerais é importante
de rotina. fazer o toque prostático,
e em caso de dúvidas encaminhar

para nós urologistas.
Alguns dados estatísticos: em

cada 12 homens, 1 irá desenvolver
o câncer prostático, se for seguido

O toque retal tem uma sensibi
lidadede70% eumaespecificidade
de 90% no diagnóstico do câncer

prostático. O ultra som trans-retal
dá muitos falsos positivos, isto
devido a infarto prostático, cistos,
e prostatites, alterarem o resultado'
de exame. É exame oneroso e

irritativo para os doentes. Deve
ser usado criteriosamente.

OPSAnafaixadeO-4ngml/g a

chance de se ter câncer de próstata
é de 5%; entre 4 - 10ngml/g é de
20% e maior que lOng ml/g esta

chance sobe para 55% a 60%. Já o
homem com PSA de lOng ml/g e

como toque retal alterado, a chance
decânceréde 80%.Conclui-seque
aprevenção com exames básicos e

simples e feitos em nossa cidade é
fundamental.

It Médico
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Confira a História

"A História de nossa

gente não podeficar só
na saudade".
O Passado só e impor-

•

tante se o seu tempo foi
bem empregado

B1U"ão de Itapocu

Há72anos
-Em 1922,oEngenheiroCivilHercílio ao Sul com terras de Alberto Rahn, a

, Pedro da Luz, Governador do Estado Este com terras deFelippe Frenzel e ao
de SantaCatharina, assinava o "Título Oeste com o'Rio do Serro e terras de
de Concessão de Terras", ao cidadão Alberto Rahn, conforme memorial e

Guilherme Weege, pelo fato de ter planta de medição arquivada na

compradoaoEstadownaáreadeterras Diretoria de Terras, Colonização e

com28.350metrosquadrados,situada Agricultura. Juntamente com o

naex-ColoniaRio do Serro, distrito de governador, assinava, também o dr.
Jaraguä, Municipio de Joinville, Victor Konder, Secretário da Fazen-
confrontando ao Norte com terras de da, Viação, Obras Públicas e

AugustoVolkmanneMaxBlumenthal, Agricultura
Há70snos

- Em 1924, ainda continuava a pleno Nova;JoãoKanzler,emJaraguá;Ricardo
vaporas aquisições de terrasparaserem Hackbarth, emEstradaJaraguá;Rudolf
trabalhadas, e aimprensaanunciavaos Homburg,emRiodaLuz;JoãoSteierlein
novos proprietários: Ida Zetter, pennutavaem terreno com JorgeWolf

comprava terras em Estrada Jr.;CarlosHonrongoso,emRib.daLuz;
Itapocuzinho; Moretti Irmãos, em GennanoMüller,emRio daLuz; Isidoro
Retorcida; Otto Huschel, em Tres Rios ' Pedri, em Itapocuzinho;GennanoHass,
do Norte; Daniel Honrongoso, em em Itapocuzinho; JoséConstantino dos
Ribeirão Cacilda; Martim Stahl, em Santos, na Rua Rio Branco, Henrique
Jaraguá; Ricardo Fríedel, em Estrada Arnoldo,noPatrimônioMunicipal;José
Itapocu;HenryBorchess, emFrancisco Verbinnen. em 3 Rios eAdolfo Konell,
dePaulo; Bernardo EImer, em Estrada, em Rio Serro.

Há57snos
- Em 1937, o prefeito de Jaraguä, cida- Independencia),Joinville (9 deMarço),
dãoLeopoldoAugustoGerent, saneio- Itajaí (r. Lauro Müller) e Florianópolis
nava a Lei n" 56, de 06/09/37, cujo (r. João Pinto, 5) fazia moderníssima
artigo l°tinhaaseguinteredação:Art. linha de ônibus e caminhões para
1 - Fica o sr. Prefeito Municipal transporte depassageirosecargasentre
autorizado a abrir a rua projetada, ao as cidades de Joinville-Jaraguã-.

lado dacasa comercial do sr. Reinaldo Blumenau-Itajaí-Florianópolis e vice-
Rau, nesta vila, denominando-a "Rua versa Em Jaraguá e Joinville dispunha
RicardoGnenwaldt", hojeaRua20, de bem organizada seção de despachos
nominada deDomingos Rodrigues da eredespachosjuntoàEstradadeFerro,
Nova, administrador da Colônia saindodeJaraguáàBlumenau, todasas
"Jaraguá noites, depoisdachegadado trem. Ade-
- Desde 25/09ß7, a empresa Viação mais, os preçosdas passagens incluíam
Cruzeiro Ltda., com matriz em impostos e apólice de seguros sobreRs
Blumenau e agências em Jaraguá (Av. 10$000 (Dezmil réis).

Há 10snos
- Em 1984, o Circulo de Orquidófilos
de Jaraguä do Sul programava uma

Exposição de Orquídeas, Bromélias e

Plantas Ornamentais. que seria desen
volvida de 14 a 18 de novembro no

Parque Agropecuário "Ministro João

Cleophas",
- Noticiava-se que a Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu, com a

Sigla Amvali, realizava um encontro

extraordinário daentidade, secretariada
porDavioLeu, comunicava que para o

próximo exercício a Amvali aplicaria
recursos, na aquisição da sua sede

própria, com a aplicação de recursos

financeiros que ii Secretaria de

Articulação Estados-Município,
transferirá para todas as associações
de municípios do Brasil.
- Noticiava-se pela imprensa que cada
um poderia fazerasuacerveja emcasa,
de acordo com um curso gratuito que
seria ministrado aos interessados.

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

I e de todos.
[___'

DuasRodasIIndustrial
ALTA TECNOLOGIA
EMMATERIAS·PRIMAS IPARA ALIMENTOS

Fone (0473) 71-2277 !
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Retranca
(C.M.)

MOBILIZAÇÃO

·Mulheres hipotecam apoio
, A

candidatura de AngelaPromessas
Teoricamente, a se acreditar na pregação de campa

nha, independente de quem seja o novo governador, os
catarinenses passarão a viver num paraíso. Tamanha é
a facilidade com que ambos prometem as coisas. Fica
tudo tão simples na ótica dós dois que não se pode
entender como os governos anteriores não tenham

encontrado as soluções para, pelo menos, as maiores
carências da população. Isso é o que se chama de
"canto da sereia". Então, é preciso mais cuidado do

que nunca, embora tenhamos que optar por um deles.

Atirando 1
Do senador eleito Vilson

Kleinübing: "em 95, o governo
não precisará de papagaios
para pagar compromissos.
Quando tomei posse, oito ban
cos nos esperavam depois da
missa. Dever e MO pagar é

especialidade do PMDB".

Atirando 2
Do mesmo: "não temos o há

bito de parar obras do PMDB.
Pelo contrário, dei continuida
de a todas. Mas só contabilizei o
que. paguei. O que eles MO pa
garam eu MO somei".

Isenção
Quem enxerga e não apenas

vira as páginas do jornal tem
percebido o tratamento equãni
me que o CP tem dado aos can

didatos a governador neste se

gundo turno. Como noprimeiro.
O que épreciso é ler com olhos
de leitot e não de eleitor.

Quanto é?
Quantos mil votos representa

esta diferença de três por cento,
conforme as últimas pesquisas,
em favor de Ângela Amin que os

institutos consideram como em

Pate técnico? É voto para MO

deixardúvidas ou teremos a repe
tição da eleição de Esperidião
Amin para governador?

Mais um
Deputado Joaquim Lemos

(PFL), primeiro-secretário da
Assembléia Legislativa, fez
16.500 votos e não conseguiu
sua reeleição. E noDia de Fina
dos aderiu à candidatura de
Paulo Afonso Vieira, da coliga
ção "Viva Santa Catarina ".

. Empeso
Na véspera, em Itajai, à noite

o PFL optou em bloco pela can
didatura de Ângela Amin, num
encontro que reuniu mais de
JOD lideranças empresariais da
cidade. Coincidentemente ou

MO, evitaram o anúncio no dia

seguinte.

Empatados
Ângela Amin: "as pesquisas

mostram momentos da campa
nha, positivos à nossa candida
tura". PauloAfonso: "aspesqui
sas mostram a tendência das

ruas, com o crescimento de nos
sa candidatura". A opção é sua,
eleitor.

Coincidência ?
O senador Esperidião Amin

está em Santa Catarina fazendo
campanha para

-

a mulher,

Ângela. No primeiro turno fez
isso duas vezes e os índices dela
caíram. Agora, pelo visto, está
de novo em baixa.

Ir=========================�==========�'

�I ICEMACHINE
� �C" E � /'/� COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Peças Originais Consul, Prasdôcimo, Brastemp,
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Fone/Fax
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,

a

FlorianóPOlis .-' Cerca de'
1.200 mulheres de todas as

regiões de Santa Catarina,
participaram de encontro, em

Florianópolis, com a candidata

Ângela Amin (PPR) a quem

foram

hipotecas
apoio Metoi

bustorpara a

eleição
no se

gundo
turno.

Vindas
de 83 municípios, promoveram
uma grandemanifestação, sensi
bilizando a candidata do PPR

votos IIÓO

oproveitodos

OTIMISTA

quequalífícouomovírrentocomo
"aarrancadaparaque asmulheres
de Santa Catarina nos ajudem a

ganhar a eleição"
A elas, Ângela Amin pediu

engajamento total na campa
nha até o-dia 15 de novembro.
"Todas são importantes", dis
se Ângela, acrescentando que
sente dificuldades para
esclarecer todos os comen

tários "infundados" divulga
dos a seu respeito, salientan
do que "nunca foi de nossa'

índole perseguir e maltratar
funcionários públicos". Enfa
tizou, ainda, que durante seu

governo buscará a valorização

do servidor público, através
de melhores salários e

treinamento constante.
No geral, o encontro defmiu a

necessidade de se buscar o apoio
dos eleitores que' votaram em

branco ou que anularam o voto

no primeiro turno (são fiais de
550 mil). Várias lideranças do
PFL prestigiaram o encontro. O

deputado José Zeferino Pedroso,
presidente estadual do PPR,
acompanhouamobilização edis
sequeaparticipação dasmulheres
na campanha de Ângela Amin é
fundamentalparaqueacandidata
obtenha sucesso nas urnas em 15
de novembro.

PauloAfonsoacredita em uma vitória
Florianópolis - Os resultados

das últimaspesquisas divulgadas
pelos institutosDataFolhae Ibope
agradaramo candidato dacoliga
ção "VivaSantaCatarina" ,Paulo
AfonsoVieira. Segundoele, agora
começou "ahoradavirada, porque
os catarinenses estão vendo com

nitidez.quem tempropostae quem
está preparado para governar".
Segundo analisa o candidato, o
crescimento de seu nome junto a

opinião pública é incontestável.
"As manifestações são

expontâneas e as pesquisas já
apontam um empate .técnico.
Além disso, temos a menor taxa

de rejeição, enquanto que a Afonso. "Ofndice dela sõ tende a
candidatadoPPR tem suarejeição cairpois é uma candidatura apoi
aumentada a cada pesquisa", ada apenas no sobrenome do
raciocina Paulo Afonso". O can- marido (Esperidião Amin), sem
didato do PMDB diz que a Capi- propostas sérias, com uma cam

tal do Estado, onde mantém a panha baseada em promessas
preferênciadoeleitoradodesdeo. eleitorais", acusou. A

primeiro turno, é a caixa de coordenação da campanha de
ressonância 'política. "Por isso Paulo Afonso também acredita

acredito que nas próximas pes- que as próximas pesquisas
quisas já estarei na frente", disse deverão apresentar resultados
ele. favoráveis. Os percentuais de

A queda do percentual de Florianópolis - 55% contra 36%,
preferência dos ele i tores da respectivamente, alémdoempate
candidata Ângela Amin, em técnico no interior do Estado, le
relação ao primeiro turno, tam- vam, segundo o comitê central, a
bém foi comentada por Paulo este raciocinio.

CONFIANÇA

Kleinübingnão temedivisãodoPFL
JaraguádoSul-o senador elei

to Vilson Kleinübing disse que
manifestações de pefelistas favorá
veis à candidatura de Paulo
Afonso Vieira (PMDB), não repre
senta, paraacandidataÂngelaAmin
(PPR), perigo iminente na disputa
pelo governo do Estado neste se

gundo turno, Segundo Kleinübing,
eleito pelo PFL, adiscordância exis
te apenas na cúpulado partido e não
entre o eleitorado que ele acredita
esraremmaioriafavorãvel a Ângela.

"Os que são do PFL e estão

apoiando Paulo Afonso não estão

ouvindo o barulho das urnas", dis
se o senador eleito, acrescentando
estranhar que alguns, depois do

que falaram do candidato da coliga
ção "Viva Santa Catarina" no

primeiro turno, estejam do seu lado

agora, numaclara referência à.de
cisão do candidato derrotado do

PFL, �ge Konder Bornhausen.
"Eu disse ao Jorge que se ele fosse

para o segundo turno teria meu

apoio, como no primeiro turno, E

disse tambémqueficariacomÂngela
caso ele (Jorge) ficasse fora da dis

puta".

A amizade que une Jorge
Bornhausen e· o presidente eleito
Fernando Henrique Cardoso não
trará prejuízos ao governo
catarinense caso Ângela Amin seja
eleita, acredita Kleinübing. "Esta
proximidadecomFHCeu tenhornais
que ele", disse o senador eleito,
numa alusão as inúmeras visitas

que fez a Cardoso no ministério. da
Fazenda. "Se o Ciro Gomes perma
necer noministério, nadamudatam
bém porque quando governador o

recebi várias vezes em Santa
Catarina".Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RETA FINAL

Pesquisas vão definindo o segundo turno
F lorianópolis/Jaraguá

do Sul - Os candidatos Paulo
Manso Vieira, da coligação
"Viva Santa Catarina", e

Ângela
.

Amin (PPR),
aguardam com indisfarçada
expec-
tativa a

·Vo/l/ogem
...

.

poro IIngelo
/lO in/erior ..

do ts/odo

novaro

dada de

pesqui
sas que
deverá
ser di

vulgada
neste final de semana pelos
institutos DataFolha e Ibope,
com os índicesde preferência
dos eleitores para este segun
do turno da eleição para
governador. Com o mesmo

interesse, lideranças políticas
envolvidas com a campanha
dos dois candidatos esperam
pelos números que, pela
proximidade de 15 de

novembro, começam a pesar
defínítivamente no contexto

eleitoral de cada candidato.

Vantagem
Ângela Amin, que tem a

família com€) carro-chefe de
sua pregação de propostas
para o governo, leva, ainda,
vantagem em quase todas as

regiõesdo Estado. Mesmo as
sim, o institutoDataFolha, nas
duas primeiras pesquisas nes
te segundo turno, apontou um
empatetécnicode45%e44%,
respectivamente, com seu

oponente.Númerosdiferentes
divulgados pelo Ibope que, na

primeira pesquisa, deu à
candidata do PPR 10% de

vantagem, diminuindo este

índice para 3% na semana

passada, o que também

caracteriza, pelos critériosdas
pesquisas, um empate técni
co já que o percentual
representa a margem de erro

admitida.
Tendência

Mas, se leva vantagem nas

regiões do interior do Estado,
acandidatadoPPR perde para
PauloManso, pelomenosnes
temomento dacampanha, nos
maiores colégios eleitorais se
gundo as indicações das pes
quisas feitas até agora. Em
cidades como Joinville,
Florianópolis, Tubarão e

Criciüma, porexemplo, a ten
dência manifestada pelo
universo de eleitores

pesquisados é de apoiarPaulo
Afonso. Porém, por tradição
as eleições-para o governo do
estado em SantaCatarina têm
sido decididas pelos municí
pios de menor contingente
eleitoral. Foi o que ocorreuem
1982, quando o hoje senador

Esperidião Amin elegeu-se
governador com uma

diferença de apenas 12 mil
votos sobre seu adversário, o
ex-senador Jaison Tupi
Barreto.
Dos grandes colégios

eleitorais do Estado, Ângela
Amin estáforte emBlumenau .

onde o prefeito Renato de
MelloVianna(PMDB), agora
engajado na campanha de
Paulo Afonso, apoiou no

primeiro turno o senadorNel-
.

son Wedekin (PDT), candi
dato derrotado da Frente

Popular.

Rui Eggert, 47 anos -

agrimensor
"Sempre fui partidário, sou

filiado ao PPR e voto na Ângela
Amin. Acho que o PPR tempessoas
mais selecionadas.A Ângela é uma
pessoa dinâmica, tem carisma e

merece umvotodeconfiança. Lá em
casa é unânime".

Moacir MUller, 29 anos -

comerciante
'Voto naÂngelaAminporque

acho que ela é a melhor. Paulo
Afonso promete demais, a cara

dele não inspira confiança. No 10
turno votei emNelson Wedekin".

I/isete Imrth, 21 anos -

secretária

"Voto no Paulo Afonso.
Acho que é o melhor candida
to. AÂngela, pramim, émuito
burra. Votei em Paulo Afonso
noprimeiro turno e vou repetir
o voto em 15 de novembro".

Miguel Voltolini, 48 anos -

comerciante

"Acho que por ser jovem e

inteligente, ele tem condições de
fazer um bom governo. Já votei

nele no primeiro turno:'.

AdemarErsching, 37anos
- fotógrafo

''Ainda não decidi. Primeiro

quero verosdois candidatos num
debate na televisão,paraentender
com clareza suas propostas.
Quero ver os doisfrente afrente.
Noprimeiro turno votei emJorge
Bornhausen ".

AlexandreBarbosa, 30anos
advogado
'Voto no Paulo Afonso porque
tenho cena afinidade com ele
através de amigos, com quem já
troquei idéias. Tanto no aspecto
político como no administrativo,
acho que ele é o melhor".

I�AÇ1\-N('S tJlI1\ .. ,TISI'I'A
I'OS'I'O nl� -VI�Nn1\S .JlIN'I'O 1\ I4'ÁlnlIcA,

IUIA .IOINVILLI� I:J4G
LO.IAS nALMAIl - AV. OE'rÚLIO VAllGAS, 1211

.JAlll\(.IJA I)() StJI.. - S(�
11f)NI� 7 I - I (J(J(J

III ·MalhasDalmar
Tam a pronla anlraga: Maia malha,
molatinho,molalon liso. camurçado
lolalmenla marcarizado, fabricados
com a malhor lacnologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RACHA

Bornhausen sobe nopalanque dePauloAfonso
Flori�nÓPoliS - Indepen

dente do resultadodaeleiçãopara
governadorno próximo dia 15, é
provávelqueoPFLracheaponto
de provocar o surgimento de um

novo partido, integrado também
por peemedebistas e pedetistas.
Esta se-

mana o

prefeito
de Blu-

Pildeve
!QlhQ!

depDis do
.

eleitóD

menau,

Renato
deMello

Vianna,
que se

uniu a Paulo Afonso depois de

apoiar Nelson Wedekin no

primeiro turno, revelouqueocan
didato derrotado do PFL, Jorge
Konder Bornhausen, deverá
anunciaroficialmente sua adesão
ao candidato da coligação "Viva

Santa Catarina" .

SegundoVianna,emconversa
telefônicacomo presidente naci
onal do PFL, este garantiu que
subiráno palanque de umgrande
comício que está sendo

organizado em Blumenau, para
Paulo Afonso, no próximo dia
12.Lideranças comoopresidente
doPSDB,PimentadaVeiga.Jai
me Lerner, govemador eleito do

Paraná, Roberto Requião, ex

governador daquele estado e o

senador gaúcho Pedro Simon
também já confirmaram

presença.

Há, ainda, em andamento

articulações do prefeito de

Blumenau para que o presidente
eleito, Fernando Henrique
Cardoso, faça uma declaração
públicaemfavor de Paulo Afon-

v

PauloAfonso "ataca" apose"lIMlos nafila do sacolão

Â"gelaAmi" tem gra"de eleitorado e"tre mulheres

so. Isso, segundoVianna,porque
FHC não temomínimo interesse
emalínhar-se ao lado de Ângela
Amin e nem do marido, senador
Esperidião Amin. O prefeito de
Blumenau articula, também, um
encontro entre Paulo Afonso e

Fernando Henrique tão logo
este retorne da viagem por
países do Mercosul.

Corrente

Ontem, durante todo o dia,
pelo menos mil telefonemas, se

.

gundocálculosdacúpuladoPPR,
foram disparado em todo o Esta-

.

do pedindo votos para Ângela
Amin. Com a adesão do prefeito
de Imbituba, Jerônimo Lopes, o
PPR contabiliza, agora, o apoio
de 40 prefeitos do PFL. Hoje o

PPR promove um dia de

mobilização em favor de sua

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca esq. cl João Marcatto

Fone: 71·8553

candidata, com distríbuição de

propagandas, carreatas, fogos de
artifício e concentrações empon
tos estratégicos das principais ci
dades.

Amaior das manifestações de
hoje deve acontecer em

Florianópolis ondeÂngelaAmin
jáfoiderrotadaporPauloAfonso
no primeiro turno, continuando
atrás de seu adversário conforme
números levantados nas pesqui
sas oficiais. Segundo a

coordenação da campanha, isso
ocorreu porque, em função das
centenas de compromissos assu
midos no interior do Estado, a
candidatadedicoupouco tempo à
sua campanhanaCapital. OPPR

quer, pelo menos, equilibrar a

votação entre os

floríanopolitanos.

Eleito - "CAAAO DO ANO"
.

por Auto Esporte • Versão 1994

ao seu alcance na

..,
IJ!!!!!!!!JlJlENlJóllFEß

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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MAGIA

Eclipse solarpára a cidade
JcimedeBorbatcp

""",

eprovoca emoçao naspessoas (
J araguá do Sul - Com

intensidades diferentes nas

diversas regiões do Estado, o

eclipse
s o I a r

registrado
na quinta
feira pela
manhãfeza

população
parar para
observar
um fenômeno que só se repetirá
no ano 2.046. A Lua encobriu

quase que completamente o Sol,
fazendo com que o dia, no sul
catarinense, virasse noite. Em Seu

pontomáximo, oeclipseprovocou.
umabrusca queda na temperatura
e em algumas regiões soprou um
vento frio.

'1111",.,116
IItO,SII
'./611111
1I11/tl.

Cientistas de quase todo o

mundo, com equipamentos
sofisticados, instalaram-se em

Criciúma para observar o

fenômeno, transmitido para o

mundo inteiro através de uma

rede de computadores instalada
a partir da Universidade
Federal em Santa Catarina.
Num prazo de 12 meses, as

experiências feitas pelos
cientistas durante o eclipse terão
seus resultados conhecidos.
Com duração de quatro

minutos em seu ápice,· o
fenômeno, além de provocar
queda de temperatura em tomo

de 6,1 graus centígrados e

ventos, fez também cair orvalho

por volta das 11 horas damanhã
em algumas cidades do oeste,

...

região onde a passagem da Lua

pela frente do Sol pôde ser

observada com grande nitidez.
Em Jaraguá do Sul, bancos e

o comércio do centro da cidade

paralisaram o atendimento por
quasemeiahora.Muitas pessoas,
munidas de chapas de raio-X,
emocionaram-sé ao observarem
o fenômeno nunca visto antes

pela maioria. Em seu ponto
máximo, o eclipse solar

provocou um grande silêncio
entre os que observavam, como
se algo terrível fosse acontecer
nos segundos seguintes.Desfeito
o encanto mágico provocado
pelo eclipse, a rotina voltou a

tomar conta da cidade e tudo
normalizou
minutos.

em poucos

Co", clulptu Ih mio X, todos fue""", ver o fen8",eno

Silva: professar; pesquisador e escritor

COMEMORAÇÃO

Amigoshomenageiamlimüio
da Silva no seu aniversário

.Jaraguá do Sul - Às quinze
horas da última terça-feira, dia 1°_

11-1994, realizou-se no "Museu

Municipal Ennlio da Silva" uma

tocante cerimônia que comemorou
o 94° ano de existência do

professor, pesquisador e escritor,
que leva o seu nome, situado na

antigaEstação daEstrada deFerro,
àrua 1 - Getúlio Vargas.

Atendendo ao convite do
secretário municipal de Cultura,
prof. Balduino Raulino, ali

compareciam familiares,
autoridades, imprensa, escritores
e funcionários graduados do

.Museu e do Arquivo Histórico de

Jaraguä do Sul, sendo saudado

pelo secretário municipal de

Cultura, Esporte e Lazer que

DE PRENlIC:»S

BREITHAUPT
Certo Aut. N2 01/09/020/94 - Processo n2 13 973 000 269/94-49

,

assinalou a data comemorativa e

fez entrega de uma lembrança.
Ali tambémcompareceu oCoral

Infantil deIaraguádoSul, daEscola
Municipal "Ana Toewe Nagel"
que, sob a batuta do maestro

apresentaram peças do cancioneiro

popular, .

que teve grande
repercussão entre os assistentes.

Ennlio da Silva, segundo se

recorda, foi o autor do 2° Livro de

Jaraguä - Um capítulo da Povoação
doValedo Itapocu -,ediçãoesgotada
e que está a merecer uma segunda
edição pelo seu valor histórico.

Um enormebolo foi servido aes

presentes, após sopradas as velas

pelo aniversariante que foi muito

cumprimentado, filmado e

fotografado.
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2 APARTAMENTOS
2 quartos + dependência de empregada +

Microcomputador, 386,40 garagem no Edifício Jaraguá: àescolher:
MHZ, 2MB Ram, monitor Apto 65 R$ 32.000,00 à vista.SVGA colorO.28HO 210MB,
drive 3,5 1.44MB,mouse com Apto 45 R$ 25.000,00 + pequeno financiamento.
Windows 3.1, DOS 6.2 mais Tratar com o proprietário
alguns jogos e aplicativos. FONE 72-1940Impressora 80 colunas clmeia
caixaform. tudoporR$1.200. I�_===:::=============
Faço parcelado, interessados ESTA CONSTRUINDO?tratar fone 71-0988 ramal254
,ou72-2295falarc/Denis Reis dos Metais
'VENDE-SE
FilhotesdePastorAlemãocapa COMUNICA

I 2
Solicite uma visita do n0880 representante e faça um orçamento

preta c pedigri. Rua 5 de
sem compromisso. Toda linha Docol, Daca várias opções em

Julho 454 - VilaNova' metais e acessórios para banheiros, temos também toda linha de

VENDE-SE XLl350/87 fechadu"". ProJetos· para BWC, armários sob medidas, louças
Gasolina.R$3.500.Tratarrua sanitárias, banheiras e outros. Oba.: O melhor preço do estado.

Davi Capigotto 266. ATENDE JARAGUÁ E REGIÃO
Guaramirim - Centro Ugue (0474) 33-9331 - FALAR CIPEDRO - REPRESENTANTE

VENDE-SE

I

CENTER
SOM

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

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

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

•Oferecemos linha completo de som, porta CD's, porta cossetes.uqulhos pl
toca disco, encordamentos pl violões e ·guitarras .

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

Disco a partir de 3,80 Reais .

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

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

GiBWnJlá Ltda;.
Madeiras do Mato Grosso

PORTAS � CAIXILHOS - FORRO - ASSOALHO

MfiDEIRfiS BRUffiS E BEHEFIClflDfiS EM GERfiL
Rua MaxWilhem, 289

Bairro Baependí - Jaraguá do Sul- SC
FONE (0474) 72-2672 - JARAGUÁ DO SUL - SC

C D' s . DIS C OS· F I TAS,

HP AUTOMÓVEIS .

Compra - Vende - Troca - financia
AUTOMÓVEIS E MOTOS

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

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-
I

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Cornepciais

Móveis sob medida'

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-2 CLASSIFICADOS
VENDE-SE

Apartamento no Residencial
Amizade (acarpetado). 2quar
tos, 1 banheiro, área de servi
ço, sala, cozinha, garagempara
2 carros, frenteparaaruaprin
cipal. Valor R$ 10.000 + fi

nanciamento (aceita negocia-
.

ção). TratarResidencial Ami
zade - Bloco 8 apto 201

VENDE-SE

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

MASSARANDUBA.
- Vendo terreno, área
208.00Om2, total aproveita
mento, água corrente, casa,

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

�1!>�t�)�i=�·�:::::::.:.::.:.:::::::·::::::::::::.:.:.:::::::::::::::::::::::':'::::::::::::::::::'::�:::::::::iiMonzaClasslccoll1'leto(A)prati 6�=��1.)���::::::::::::::::::::.::::::::::::::::.:::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::':::::::::::L
VoyageLS(A)azulmet.

· �:
��:�L(�âo��::::::::::::::::::::::::;.:::::·:::::::::::.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8�DelReyGhia4 portas (A)marrom �.8

ifit�i=i�i�������:·:����:�·��:·�������;;;;;;;;��������:.�:.:.:.:�:.���:�::�:����������::::::��������������J!
PassatLS(A) brancovilage ·· .. · 84

I,

Fano (0473)

76-7014
RI,I8 Angelo Rublni, 951 - Barra do Rio Cerra
89260-000 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

LIGUEPARA

72-3363

Jar.uádoSül, 5denovembrode 1994

-

DE TRAdiçÃO ESPEciAliZAdo EM

CORTES ds .cAbELos UNisSEX.

....IIII!!'!I!!!!II!!!A_tende em 3 endereços:
IIMlr�iI ,

,

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

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

COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

AUTOMOVEIS

FIAT FIORINO
.

OPALA COMODORO CI AR E DIR.
DELREYGHIA
ESCORT L CI OPCIONAL XR3
BEllNA DEL .REY L
BELINA DEL Fj'EY

JEEPJAVALI T,URBO
VW 7.9,0 CI BAU
F4000
D20 CABINE DUPLA
VW 7.90 GRANELEIRO
F1000

BRANCO
PRETO
VERMELHO
AZUL
DOURADA
BRANCA

91
90

89.
89
88
88

COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

CAMINHOES

BEGE
BRANCO
BEGE
VERMELHA
AMARELO
MARROM

91
91
89
88
87
84

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

Jaraguá do Sul

3."
II

!
" UARANDA e

II 3,ee (;
I, •

QUARtO i II

SALA 4
�
�

•

bJ I 3.ee.,

3,ee
,

I QUARTO
3

COZI"HA
e
e

-

Z,Z8 II

•

i., .RU DE SERU I co lQUARTO II
e

I,
'.. ',ef

Moda
> FEMI"I"fI E MfiSCUllHfi

traditionsl
CARMIM

SPECTOR - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO

TRADE MARK

Rua ,Emílio Carlos Jordan, 62
. ,

CONSTRUTORA CAMILU'S
RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 44 - JOINVILLE - se - FONE (0474) 22-4871

CASA DE MADEIRA DE 84M2 - PREÇO R$ 9.645,00 -

Entrada R$ 4.882,50 � 12 x R$ 498,33 ou 24 x R$ 293,39
CASAS DE ALVENARIA - Financiamento em até 60 meses

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AnaDela'Da. Cla••Ißcadaa da CP

72-3363
o. cla••Wcada. mal. Ilda. da reglla. ,

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

Vende
Casa de alvenaria 225m2 - rua João Januário Ayroso, pröxímo ao
posto de vendas Karlache - 3 quartos total 10 peças + garagem
Casa na rua Bahia de 320m2 toda de alvenaria
Casa próxilno antigo Salão Döering, de 130m2 em madeira.
Casa nova situada próxima à Recreativa do Breithaupt cl 110m2.

, Terreno central, no início da rua
Adélia Fischer área de 33.023,OOm2.
Lotes no Loteamento ltapocuzinho.
Lotes no Loteamento Jardim Francisco.
Lote 425m2, pröxímo Bretzke. '

Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com 1.652m2, pröximo
Recreativa Marisol
Lote pröxímo Urbano, Jaraguá-Esquerdo
555m2 - 6.500,00 - 450m2 - 4.500,00
Lote Giardini Lenzi - 371m2 - 5.300,00
Chácara ein Massarandubinha com 15.000m21 c casa de 412m2
mista cl tanque de peixe
Lotes pronto para construir, pröxímo estádio João Marcatto.

T�rr�no nap�a de Armação�e 6.60Om2, totalmente planonarua

o AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA
N

PA08'VlNBO
Aberto diariamente das 06:00,às 21 :OOhs,

inclusive domingos e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 9.. 5 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

(Próximo Weg I)

F�ne: 72-1243

Você pode ter a suamoto
OKmatravés do consórcio

REGATA
ESCOLHA JÁ O S�U!!!
UGUEJA
Fone' 72-2897

Sem taxa de inscrição
Assembléia em Jaraguã do Sul

CG125 Titã. 50x 71,00
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

VENDE-SE
2 Tapes Profissionais 7 1 Gra
diente e outro Polyvox. Tratar
Lancbonete Kamer em frente

ao Cemitério em Guaramirim

VENDE-SE
Santana 87,metálico - álcool -

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

VENDE-SE

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

Jguá Esquerdo - 10 entrada a

direita após Olaria Buzzarelo.
Fone recado 72-2918

VENDE-SE
Moto RD 135 Z. Valor a com
binar - ótimo estado, ano 92.
Tratar 71-1988 (borário co

mercial) com Ronald

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

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

.

PARA-BRISAS
Ddpa-bpisas e vidpos,
novos e usados papa

autom6veis.

Em Nepeu Ramos ao

lado do campo Estpelld.

1! 72·2218

Jm�
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

Pedras: São Tomé, ardosia,
miracema, madeira rajada, preta
brilhosa, bolacha, pati pave, pedras
muro e revestimento em geraL

Rua Silveira Júnior sln!2
Fone 73-0027

pr6ximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - SC

!��
Palnél. - Placa. - 'Faixa.

Letreiro. - De.enh,o, - Out-door.
Rua João Zapella, 88

Ao lado do Colégio São Luís (0473) 72-1448

1f(ill�@é0
f§Jß�lJà lID�!l��& I]blf [Q)� o

Divisäo de concreto
(Tubos e arléfatos de concreto)

'Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101
Divisäo de plãsticos (tubos de PVC - eletrodutosllinhas

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

Rua Cei. Procópio Gomes, 89
Fone 71-0066

MARAN(��" NI Bolsa
de Telefones

COMPRA
Fone (0473) 72-1000 VENDE

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

(DefronteaoBeira RioClubedeCampo)

Serviços de

FILlVIA(;ENS E F(Yl'()(;RAFIAS

R: Oscar Mohr, 30 - Jaraguá do Sul- SC
Tel: 72-3900

SCHIOCHE!
11()NI� «()Lt7:1)

7:1-0:125

Fábrica de Calhas
Industriais

eResidenciais

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. Encontram-se
disponíveis em váríos tamanhos os produtos SANEBOX com pronta'
entrega direto da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDAR
RUA JOINVILI:.E, 1.532 - FONEIFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

•••É COISA DO PASSADO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamento
Margot AdeliaGrubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do I ° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram nesteCartório exibindo seus documentos pela lei, afim de sehabilitarem para casar

os seguintes:
EdJtal N° 19.626 de 26/10/1994

ADRIANO MADALENA E ELIA FLOHR

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Pomerode, neste Estado, domiciliado e residente na rua A1fredo Behoke, 382,
Bairro São Luis, nesta cidade, filho de Bento Madalena e Olga da CunhaMadalena,
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Alfredo Bebnke, 382, Bairro
São Luís, nesta cidade, filha de Veno Florh e A1felina Grossklags Rohr.

EdJtal N° 19.627 de 26/10/1994
MARlNALDO DEOLIVEIRA E CÉLIA CONCEIÇÃO FARIA

Ele, brasileiro, solteiro, decorador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente emNereu Ramos, nesta cidade, filho
de Pedro de Oliveira e Jurací Santos de Oliveira.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Fênix, Paraná, domiciliada e residente em Nereu Ramos, nesta cidade, filha de

Abrão Lopes de Faria e MariaConceição Faria.
EdJtal N° 19.628 de 26/10/1994

OLIVIO MÜLLER ROSA E ANDRÉA FISCHER

Ele, brasileiro, solteiro,laboratorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ruaPadreAloisio Boeing, 594,
Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Olivio Rosa e TeclaMüllerRosa.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguádo Sul, domiciliada e residente em Rio da Luz I, nesta cidade, filha
de Alex Fischer e CaciaGlatz Fischer.

EdJtal N° 19.629 de 26/10/1994
ADEMIR PETRY E LUCIEMA GOMES DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecânico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Campo Alegre, 230,
Dha da figueira, nesta cidade, filho de José Antonio Petry e Salvellna Sanson Petry.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Lages, nesteEstado, domiciliadae residente naruaJaraguá, nestacidade, filha
de José Felipe dos Santos e Ana Marlene Gomes dos Santos.

'

EdJtal N° 19.630 de 27/10/1994
LAURO HANEMANN E SUELI SCHEUER

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ruaBerthaWeege, 1.552, em
Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Ordino Hanemann e Elfi Dumke Hanemann.

PJa, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua BerthaWeege, 1.552, em
Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Arnaldo Scheuer e Darci Sell Scheuer.

EdJtal N° 19.631 de 31/10/1994

Cópia recebida do cartório deGuaramirim, neste Estado
LINCOLN SILVEIRA EWANDERLISE JEANETEGIU

PJe, brasileiro, solteiro, advogado, natural deVotuporanga, São Paulo, domiciliado e residente na ruaJoão Butscbardt, em
Guaramirim, neste Estado, filho de Jair Sebastião da Silveira e Aparecida de Jesus Silveira.
PJa, brasileira, solteira, assistente social, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na ruaMax NicolauWilhiam

Sdunidt, 306, nesta cidade, filha de Nelson Gili e Al4ani Gili
EdJtal N° 19.632 de 31/10/1994

MARCOS ADOLFO KOHLS ECATIAMARIZE ALVES
PJe, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, natural deJ�á do Sul, domicíliado e residente na ruaProcópio Gomes de

Oliveira, 1.367, nesta cidade, filho de Adolfo Kohls e AdelinaKohls.

PJa, brasileira, solteira, secretária, natural de Corupá, neste Esw,lo, domiciliada e residente na rua Sergipe, 151, Dha da
Figueira, nesta cidade, filha de Reine Luiz Alves e Edeltraut Alves.

EdJtal N° 19.633 de 31/10/1994
CARLOS GIOVANI LENZI E ROSEMAR RINCOS

PJe, brasileiro, solteiro, gerente administrativo, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Henrique
Marquanit, '275, nesta cidade, filho de Mechilde Lenzi e Renata Bornhausen Lenzí.

PJa, brasileira, solteira; vendedora, natural deJaraguádo Sul, domiciliada e residentenaruaUruguai, 84, nestacidade, filha
de João Rincos e Cecilia Rincos.

EdJtal N° 19.634 de 31/10/1994
JOSÉ VALDECIR RODRIGUES E ELIANE HEIN

PJe, brasileiro, solteiro, operário, natural deChapec6, nesteEstado, domiciliadoe residentena ruaOnéliaHorst, 317, Vila
Lenzi, nesta cidade, fllho de João Anildo Rodrigues e Helena Ascari Rodrigues.
PJa, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadae residente na ruaOnéliaHorst, 317, VilaLenzi,
nesta cidade, filha de Henrique Hein eNair Neitzel Hein.

,

EdJtal N° 19.635 de 31/10/1994
CLAUDIO POMIANOWSKY E APARECIDA MONTOCHE

PJe;brasileiro, vínvo, lavrador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Roberto Ziemann, 1.289, nesta
cidade, filho deWencelau Pomianowsky e Catarina Gesser Pomianowsky.
PJa, brasileira, solteira, operária, natural deRioBranco -GraadesRios, Paraná, domiciliadaeresidentenaRioCêrro Il,nesta
cidade, filha de Manoel Montoche e Vicentina Bispo Montoche.

EdJtal N° 19.636 de 31/10/1994
ODAIR ZANELLA E DAGMAR ADRIANE BIANCHINI

PJe, brasileiro, solteiro, inspetordequalidade, natural de JaraguádoSul, domiciliado e residentena rua,JacobGesser, 271,
Vila Amizade, nesta cidade, filho de Livio Zanella e Ita Spezia Zanella.
PJa, bràsileira, solteira, industriária, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente na rua Paulo Kraemer, 333,
nestacídade, filha deWaldemar Bianchini e Carmen Bianchini.

'

EdJtal N° 19.637 de 01/1111994
ROGERIO BLANK E CLÁUDIA MARIA PENNA BASTOS

PJe, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Adolfo Augusto A1fredo
Ziemann, 166, nesta cidade, filho de Lutero Blank e Veronica Blank.
PJa, brasileira', solteira, vendedora, natural de VoltaRedonda, Rio de Janeiro, domiciliada e residentena ruaSantilia Pures
Rengel, 193, Dha da Figueira, nesta cidade, fiba de José Carlos Bastos e Ignêz Penna Bastos.

EdJtal N° 19.638 de 01/11/1994 •

CLÁUDIO MIGUEL MANERICH E ALESSANDRA ADRIANA BAUER' .

PJe, brasiÍeiro, solteiro, pintor, natural de Lages, neste Estado, domiciliado e residente na ruaMarlná..Fiutuoso, 22, nesta
cidade, filhó deMiguel Manerich e InezManericb. '.,
PJa, brasileira, solteira, comerciária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadae residente na BR-28(1,"� 5&,Guaramirim,
neste Estado, filha de Altomario Bauer e PJli Krutzscb Bauer. -.

•

'

EdJtal N° 19.639 de 01/11/1994
• •..•

'VALTEZIRBAUMANNESIMONEJUNGES ..
'"

PJe, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguádo Sul, domiciliado e residente na ruaAraquari,M, IlâadaFigueira,
nesta cidade, filho deWaldemiro Baumann e Laura Gaedke Baumann.

•

,,'

PJa, brasileira, solteira, comerciária, natural de Blumenau, neste Estado;domiciliadae residente na rua5ergipe, 80, Dbada
Figueira, nestacidade, filhade Gervásio Junges eJaciraVi� Junges. '.
Eparaquecbegueaoconhecimentodetodos,mandeipassarop�nteEdita1queserápublicadopelaimprensaeemCarOOrio,
onde será afixado por 15 (quinze) dias.

CWIZARD
•

1I,I:>IC>'IVI�,.s',1
l.Hablas espaãol?

Parlez-vous trançais?
TIl parli italiano?

Sprechen Sie Deutsch?
Do you speak English?

SEJA UM ALUNO POLIGLOTA NAWIZARD 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

IDI,.AL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabelil, e Oficial de Tltulos da

Comaroa deJaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, Da forma da LCi, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham nesteCartório para Protesto os

Tltulos contra:
AutoMeeinicaMinatti - RuaWaltecMarquardt, 25S6 - NESTA
Antonio Joe Borba - Rua Reinoldo Rau, 470 - NESTA
Bar eMere. ÁguasCIaru Ltda - Rua Águas Claras, s/no - NESTA
Com.Mal. Co.... Vieira Ltda - Rua JoséT. Ribeiro, 208 - NESTA
Odade Oistr. deGás Ltda - Rod. SC 416 bn 17,3 Rio Cetro - NESTA
Elquadro Empr.lmob. Ltct:. - Rua Av. Mal. Deodoro 98 - NESTA
Helena Ferreira ROIIIIIIIhuk - Rua 644 CI Cohab - NESTA
'Indemaq Ind. Com. MAq.. LT - Rua B8IT)' Polhal, IS • NESTA
Joel Barbo. de Almeida - Rua Paulo Kraemer, 232· NESTA
Lui. Sél1lioPrestini· Estr. Sta Luzia Km 16· NESTA
M6veis Planolar de Pedro Ao Weber - Rua Antonio Zimmermann, 273 - GUARAMIRlM
Mesc Cont. Ltda - Rua &0 Fideles StingheD - NESTA
Osmar LucoU • Rua Francisco Hruscka 63 - NESTA

E, como' os ditos devedores não foram encoDtrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação, fazpor inlcm!6dio doPf"S"nteedital,paraqueosmesmos con.,areçam nesteCartório Da

ruaArthurMIlli«, 78, no pram da Lei a fun de liquidar o seu débito, ou entlo dar razio porquenão
o faz, sob apena de serem os referidos protestados na fonna da Lei, etc.

,

KFJJaraguá do Sul, 01111194
Tabelil

CORRETOR

Direcional • ImobiUária
NeCessita proBssional credenciado

CONTATOS
FONE 72-1128

SOCIEDADERECREATIVAALVORADA
Edital de Convocação

A diretoria da Sociedade Alvorada, no uso de suas

atribuições, faz saber aos sócios proprietários que
no próximo dia 6/11/94 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.

Gerhardt Schünke
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá doSul, 5deDovembrode 199� IMÓVEIS

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

lnviete:no RealIII
A casa dos seus sonhos agora cabe no seu bolso.
Consórcio Rodobens de Imóveis: a maneira mals prática, econômica e inteligente de
você comprar um imóvel, com segurança total.
Você podeparttclpar de grupos de até 100 meses. 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 vlsta é muito rnals barato.

Consórcio,Rodobens de IlRóveis

Crédito
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
38.742,73
39.711,30
40.679,86
41.648,43
43.585,57
48.428,41
53.271,25
58.114,09
62.956,93
67.799,77
72.642,61
77.485,45
83.296,86

A Poupança que rende

casas e apartamentos
Para maiores informações, logue:

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

VILA NOVA - Ed. VilaNova/ FIGUEIRA - Ter-
Casa em alvenaria, Loteamento City Fi- Próximo ao Fórum - Apto. 3 quartos reno comercial (es-
próximaaoSENAI, gueira (Bruns) - Ótima tes cl toda infraes- quina) cl frente de
cl aproximadamen- esquina,

casa em alvenaria cl
cozinha cl móveis Berlim, demais

Casa em alve- trutura - Entrada de 29,5 mettos para a379,50m', localizada dependências e garagem - Preço:te 110m', terreno cl no LoteamentoBruns- aprox, 14Om2,edificada naria cl 110m2
40% mais 8 (oito)' rua José Teodoro

450m2 R$ em terreno de esquina, entrada R$ 16.500,00 e assumir prestações fixas Ribeiro - Preço: R$
45.000,00 toda murada financiamento na CEF. -R$ 15 mil. 12.000,00

nodeesquina, narua CENTRO - Prédio em alvenaria/Sobrado, MARISOL·Casaemal-
RUA JOINVILLEI

VELOSO,29 - renode esquina, sito ADtUA FISCHER -

Thomas Francisco
Casaem alvenaria

na Av. Epitäcio Pessoa frente aos bombeiros, venaria c/250m', 5 qtos, Apto. c/ aprox. 220,00m'. reno de freote pl
de Góes, cl 400m', próximo aFERJ, na ao lado do Edifício Jaraguá cl aprox.

demais dep. toda murada mais garagem, ao lado da Beroardo Dornbusch
Erwino c/cercaemaIumínio-Rua

edificado cl casa
rua

230,OOm' da área construída, em terreno de Recreativa Manso). em com 542m', contendo
Menegotti, clapl'ox.

Gennano Marquardt. 170 cima da "Walter Veícu-
mista R$ aprox. 330,OOm',- Preço RS 160 mil . RS 45.000 , (Em coodi-

600m2• RS 11.000 los". Preço: RS 50.000.00

(laraguUSchroeder). ter- CENTRO • Apto. no Ed.
LOT.

"',., de,54Om' esquina próximo ao Bompadi, IIS3 - Excelente casaem VILA LALAU - PAGNHAT . Casa nova CENTRO : Atrá. da

com rua 470. ediâcado casa em alvenaria cl alveoariacl36Om1emter- Hass - Av. Mal. Deodoro, cl 3 Lotes com 375m' -
em alvenaria. cl aprox. laraguá Fabril - Casa

aproximadamente reno c/l.600m2 contendo ao ladodaWeg II -

340m2 excelente acaba- semi-acabada, cl projeto
2 suites, 2 quartos. 3 saias quartOS. Preço: R$ 32.000,00:

mento, edif. em terreno preveode aprox. 300m' ·1
120,OOm'. em terreno

e demais dep. Preço RS RS 8.500,00 COOl aprox. 54Om' - RS RS7S.000,OO
de 720,OOm' - Preço: 180.000.00 (em cond) lZ7.000.00
RS 45.000.00

FIGUEIRA - Lo-
VIEIRAS - Casa

VILA NOVA - Casa em alvenaria,
CHACARASfSf·tes c/350m'. próxi- c/3 quartos, área de aproximada-

CENTRO - Rua José

em alvenaria, toda TE - Lote no final. TIOS Emmendoerfer-Eltcelen·
mo Colégio Lotes 14 x 25. Pre-

mente 80m2, em terreno c/650m2. te lote c/45Om' (15 x 30).
HolandoGonçaJves

murada, próximaao ço: a vista - RS do calçamento da Sehroeder, pröxímo ao Ateííerda Ind.

no Lot. Waldemar
'Rei dos Botões - RS 4.500 ou em eondi- Preço R$ 25.000,00 (Aceita-se carro Roberto Guaramirim, etc. - de Quadros 3 Américas - -

20.000.00 corno partedepagamento do preço). diversas áreas ..

Preço: RS 10.000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� IARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

"'" NAB"AT
COMPRA. VI:NDE • ALUGA • ADMINISTRA.
Rua Leopoldo Janssen, 62 - Fone (0473) 71-8009
89252-130 - JARAGUA DO SUL - Santa Catarina
.... :'-"'!I!J,...__i : : : ..

IMOBIIARA
CR�C14/6a

Terreno.
Terreno 430m' - Loteamento VersalIIes

. Terreno 684m' - Rua Felipe Schmldt no centro ...

Terreno 1.940mZ. Pr6x. Weg I
Terreno 589m" -Ilha da Aguelra
Terreno 600m" -Itapocuzlnho de esquina
Terreno 16.500m" - em Schroeder

, Terreno 650m" - esqu.lna Leopoldo Janssen clVenânclo Silva Porto
Terreno 2.700m" - Rua Ricardo Hass no centro
Terreno 1.000m" -lateral Venâncio da Silva Porto
Terreno 800m' - (16X50) pr6x. Baependl
Terreno 430m' - rua Lourenço Kanzler

Locação
_ Sata comercial c/60m", pr6x.Hotelltajara (terra)
_ Salas comerciais c/120m" cada ru�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
Casa de alvenaria c/100m" - 3 quartos pröx Apae
Casa de alvenaria c/130m' - Lateral Jorge Czernlewlcz
Casa de alvenaria c/150m' - Pr6x. Hospital Jaraguá
Casa de alvenaria c/220m' - Lateral Jorge Czernlewlcz
Sobrado c/210m" - Ilha da Figueira
Casade alvenariac/188m'no centro c/4 quartos ruaAnitaGarlbaldl
Casa de alvenaria c/120m' - Pr6x. Posto Marcolla
casá de alvenaria c/160m" rua pr6x. Apae
sobrado c/300m" e/4 qtos + dependo nova, pr6x. Weg I

Casa mista c/210m' esquina rua Thomaz F. de Goez
Sobrados c/ 86m' cada em Piçarras pr6x .. holel Candeias
Casa de alvenaria c/220m' pr6x. Malwee Malhas
Sobrado c/180m'lIha da Aguelra pr6x. Hotel Schmidt
Sobrado c/ 30.om2 c/ 6tima loeallzaçäo no centro
Sobrado e/220m'lateral da rua Domingos da Nova

Apartamento.
C/122m' novo Ed. Isabella e/l.sulte + 2 quartos
C/140m2 Ed. Miner e/3 quartos
C/120m2 Ed. Pieolll e/2 quartos
CI 155m2 Ed. Sehloehet e/3 quartos flnaneiàdo
C/110m' Ed. Jaraguá e/2 quartos
C/150m2 c/ 3 quartos + dep. Ed. Beigamo
C/130m2 c/I suRe + 2 quartos nova Ed. Eldorado
CI 2 quartos Cond. Amizade Financiado
C/3 quartos Cond. Amizade. Financiado ,.

C/118m' Ed. Dona LIli em Piçarras cl 6tima vista fJl mar
C/160m" cl 3 quartos em Comboriú

.

C/115m' em eonstruçäo no centro c/ entrada p/ final 95 rua

Gumercindo da Silva
.,

.

C/II Dm' eil suite + 1 quarto em Oomboriú

CASAS
ReI. 1.001 "casa_.e/120m2- (praiaStoFrancbcodoSUl)RS;8S.000.00
Rol. 1.002· """"aIV.C/3OOm'· (R.. JoOoPlllllnchok) R$ao.ooo.ooo
Rol. 1.003· """" .... cl7... -(lI1ado FIguoII1I)R$ 20.000.00
Rol. 1.004· """"aIV.cl 145",· (RIBA!I<>Ik>A.A.ZIrnom1nI) R$45.000.00
Rol. 1.005· """"aIV. cl 110",· (llMadoAloCono)R$25.000.00
RoI.·1.008· """"aIV. cl 102m'· (VIa Lenz!) RS22.000.00
Rol. 1.007· ea.aIV.cl 12...,-(GUnn*Im)RSao.OOO.OO
Rol. 1.008 . ca. alV. CI 172m'· (Ro..oncIiIV_li) R$ 66.000.00
Rol. 1.000 • ca. alV. cl 225m'. (Ma_) R$ 411.000.00
Rol. 1.010· ca. alV. cl 1....,· (!.oI.__) R$ 12.000.00
Rol. 1.011· ca.aIV. cl2411",· (RuI Bahia.· Como)R$7S.000.00
Rol. 1.012· ca.aIV.cll_· (__O_)R$4a.000.00
Rol. 1.013· """"aIV.c/l....,-(lhodlFigUoIr.)R$35.000.00
Rol. 1.014· ea.aIV.clo..., • (Via Lenz!) R$ 27.000,00
RoI.l.01S· """"mad.cI 11...,· (lMJoOoSloln) R$18.000.00 .

=:::::�:=:::,:,��'.�r.::;:�=J.R$a500.00
1leI. 1.01a . ca.mil. cl 136nf'· (PraIa P1çImIo cl ,_o) R$ 33.000.00
RoI.l.0l0· e-mll.cll_· (RIBMa�InSlhahl.apOaForum) R$35.000,OO
Rei. 1.020 - ca. nn. cl 12D1'11 - (BIurnInaU) AS 22.000.00
Rol. 1.021· SoOr. MI. cl2....,· (Av. OollllloVarvao) R$ 180.000.00
ReI. 1.022 - Sobr. AnI.c/25OmZ- (Pr... EpIácb P....)R$3S0.000.00
Rtf. 1.023- ca. •. cl 129fnt· (RuaRlchardPillkt. Cemo)RS;2S.000.00

APARI'AIIEHI'OS
ReI. 2.001 • JYAoc/2donns. - (AMkIIno'" A.....) AS11.500,OO +RS 180,00 p/mo.+Rw1clllrrlDo
ReI. 2.002· Apto e/2 donns. - (RNkIenc'" Amlzede) Enlrada • AS 13.S00,OO + RS 185,00 pimo. +
�� .

ReI. 2.003 . Apto cl 3 dorms. • (Edlt:1o SchlooMt) EnlnöI • RS 40.000.00 + AS 289,00 pl mO. +
��

ReI.2.00.t·Apeocl3bms.·(EdlffcbArgu.)Entrada.RS38.000,OO+RS3B8,OOp/mO.+�o
Rol. 2.005 - ApIoc/3.dorms.· (E<IIIcIo�) R$ 70.000.00 -.a.-

.

RoI.2.008.ApIoc/3dorms.·(E<IIIcIo_IDo_) R$45.000.00·a.-
Rol. 2.007· ApIoc/3dorms.· (E<IIIcIo_Q R$ 50.000.00·a.-
Rol. 2.008· ApIocl3 · (RIB__dl_) R$66.000.00·a.-
RoI,2.009·ApIocl3 ·(RIB__ I)·R$33.000.00.QUIIado

.

RoI.2.010.ApIocl3do1ms.·(IIo_I__o) .

Rol. 2.011· ApIocl3do1ms.·� ... CozI..•• 801111_. PI_do PIça...) R$110.ooo.00
Rtf. 2.012· Aptoc/3dorms.· (Ecllt:to c.rtoe Sp6dII Centro) AS38.000,OO

TEAAEIIOS
ReI.3.001 • TttltnO cl450"'· (ld. PappIBa1a) AS 13.000,00
ReI. 3.002· T8fJenoc/S52fn1'· (RuaVlor Mel•••) R$16.000.00
Ref. 3.003· T.nuoel .tn.ooOmt - (BA· Guaramrtm) R$170.000,oo
Rol. 3.004 . Tm..., cl 6.00""· (O.......1m pro.. PoIrd>rás) R$ 38.000.00
ReI. 3.DOS· Ttffanocl 1.143m2· (AU8CUrtV�) R$60.000,00
Ref.3.006 _ Tanenoc/450"'· (J8RlmC�)R$ 14.000,00
ReI. 3.007· T""anoe/372n1- (lot Sar*l AnIonIo· Naleu RamOs) RS 2.800,00
ReI. 3.008· Tanenoc/ 470· (R.aIdandaI Varsals II) RS 9.000,00
Rtf.3.009 • TliII1'tnO el S70m' . (Rua QulIMNmt Waage) AS 60.000,00
Rtf. 3.010· TtlTeoocl S13n# . (NafeuRarms)R$ 1.500,00
Raf. 3.011· TtlTenocl4SOn1· (WadanwRaU) AS10.000,OO
ReI. 3.012 . Ter.enoCl480",· (Lot GwcIa) RSS.500,OO
ReI. 3.013· TerftnOe/1.698fn1 -(8wrado RIoCeno) RS 16.000,00
Raf. 3.014· TtlTeoocJ 2.18OfnZ'· (pJôI:. RodeIo CIfodo) R$1S.soo,00
ReI. 3.015 . T....emcl3Ot)n1t· (Naveganlesà 200mdaPrala) RS; 3.000,00
ReI. 3.016 . TtlTenocl52Sn1· (Jaragué E.quento· pl'Ólt. JwanlUS) RS 7.soo,00
ReI.3.0l7· Terrenocl40�· (Quk1IadosAÇPItaJos· BanaVelha) RS 4.500100
ReI. 3.016· T_remel 1.0somr· (BaTado Alo Cerro· Ruado NaYfdado) RS 16.000,00
ReI.3.019 . Teffanoe/376· (Rull Euganb PIaz) RS 7.000,00
AeI.3.020 . Ter.anocl420",· (Lai. o.da:) RS 4.500,00
ReI. 3.021 . TlHTtnOc/465fn%· (I" da F.lgualfa) EnlnöI RS1.500,OO + FInanc.
ReI.3.0�2· T ....enocJ36SM· (BMroAn1z�e) EnlradaRS3.000,OO+ FInanc.
Ael. 3.023· Tenenocl 41amt· (Pr�. Rodet» QkUo) AS 4500,00
Ael. 3.024· TtlTanocl37t",· (Via Lenzl) RS 6.000,00
Rei. 3.025- T.nenocJ 17.791"'· (Jantgué Esquento) A$3S.000,OO
Rei. 3.026 . Terrenoc/42Om1· (ld. AaIfddoRau) RS 40.000,00

CH.(CARAS
ReI. 4.001,· heada 000.00Gn1· (GtBamrlm) RS 50.000,00
ReI. 4.G02 . Álaade 5.320n11· (RIo Cena· PrOx. COOcoLele, RS .t.5.000,00
ReI.4L003· Naada SOO.OO�· (AIodal.:uz)RSS5.000,OO
ReI. 4.004· h_da SOO.OOOn1l· (NerauRaIfDS) RS 60.000,00
ReI. 4.005 . haada 105.000n1l· (Nereu RallDSl RS 60.000,00
Ael. 4.006 . Álea de 325.0001· (lhada Figueira) AS 20.000,00
ReI. 4.007· Áleade S.OO�· (h da Flguen) RS 6.000,00
A.t 4.006 .Neade t5.000mr· (RuaO...... Com&anl· Massaranduba) RS 20.000
ReI. 4.009· Aread&20.� (E..nöI Gartbaldl) 2Okmoocanlro, *ta pIBM, Clcasa,lägoa.. pomIIfde
IMas. RS 65.000,00

PONTOS COIlERQAIS (VENDA)
Rat. S.001 . 5alacomerclal cl 65"'· (Cem.akJque . Rua AaInddo Rau) RS 22.000,00
Aet.S.G02 ·'Salacomercial cl 110"'· (COmcasa •• ·..Ilngué Esquerdo)AS 50.000,00
Raf. S.OO3· Sala CCI'I»rdaI cl 80n11- (PartaI.aagué) AS 9.000,00
Rat 5.004· GaIpao Industrial cJ280n1· (Terreno cl9ßOmZ· Rua Joroa CzemioWlcl) RS &5.000,00
Aal. 5.005· GalpAo IndU!lflllll cJ260n1· (C8saatv.cJ 100fnl-cJTenenodaS.8S0Jafagué64) RSSS.OOO,OO

·PONTOSCOIIERaAlS(LOCAÇÁO)
Rei. 6.001 . GaIpêo 1ndu8lrtal . óttrD p/lnd. de conl. (RuBI Jorge czanilewlcz)
AtI. 6.002 . C8!a rrl8lacl2 dorms. (CtnI.o) AS tOO.aOOiOO'pcw mês
Rei, 6.003· casa rmla clt dorms (Centro) RS 90.000,00 pa mês

LOTEA_NTOS
ReI. 2030 . Ra!Jldan::l8I Ptaz8f8·· (Jl\ada Flguetra)· Ent�. + F1na0i:teman1o(al6 00 vez'S)

.

Aaf. 2040· Ra!ldonclal�g. ótIRDllIot.s,comtodalnlrae!IMd'a,prmk» p8f8cons1njr.

•

(047'3) 711-14..

Vendas

Apartamento cl 121 ,54m1 - Edif. Jaraguá - Centro

Apartamento cl 11Oml - Edif. Centenário

Apartamento c/IIOm1 - Edif. Sta. "I:erezinha
Apartamento e/156m1 - Edif. Sehiochet

Apartamento'e/69 ,000l_ Edif. Paloma
Apartamento e/l4Om1 - Edif� Chiodini - Centro
Casa de alvenaria cl 70ml - Rua Rio Molha
Casademadeirael7Oml-RuaJoãoDoubrawa- Perto
Hospital Jguá.
Casa de alvenaria cl 104m1 - Rio Molha
Casade.alvenariac/Sâêmê-RuaJoãoFranzner-Jguá..
Esquerdo.
Casa de alvenaria c/156m2 - Lateral rua Antonio
Sehmitt
Casa de alvenaria cl, 124m1 - Rua Veroniea Rozá -

l.oteam. Rozá
Casamista e/18Oml - Pröx. Rodoviária
Casa demadeira c/ 80m1 - Rua Rio Molha
casa: mista cl 60m2 - Rua Alfredo Bengel - Jaraguá
Esquerdo
Casa de madeira c/75m2 - Rua João Sami Tavares
Casa de alvenaria c/70m2 - Vila Nova - Ótima
locaIização
Casa de madeira cl 80m1 - Rua Walter Marquardt
Terreno e/375m1- Rua Marthin Sthal- Vila Nova
Terreno e/50.00Oml - Rua Rio Cerro I
Terreno e/45Oml- Rua Frederico C. A. Vasel
Terreno e/48.00Om2 - RuaWalter Marquardt
Terreno c/ 45Oml- Rua loinville
Terreno e/377m1- Rua 798 - Oba da Figueira
Terreno c/405m2 - RuaWalter Marquardt
Terreno e/473m1- Loteamento Divinópolis - Oba da

Figueira
Terreno c/507m2 - RuaEduardo Kriseh - Perto Posto
Marcolla
Terreno c/395m2 - LoteamentoiDivÍl)ópolis'- Oba da

.

Figueira Locação
Casa mista - Rio Molha

CRECi-'SC - Protocolo N" 0187940-58
Ru••5 d ui.... 3117

VII. N.v. - r••u6 d. Sul - SC

Fc._caa
7e- .... --
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'Loteamento Juventus

('\S\ 1>10: \I.\F�\RI\

Rua: l.l'''p"ld" \I.lIlkl'.1I 191. ( ·111.... 001ll�.
h' r , l .. n.�.Oolll�. l'I 1 pi,,,, . (\'111 .."

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

TRAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS VERDADEIROS ÚLTlMASUNIDADES ÀVENDA, 90%JÁVENDIOO

TEMPOS MODERNOS
ESTE É o MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO

.

COMERCIAL DE JARAGUÁDO SUL. VEJAALGU
MAS DAS CARACTERrSTICAS DO MARKET
PLACE:

• ENTRADAS PELAS RUAS .... --_
RE INOLDO RAU E CARLOS PROJETO,CONSTRUÇAOE INCORPORAÇAO:

HAFFERMANN.

"

,.ELEVADOR PANORÂMICO;,

.ESTACIONAMENTO COBERTO
COM VAGAS DEMARCADAS;

• ORIENTAÇÃO COM FRENTE
PARA A FACE NORTE - ILUMINA

çÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS;

Lotes com entrada + financiamento
Vendas: Chalé Imobiliária
Fone (0473) 71-1500

RUA REINOlDO RAU, 61 - JARAGUA DO SUL, SC

E N D

EXCLUSIVARUA 14HORAS:

LOJASDE

CONVENIÊNCIA

TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE 8À

MEIA NOITE.

CONFORTO PARA A

CIDADE, BONS NEGÓCI

OS PARA OS LOJISTAS!

At-
Arquitetul1I

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 



Vendas

Larlmóveis
Av. Malo'Deodoro, 141

Nova.

Casa de alvenaria na ruaAlberto Picoli, 553, Água Verde, com 75,OOm2, terreno de 18x16.
Casademadeira com IO,OOm2 com terreno 420,00m2. Lot. Marcatto, rua 723, casa 90, EstradaApartamento no Edifício Jaràguä.

Casa de alvenaria com 63,00m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
Apto. cl 166,()0m2 no Edifício Miner Ra Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Chácara em Schroeder, com 42morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista cl 9O,00m2 na ruaManoel da Costa, 'bairro João Pessoa.
Terreno com 4.700,00m2 e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos.
Casa de alvenaria cem 280,00m2 com terreno de 2.500,00m2, na rua Antônio Carlos Ferreira
esquina Lourenço Kanzler.

.

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

Locação
Casa demadeira, com 2 dormitórios e demais dependências, na rua João Bertoli n° 300 (Água
Verde)

.

. Casa na rua: Luis Alves n° i 10. (Ilha da Fígueíra), com 4 dormitórios e de mais dependências,
com garagem, murada, demadeirá.
Casa de madeirá, narua Joaquim Fco de Paula, n° 2386, fundos, com 3 dormitórios e demais

dependências.
.'

A
,• INTERIMOVEIS

.

.

CRECI0914-J

Só esta semana

Apartamento no

I

conjunto residencial
Amizade, com 2

*

quartos, sala, copa,
.

cozinha, banheiro,
lavanderia

I
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

TERRENOS
Terreno em Piçarras a beira rio cl 4.185m2
(Ancoradouro)
TerrenoRuaAmazonas cl 1.720m2, (esqui
na) pr6x. Scar
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl
2.5OOm2. Pr6x. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno Rua João Januário Ayroso 20x90
(1.800m2).

'

310tes com 2 casas demadeira + fundamento
Av. Mal. Deodoro dá Fonseca cl 950m2

CASAS
Casa alvenaria cl 50m2 - Loteamento Ana
Paula,Rua209 - FranciscoHrushka,n° 1.122.
Casaalvenariac/60m2LoteamentoRodrigues
- VilaRau
Casa em construção 50m2 - São Luiz
Casa mista rua Guilherme Hering, n" 30 -

Centro Pr6x. Bar Capilé
Casa alvenaria 160m2.- Pr6x. Recreativa
Menegotti
Casaalvenaria 100riJ.2+60m2(emconstrução)
- llha da Figueira.
Casamistacl terrenode 14x36 - RuaFrancisco
Zacarias Lenzi
Casa alvenaria 183,60m2 cl terreno de
16,40x70 (1.148,OOm2) - Vila Lenzi

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

Situada em área residencial. Valor R$
, 65.000,00
Casaemconstrução 40m2c/ terrenodeesqui
naLoteamento AnaPaula III. R$ 7.500,00 +
financiamento do terreno

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

•..�.._...._....•
• '

�Iíí= •

: CRECIW'1589J_ :
.1 •
• Ba....a Sul.'
: I...õvels :
I Fone: (0473) 72-2734 I
.' .
• ·1: Casas :
•

Casaem alvenariaell30mz, 3 qtos, sal. cöz, desp. garagem. Vila
•.Rau. Preço R$ 25.0oo,00.Aceita-se carro. I• Casa em alvenaria c/70m2, 2 qtos, sal. coz, BWC, todamurada, •

•
no Jaraguá Esquerdo. R$ 16.500,00 •casa em alvenaria c/70m2, 2 qtos, sal: cozo BWC, terreno COm l

• 2.550m2, bairro São Luis. Preço R$ 16.000,00 •
• Casa mista c/ 150m2, 3 qtos, 2 BWC e demais d�endências,. I• terrenoc/480m2(12x40),JaraguáEsquerdo.PreçoR$16.0oo,00 •negociável.

.

.

• Casa em alvenaria c/180m2, 5 qtos, 2 BWC, garagem pl dois •
• carros, sala, cozo e mais um depósito em alvenaria com 63m2. • I•

Aceita-se carro até R$ 10.000,00. Localizada na Barra. R$
•45.000,00

• Gasaemalv.enariasemi-acabadac/l02mZ, 3 qtés,l suíteedemais •
• dependências.EstradaWolfgangWooge, telrenoel420m2(15x28). •Preço R$ 20.000,00 - negQciável I• Casa em alvenaria eI 88,00m2, 3 qtos, sala, cozo BWC,lavand. I
• garagem; terreno c/ 420m2 (15x28), na rua João Franzener - •
•

Bairro São Luís. Preço R$ 30.000,00 o Aceita-se carro até R$ •8.000,00
'

I• Terrenos •
• Com 400m2, na rua Luis Satler, naBarra, fundos Supermercado •

Breithaupt. Preço R$ 7.500,00I Com 720m2, localizado na Barra. Aceita-se carro. Preço R$ •
, • 13.000,00

'

.• I• Coml1.427m2,edificadocomumacasademadeiraeumgalpão, •
na Barra. Preço R$ 45.000,00 ,

• Com 840m2, naBarra. 'Preço R$ 4.309,00 em até dois pagamen- •

•••
tos. •

ICom 2.791m2, rua Walter Marquardt, defronte Centro Com.•Vasel o Preço R$ 215.000,00 I

Cem 450m2, na ruaBerthaWeege, a 1.5OOmts daMalwee. Preço •

.:
R$ 6.500,00 - 50% mais 2 pagtos, •

IChácaras
•Com�5.836ml,naBarra..PreçoR$210.ooo,00-50%deentrada

e-saldo em até 03 meses. •

:• 7Co5m225.272m2, edifil
.

lcadAoco�umacasaemalveBnarianPre°vacoRm$.
I

m ,pastagem, agoas. oeítatrocaporcasanat arra. ço •50.000,00 .'

Com 125.0oom2, edificado com duas casas de alvenaria, uma.
.0 casa de madeira, um galpão, árvores frutíferas, 60.ooom2 de •

:
pastagem, lagoas, águacorrente, localizadanaEstradaGaribaldi,. Idistaute 9km daMalwee: Aceita carro ou casa na cidade. Preço
R$85.000,00. •

•
Com 25(i).000m2, edificado cl uma casa de madeira de 80m2, •estrebaria, galpão pl milho, árvores frutíferas, .1 0.000 pés de

• banana, palmito, pastagem e mais.30.000m2 de terras aradas, •
• água corrente, na Estrada Garibaldi, a 18km daMalwee. Preço •
•

R$ 45.000,00 - negociável. •
.

Loteamentos

• Lotes a partir de R$ 1.000,00 de entrada e salde até 6 meses. •
• •
...................
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Weg conquista oPrêmio da Aumentam casos de violência

Q.
.

l·,l d" 94,1 P b
� contra osmenoresem]araguá

. ua lua e ua etro ras JaragWi do S.I- Relatório do e outros casos <Je violência con-

primeiroanodeatividades doCon- centram-se nas camadas de baixa

selho Tutelar dos Direitos da Cri- renda e analfabetos ou de pouca

ança e do Adolescente de Jaraguá escolaridade, estando associados

do Sul, registra 657 casos atendi- a outros fatores como desempre
dos neste período. As agressões go, subemprego e desestruturação
físicas contra crianças de O a 12 familiar.

anos, num total de 97 lideram o Diz o relatório que estas famfli

quadro estatístico elaborado pelo às, em suamaioria, originam-sedo
Conselho, além de outras 30prati- nortedoParaná e planalto serrano
cadas contra jovens dos 13 aos catarinense e nunca tiveram aces-

18 anos. so aos meios de informação, ins-
Segundo trecho do relatório, trução e saúde básica. "Ao se alo

chama a atenção a violência prati- jarem na região deparam-se com

cadaem casa, em especial entre os uma cultura bem adversa à sua e

membros da própria família, inclu- daí nascem outros conflitos. Em

sive com seis casos de estupros bora as oportunidades existam, a

comprovados contra crianças de falta de urna qualificação profissi
até 12 anos, além de outras 15 onal os excluem", ressalta o rela

tentativas registradas. A violên- tório.
cia praticada contra as crianças Como solução, o Conselho

inclui, também, agressões físicas, prega a união de todos os segmen

psicológicas e abandonos, entre' tos da sociedade para que a estas

outros casos. pessoas sejam dados os direitos

Ainda de acordo com o relató- de cidadão e também obrigações,
rio, foram detectados 25 casos de fazendo com que haja uma recupe
prostituição de menores, na faixa ração de auto-estima. "Teremos,
etária dos 7 aos 18 anos, 15 casos com isso, menos marginais nas

de uso de drogas entre jovens de ruas, nos presídios e menos doen-

13 a 18 anos e, na mesma faixa tes nos hospitais", conclui o

etária, três casos de incesto Estes relatório.

DESTAQUE

J araguá do Sul - A Weg
Motores conquistou o Prêmio
Petrobrás da Qualidade 94, na
classeprodutos/grandes empresas.
Estaéasegundavezqueaempresa
ganhaoprêmio: aprimeirafoiem
1986. No dia 7 de novembro o ,

pesidente
executi- Títu/o
vo.Décio
da Silva, i concedido

pelo
tiS/O/D/

o presi
dente do
Conse
lho de
Adminis-
tração, Eggon João da Silva e o

diretor superintendente da Weg
Motores, Moacyr Rogério Sens
receberão o prêmio na sede da

Petrobrás, no Rio de Janeiro.

o título concedido pela estatal
brasileira do petróleo divide com
Prêmio Nacional da Qualidade o
top de premiação na área da qua
lidade. Para conquistar o prêmio,
aWeg concorreu commilharesde
fornecedores da Petrobrás,
considerada amaior compradora
de produtos e serviços no Brasil.
"Isto é motivo de orgulho e dá

respaldo àempresa, que ficanuma
ótima posição entre os demais

fornecedores da Petrobrás. Entre
eles, uma grande parte é formada.

por clientes nossos, que sentem

umagrande segurançaem fornecer
seus equipamentos com produtos
Weg", afirma Moacyr Sens.

Para o diretor, o prêmio se

soma às certificações do Inmetro
e do BVQI, que redundaram na

conquistadocertificado ISO9001,
como mais um atestado de quali
dade para a Weg. "Destacam-se
dois pontos na importância do

Bont J>II9O'. belo quoiIdIdo._" oom

_... Imdo "_.1_ .lnId.
Av.Moi_doF_. 280
Fon.: 72-3388

Na Weg, a qualidade éponto de honm

prêmio: primeiro, a metodologia 'Votados em cada classe, que
de avaliação, que é muito seme- recebem uma carta-convite para
lhante à do Prêmio Nacional da participar do Prêmio.

Qualidade. Segundo, porque a O processo de premiação tem

iniciativa vem do próprio cliente, três etapasdistintas. Aprimeiraé a
que decidiu conceder um prêmio entregadorelat6rio elaboradopela
de qualidade entre os empresa, mostrando o que ela faz

fornecedores", avalia o diretor paraaperfeiçoaroSistemadeGes
superintendente. tão da Qualidade. O documento é

Para concorrer, a empresa não avaliado por uma equipe da

faz inscrição. A Petrobrás é quem Petrobrás, de acordo com critérios

decide, a partir. de uma primeira pré-determinados pelo concurso.

avaliação interna. Mais de 600 Na segunda etapa, há uma

funcionários da estatal recebem reavaliação do relatório por uma

umafichaparaindicação, entre os equipe técnica. E na última fase,
milhares de fornecedores, daque- cincoavaliadoresdaPetrobrásvisi

les quenãoapresentarn problemas, tarn a empresa para comprovar se
desde o pedido até a entrega do os procedimentos descritos no

produto. Depois daprimeira indi- relatório são aplicados de acordo

cação, são escolhidos os 20 mais com a descrição do documento.

'IlAÇÃO
CANARINI+O

TRAGÉDIA

DEMISSÕES

Prefeitura despedirá 400
Jaraguá do Sul - A partir de

janeiro do próximo ano, cerca de

400 funcionários da prefeitura de

Jaraguá dq Sul começarão a ser

dispensados. Este contingente de

servidores engloba os que fizeram

o concurso público e não foram

aprovados e os que não participa
ram do concurso. A dispensa, se
gundo o prefeito Durval Vasel,
não pôde ser concretizada antes

em função da legislação eleitoral

que proíbe demissões nos três

meses básicos anteriores e poste-

riores às eleições.
Gradativamente, estes funcio

. nários serão substituídos por ou

tros aprovados no concurso, de

acordo com as necessidades da

própria prefeitura. O concurso tem

validade por dois anos, podendo
ser prorrogado por maís um con

forme prevê seu regulamento.
Hoje, a prefeitura de Jaraguá do

Sul tem um quadro de 1.813 servi

dores, a maioria optante pelo regi
meestatutário, queconsomef1155%
da receita em salários.

!:\ I+UM�NIZ!:\Ç�O DO TRf.tNÇITO €M
J!:\R!:\GU� DO ÇUL € POççrVE1. .

ß!:\ÇT!:\ I+�V€R UM!:\ CONÇCIE:NTIZ!:\Ç�O
- DE: !:\Mß!:\ç !:\ç P!:\RTE:Ç:

P€DE:ÇTRE:Ç E: MOTORIÇTt:\Ç.
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ENCONTRO

Adjori discute seu estatuto social

A Associação dos Jornais
do Interior de Santa Catarina
deverá reunir seusassociadosnas
cidades deRodeiolTimbó, hoje e

amanhã, quando em reunião de

trabalho, apreciarão a ordem do
diaelaboradapelaatual diretoria,
alterando ou não os estatutos so
ciais. Dada a magnitude do as

sunto, deverá reunir a grande
maioria de seus integrantes para
dar à Adjori-SC as diretrizes

seguras no dealbar de uma nova

administração estadual, nas ins
talações domuito procurado Ho
tel Park, de Timbó.

Amanhã, após o café, às 9

horas, os representantes dos

jornais do interiordeslocar-se-ão
para Rodeio, no Hotel Villa

.

Paradiso, onde acontecerá a

reunião/debates comos dois can
didatos ao governo do Estado,
finalizando com um almoço de
encerramento.

O anfitrião do encontro será o
associado "Jornal do Médio
Vaie", do nosso companheiro
Evandro Loes.

Para os que não conhecem o

local, vale lembrar que o Hotel
VillaParadiso,emconjuntocom

as prefeituras municipais da

região do Médio Vale está im

plantando a Rota Ecológica do
Vale Europeu, o que tem

despertado grande interesse no

setor de agentes e operadores
turísticos do Brasil.Argentina e

ChiJe.
É o Grupo Narbal Souza

através do seu Complexo Villa
Paradisoqueassumeumapostura
importante e de vanguarda nessa
empreitada, projetando Rodeio e

a região a níveis nacionais e

internacionais antes nuncaalcan

çados. (E.V.S.)

LIVRO'

A partir da edição de
novembro, aSuperinteressan
te terä um novo visual e uma

nova organização grõfica. Na
verdade, a revista ficou mais

ágil, mais râpida, mais movi-
\.

mentada, rejuvenescida: Tudo
paracompanhareestarsempre
ao lado do nosso leitor, num
mundo que se modifica todo
dia.

As mudanças hão são ape
nas visuais. Foi criada uma

nova seção, a Supermul
timídia, que darä aos nossos

leitores todas as dicas sobre
CDRom's, computadores, no-.
vidades de tecnologia inte

rativa, e ainda sobre vídeos,
televisão por assinaturas e

livros. Enfim, em Supermulu
mídia haverá tudo o que seja
opção de informação e

entretenimento para o nosso

leitor.
liA cada mês, nós temos

procurado fazer uma edição
mais atual, vibrante, afinada
com os temasmais quentes da
atualidade ".

(UmasugestãodaLivraria
e Papelaria Graflpel - fone
72-0137 ou 42-0972)

RIES - 21/3 a 20/4 - A Lua
aconselha você a evitar as espe
culações, e a mais do que nunca

preferir o pouco certo ao muito
duvidoso, paranãoentraremfrias.
Procure agir com a máxima habi·
lidade ao se relacionar com as

pessoas mais queridas, e esteja
alerta para não provocar rupturas
indesejávéis.

CÂNCER-21/6821fl- Seuastro
regente, a Lua, passa a minguar
emseu setormaterial, assinalando
uma fase ótima para você resolver
de modo bastante objetivo tudo o

que está pendente. Júpiter anda
elevando seu astral, e pennite que
suas iniciativas no sentido de
solucionar as questões pessoais

LEÃO - 22n 8 22/8 - A Lua,
começa a mínguar hoje, em seu

signo, facilitando o encerramento

definitivo de tudo o que lá era em
sua vida. Omomento é ótimo para
você se desligar do passado e

cuidardosseuspróprios interesses
pessoais momentâneos, mesmo
porque você anda mais vital do

TOU.RO - 21/48 20/5 -O n'linguante
lunar assinala um dia em que você
deveráestaralerta contra situações
de disputa ou antaqonlsmo,
procurandomanteraharmonia com
todos, mas sobretudo com a famf
lia. Júpiter, em bom aspecto com

Netun.o, toma esta fase óiima para
você fazer novas amizades.

G�MEOS - 21/5 8 2016 - Acautele
se contraa agitação excessiva, que
pode até afetar negativamente seu
psiquismoe procure fazertudo com
muita calma e atenção. De um

modo geral este perfodoé favorável
ao seu bom desempenho no

trabalho, e você poâerá ter seu
valor devi mente a reciado.

LIBRA -2319 à 22/10 - Sua intui

ção anda mais aguçada da que
nunca, graças ao paralelo que
seu planetaVênus faz comUrano,
fazendo com que suas antenas

estejam ligadfssimas." A Lua
aconselha você a não alimentar

expectativas demais em relação
aos outros e a não pedir nem

ESCORPIAO-23110a21/11- Você
já se acha plenamente sob o efeito
das vibrações harmoniosas que
Netumo envia ao seu signo através
de Júpiter, que nele se encontra.
Estes astros fortalecem sua
religiosidade natural, tomam sua fé
poderosfssima e possibilitam suas

mentalizações se concretizem com

maior facilidade.

SAGITÁRIO - 22/1.1 a 21/12 - Seu
planeta Júpiter, em seu setor

espiritual: agora está em bom as

pecto com Netuno, o mais
transcendental dos astros, que fez
com que suas forças mentais se

manifestemmuitomais intensamen
te. As horas de recolhimento serão
ainda mais agradáveis e frutfferas.

AQUÁRIO - 21/1 8 19/2 - Seu

planeta Urano está em paralelo
com Vênus, que facilita sua atua
ção profissional e dá amaior força
às reavaliações e retomadas nes
ta área. A Lua começa a minguar
no signo oposto ao seu

desaconselhando compor
tamentos competitivos ou rudes
s r I

-

REDEBANlEIRANTES
Programação não foi fornecida

"Alterações não comunicada.
são de responsabilidade da.
emissoras.

05:28-
06:40-
07:00-
07:16-
07:45-
08:00-
08:20-
12:00-
12:30-
12:50-
13:15-
13:40"
14:10-
16:00-
17:50-
18:45-
19:45-
20:00-

,20:30-
20:45-
21.:50-

22:45-

00:30-
02:00-
.03:52-
04:49-

05:50-
06:11-
06:30-
07:15-
07:45-
08:00-
08:25-

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

10:50-
11:34-
12:34-
í3:30-
·15:50-
20:00-
20:30-
20:45-
22:25-

23:55-
00:50-
01:20-

REDEGLOBO
Hoje

Telecurso II Grau
Salto para o futuro

Educaçãopara o Trânsito
Festival de desenhos
Horário Polftlco Gratuito
Eureca"Gravldade"
Xuxa Park

JornaldoAlmoço
Giobo Esporte
RedeRegional deNotfclas
JornalHoje
VideoShow
Esporte Espetacular
Fluminense x Palmeiras
Troplcallente
Qua1roporQua1ro
RBS NotIcias
JornalNacional
Horárlo Politico Gratuito
PátrlaMlnha
Escollnha do Professor
Raimundo
Filme - "Naufrágio no
pacifico"
Filme - ''Reencon1ro Mortar
Formula1
Boxe Internacional
Agente86

Amanhã
Educaçãoem revista
Desenhos
Campo&Lavoura
GioboCiências
Horárlo Polftlco Gratuito
Giobo Ecologia
PequenasEmpresasGrandes
Negócios
GloboRural
RBSComunldade'
Modeio EmpreSOrla1
Catarnense
Fórmula 1 ''Compacto''
S.G.S.Mallbú
Melrose
Filme - 'Ouro de Mata�'
DomlngãodoFaustão
Fantástlco
Horárlo Polftlco Gratuito
Fantástico
Elelções-Debateaogovemo
deSC
Nova lorqueContro oCrlme
Placar Eletrônico
Fllme-"Ohomem que querla
ser re]"

•

CAPRICÓRNIO - 22/12 8 20/1-
Urano, no seu signo, agora está

.

em paralelo com Vênus, que esti
mula, seu lado mais sociável,
cortês e amistoso, facilitando bas
tante as relações comtodos.A Lua
tensionao SÓI, aconselhandovocê
a evitar a dispersão, assim como

desgastes excessivos e desne-

VIRGEM - 23/8 8 2219 - O noSSO
satélite começa minguar no siglO
anterior ao seu provocando certa
in$\ab.ilidade emocional em você,
quedevei'áafastarasidéiasmelan·
cólicas e pensar sempre de rT1()Ô)
positivo. Seja realista, procure tater
uma coisa de cada vez e com a

máxima objetiv�de, para não se

PEIXES-201282013 _Seuregente
Netuno está em harmonia com

Júpiter, o mais benéfico de todoS
os astros, fazendo com que aSOrte
atue plenamente a seu favor e

abrindoaindamaisseuscamnhOS.
6 momento é de oportunidadeS e

expansão, portanto esteja alerta e

trate de malhar o ferro enquanto
está uente.
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Gente & Informações
Volta ao Mundo Teclado Manequins e modelos

Hoje, apartir das 23 horas, na boate Marrakech, acontece a formatura de mais uma turina de

manequins e modelos da CKAT Produções Artísticas, que é capitaneada pela controvertida e

competente Irma Marquardt e pelo, não menos capaz, amigo Ati. Na noite de hoje, 23 alunos
farão seu desfile de formatura e amanhã à tarde, outras 20 crianças, :se apresentarão pela r

vez, também na Marrakech. Estajá é a quinta turma que a CKATentrega a este

disputadíssimo mercado de trabalho, em Jaraguá do Sul e região.

Simplesmente magnífica! Assim foi a promoção Volta ao Mundo

Teclado, promovida pela Escola de Música Arte Maior, de Jaraguá
do Sul. Os alunos da professora Icléia França Dellagiustina

mostraram muita habilidade e conhecimento nas apresentações
independente de idade e sexo. Sob a regência do maestro Luiz
Paulo Trioni, a noite foi memorável, com a interpretação de

músicas de doze países, fechando, é claro, com Aquarela Brasileira.
Parábens Icléia

2a Volkstanzfest
O município de Massaranduba
realiza de 11 a 13 deste mês a

segunda edição da

"Yolkstantfest", que reunirá; nos
três dias, grupos folclóricos de
Santa Catarina e outros esta

dos. Afesta acontece noparque
de eventos do município, com
bailes todas as noites e desflles
pelas ruas da cidade. O evento

tem o apoio epatrocínio daSkol
e promete ser o ponto alto das

comemorações do aniversário
domunicípio.

Um gesto de amor

Eporfalar emMassaran

duba, aAssociação de Pais e

Amigos dos Excepcionais
(APAE), massaran-dubense,
promoveuno dia 7deoutubro
um pedágio beneficente onde
foram ar-recadados mais de
R$ 1,34 mil. Segundo o

tesoureiro da entidade,
Valmir da Silva, estes

recursos serão aplicados na

manutenção dos serviços
prestadospela APAE.

ILAI!�
. .f", �n,t'('haf n�"t1(1"J, /'11- 1-(ln, ·1./:,,·

Tem ooiee«

que nunca

saem da moda.

Andaf'hem,
vestido é
uma delas.
t isso é no

Duas das formandas de hoje, Rosane Petry... . .. e Bianca Cristina Deretti

UmadataalegreparaoCORREIODOPOVO
No dia 2, festejamos

'

alegres a passagem de maís
urn aniversário de nosso

amigo e diretor, Eugênio
Victor Schmöckel, que
completou os seus 73 anos de
urna vida cheia de

, realizações. Jornalista,
historiador, professor, econo
mista, são algumas das
atividades deste homem que
também na política prestou a

sua colaboração para o
desenvolvimento desta nossa
querida Jaraguá do Sul. Por
isso não poderíamos deixar de
lembrar esta data tão

importante.

Kami<Bão

VESTiNdo VocÊ dE CORpO INTEiRO

GETúlio VARGAS, � �

Para-nós, seguro não é só garantia de riscos
Seguro é Prestação de Serviços

"

.;.jtN-�SEqUROS GARCIA
j��ua Expedicionário Gumercindo da Silva nO 90,

�� 1° andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
,h

Jaraguá do Sul - SC

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS E SANDUICHES GELADOS, TAr;1BÉM COM CAFÉ,
CHOCOLATE OUENTE, BOLOS E SALGADOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAOS FLAGRANTE

EmJaraguádoSul LadrõesdepalmitopresosemCorupá
, "

a segurança e um

caso de polícia
J araguá do Sul - Mes-'

mo após as sucessivas visitas
dos dois secretários de

Segurança Pública do Estado
de Santa Catarina - que se

alternaram durante a atual
n..,l��_�n
C&lIUll.l0-

mais policiais civis que
Jaraguá do Sul

(proporcionalmente). A ex

pectativaédeque até fevereiro
de 95, haverá apenas um po
licial civil trabalhando na de

legacia para efetuar os atendi-
tração-, mentos ao público, atender o
n a d a NÔD 116 telefone, entregar intimações
mudou • e fazer diligências, além de
na polí- Yloturos auxiliar os três delegados nas
cia civil lIf1m IIDmflllS investigações que, hoje,
de Jara-

SUlitifllltflS praticamente não existem.
guá do "O que vem sendo feito até
Sul. A

'

agora, só é eossível pelo em-

situação ainda é dramática. penho e desprendimento dos
Faltapessoal, asinvestigações policiais e delegados,mas não
não progridem e os furtos se sabemos até quando vamos

multiplicam a' cada dia que agüentar isso", revela uma

passa. Recentemente, uma fonte ligada à delegacia de
nova viatura chegou à cidade, Jaraguá do Sul.
mas o que não foi dito é que De tudo o que foi ampla
outra que aqui estava, foi mentedivulgadoeprometido,
embora. só mesmo o início das obras

Fontes não oficiais da polí- da nova cadeia pública é um
cia civil de Jaraguá do Sul fato, dando a impressão de
revelam que O trabalho é mais que vai, efetivamente, acon
vocacional que uma opção de tecer. Mas sõ a cadeia, sem
atividade profissional digna- ninguém para prender oS cri
mente remunerada. Os polici- minosos, de pouco vai servir.
ais, em número reduzido, não Por outro lado, a Polícia
recebem horas extras pelo Militar, agora, tem o seu efeti
trabalho de "batidas" noturnas vo reestabelecido. Issoporque
e campanas em busca de todos os PMs que foram des
criminosos.Háapenasumpo- locados para outras cidades,
licial civil para executar, onde se realizaram as festas
diariamente, os serviços que de outubro, járetornaram e é
são prestados na delegacia de notória a presença deles na

polícia de Jaraguá do Sul. cidade, policiando o trânsito e
Dos rádios enviados pela garantindo, bem ou mal, a

secretaria estadual, apenas os segurançada população.Mas
que são instalados rios veícu- isso não deve durar muito,
loséquetêmserventia, porque pois, como em outros anos,'
es portáteis pouca utilidade parte do efetivo de Jaraguã do
podem oferecer. Sul deverá ser deslocado para
Segundo a fonte que as cidades 'litorâneas, para

prestou informações ao assegurar a tranqüilidade dos
CORREIO DO POVO, a de- veranistas, enquanto a cidade
legacia de Guaramirim tem fica desprotegida.

Corupá-Porvoltadas 19horas
daquarta-feira, 2, apolíciaprendeu
em flagrante doishomensacusados
de roubarem palmito da

propriedade deWaldirQuost, situ
ada na localidade de Bomplant,
município de Corupá. Os ladrões
foram flagrados por um vizinho

queavisouWaldir.Osdoiscercaram
eprenderam os ladrões. Em segui
da comunicaram à polícia que os

'condmiuatéacadeiadeJaraguádo
Sul, onde foi lavrado o flagrante
delito.

De acordo com informações da
polícia, o vizinho deWaldirQuost
disse ter visto três pessoas na

propriedade, mas quando se

armaramde instrumentoscortantes
- foice, facão, etc. -, para pegar os
ladrões, só encontraram dois.Gen
tilMarques, 34, trabalhadorrural e
Flávio Fossile, 25, lambém
trabalhador rural, ambos naturais
deCorupá, confessaramqueooutro
elemento que os acompanhava era
Guido Seidel, mas a polícia não

. pôde confirmar a sua participação
noroubo.

No total, a polícia apreendeu
juntoCOm os ladrões, 17 cabeças de
palmito, além de instrumentos que
eram utilizados peladupla. Segun
do Waldir Quost, quando

abordaram os ladrões e os

desarmaram, levaram os dois até
um campo de futebol, próximo da
suapropriedade,ondepediramaju
da para que os dois ficassem
aguardando queWaldir chamasse
apolícia.

A delegada JuremaWulfjá en

caminhou o auto de prisão em

flagrantedeambosqueestãopresos
na cadeia pública de Jaraguä do
Sul. Quanto ao terceiro elemento
envolvido e incriminado pelos
ladrões, serãorealizadasas investi
gações necessárias para se saber se
houve de fato a suaparticipação no
roubo.' -,

PAULO
MONSO

., \

PREPARADO PARA GOVERNAI
Paulo Afonso vai vencer, com o seu voto, a eleição para

Governador porque é o candidato mais preparado. '"

Paulo Afonso foi aluno brilhante da Faculdade de Ciências
Jurídicas, onde formou-se em Direito.

Nos Estados Unidos, Paulo Afonso estudou Ciência Política
na Universidade de Massachussets, onde recebeu o título de
Mestre.

De volta ao Brasil, Paulo Afonso atuou'como professor na
Universidade Federal de Santa Catarina.

O próximo governador dos catarinenses elegeu:..se
deputado estadual e mesmo sendo o mais jovem foi um dos
melhores líderes que já passaram pela Assembléia Legislativa
do Estado.

Também foi Secretário da Fazenda, garantindo isenção de
ICMS às microempresas.

Percorreu o Estado estudando e discutindo as

necessidades de cada cidade, de cada vila, de cada pessoa:
Paulo Afonso tem uma proposta para Governar Santa
Catarina.

.

Com esta cultura e experiência, com a competência e

serenidade que já desempenhou outras funções, Paulo Afonso
Governador vai fazer o governo que você espera.

PAULOMONSO

�
PMOB/ PM N/PRP IPS O/PU B/PV

�--------------------------------------------------�---,:���,----"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguádo Sul, 5 denovembro de 1994 ESPORTES CORREIODopovo-ll

MAlSUM

Gilde Ferran é levadopara Tony Kanaan

• título de campeão europeu
a Indy pela Hall Raclng
SãO Paulo - O piloto do

MarlboroBrazilianTeamGildeFerran
acabade anunciarnos EstadosUnidos
sua contra-

tação pela
equipe Hall

Racing,
considerada
umadasmais
tradicionais
da Fórmula

Indy. Com

quatro anos deEuropa,Gil de Ferran
com certeza conseguiu se colocar no
time de pilotos técnicos e rápidos do
automobilismo europeu. Gil foi 3°
colocado no campeonato inglês de F
Ford em 91 e campeão da mesma

categoriaem 92, chegando a testarum
Willians-Renault de Fórmula 1 no

''V.",.,••

III",,�••
.,,11.
j"'."."

mesmo ano. Em 93 foi 4°colocado na
F-3000 e esteano terminou em 3°. Sua

opção pela Fórmula Indy é mais do

queentendida,jáqueparaumpilotodé
suacategoria, entrarnaFórmula 1 com
uma equipe pequena é no mínimo

desperdiçar tempo.
Gil estámuitoanimadocomaHall

Racing que considera uma equipe
vitoriosa. Em 1978, com o piloto Al
Unser, a Hall Racing venceu as 500
milhas de Indianápolis e outras duas
ovais. de 500 milhas, ganhando .a

chamadaTríplice Coroa. Em 1980, a
equipe tornou a vencer as 500Milhas
de Indianápolis e mais outras quatro
corridas, vencendo o campeonato
daquele ano com o piloto Johnny
Rutherford. A Hall Racing é

patrocinada pela Pennzoil, o maior

fabricantedelubrificantesautomoávos
dos Estados Unidos e tem motores

fornecidospelaMercedes, osmesmos
que equiparam a vitoriosa equipe
Penske.:A Hall Racing corre com

�nas umpilotopor temporada. Este
ano, Teo Fabi ficou em � lugar na
classificaçãogeral, somando79pontos.
Segundo Gil, os entendimentos

COmaHallRacingcomeçaramemjulho
deste ano, quando ele foi convidado
pela equipe para fazer um teste que
deixou os americanos muito
impressionados com seu talento. O
teste foi sugerido pela Reynard,
fabricantedos chassisdaHallRacing e
lambémdePaulStewartRacing,equipe

;ndeGil correu este ano, na F-3000.
Ie também ficou com boa impressão

da equipe. "Eles possuem boa

organização, equipe de apoio
teeumextenso ro ramade

treinos. Acho que é a grande opor
tunidadedeminhacarreira" , disseGil.

Eisa íntegradaentrevistaqueGil
de Ferran concedeu logo depois de

anunciar a contratação:
Porquevocêoptou pelaFórmula

Indy?
GiI-Eutinhaalgumasopçõe8,mas

meu principal objetivo era correrpor
uma equipe com boa infra-estrutura e

um bom programa de testes. Entre ir

paraaFórmula 1 numaequipepequena
eapenas fazernúmeroou irparaalndy
numa boa equipe, eu preferi a Indy.

Você fez testes pela HaURacing
emjulho deste ano. Como surgiu o

convite?
Gil - O pessoal da Reynard,

empresa que fabrica os chassis da

minhaequipenaF-3000etambémda
HallRacing ficoumuitoentusiasmado
com meu desempenho e entrou em

contatocomaequipedeJimHall.EIes

resolveramme chamarpara fazeruns

testese gostarammuitodosresultados.
Desde então vínhamos conversando,
mas preferi esperar o desfecho da F-

3000. Tenho que agradecer
especialmente ao Adrian Reynard,
presidente daReynard e aRickGome,
que seempenharammuitonessaminha
ida para a Indy. Tenho uma relação
muito especial com eles, até porque
corro com chassiReynard desde 91, na
Fórmula3.

Como é a relação entre' a Hall

Racing e Reynard?
GiI-AHall vai ser umaequipe de

fábrica, pois terá acompanhamento
integral daReynard.

Quais são suas chances em 95?

Gil - É difícil dizer. Nunca corri

num circuito oval, não conheço os

autódromos e nem te ho r"

largadas em movimento, como as da

Indy,mas éumaquestãodeadaptação.
Em geral eu me adapto rapidamente,
mas as primeiras corridas devem ser

mais para o aprendizado.
Você tem procurado conversar

com os outros brasileiros que estão

na Indy?
Gil - Sim, especialmente com o

EmersonFittipaldi, que tem sido uma

pessoa. excepcional. Ele me deu

muitas dicas sobre largada, ovais e

tenho aprendido muito. Vou para a

Indy commuita humildade, disposto
a aprender passo a passo.

Quando começam os testes com

a nova equipe?
Gil-Naterça-feira, dia I, deverei

estar em Laguna Seca, para fazer

alguns testes com o carro usado por
TeoFabi este ano.Dias Se-ãvoupara
Phoenix para novos testes.

O que você acha da Invasão de

brasileiros na Indy?
Gil - É apenas coincidência. Já

houve épocade havercincobrasileiros
na Fórmula 1.O principal é que pelo
menosquatrovãoestaremcondiçõesde
fazerboas corridas.OEmerson e oRaul

Boesel são favoritosao título, enquanto
eu e o André Ribeiro teremos um

programa de testes que nos permitirá
desenvolvero carroeobteralguns bons
resultados ao longo do campeonato.

Em 95 a audiência da Indy
deverá subir bastante.

Gil - Sim, com toda a certeza. A

categoria é muito competitiva e as

corridas por si só são muito emo

cionantes e disputadas. Com esse

grande número de brasileiros, o

interesse do telespectador vai crescer.
Depois dos Estados Unidos, o Brasil

AUTOMOBILISMO

o piloto Tony Kanaan, 19, é o

mais novo brasileiro a conseguir
um título de campeão no

automobilismo europeu. Com dois
anos na Europa, Tony Kanaan
arrasa seus adversários italianos e

fecha a temporada de 1994 como

campeão da Fórmula Alfa Boxer

italiana, com cinco vitórias em 10

provas.
Nascido em Salvador, Bahia,

em31 dedezembrode 1974,Kanaan
iniciou sua carreira no kart aos 11
anos em São Paulo. Logo no

primeiro ano já foi considerado

piloto revelação na categoria
Júnior e no segundo ano, em 1986,
ganhou seu primeiro título no kart.
Daí para frente foram cinco títulos

paulistas eumbrasileiro, atéestrear
no automobilismo em 1991,
disputando algumas provas do

CampeonatoBrasileirodeFórmula
Ford, terminando a temporada
como sexto colocado. Em 92

conquista

disputou a Fórmula Chevrolet.
Com a dificuldade doprimeiro ano
da categoria no Brasil, Tony não

conseguiu um equipamento
competitivo e terminou o ano em

quinto lugar, depois de uma vitória
sensacional na última prova em

Interlagos.
No seu primeiro ano deEuropa,

Tony Kanaan chegou, a testar um

Fórmula 3 italiano e quando estava
tudo pronto para o brasileiro

disputar a. temporada de 93, sua

equipe teve umabriga na imprensa
com a Federação Italiana de

.
Automobilismo e foi suspensa por
um ano.

Agora Tony Kanaan se prepara
para seu terceiro ano no

automobilismo europeu. A

categoria já está definida: será a

Fórmula 3, mas o campeonato
poderá ser o alemão ou o italiano -

"eu prefiro ficar na Itália onde já
conheco as pistas".

I
�F

TECNOLOGIA A MELHORJ •.
I •

i IMAGEM DA SAÚDE.

o Hospital e Maternidade Jaraguá
estará inaugurando o
CENfRO DE IMAGEM .

Este Centro contará com aparelhos
de Tomografia Computadorizada
de corpo inteiro, Mamografia de
Alta Resolução e Ultrassonograâa
em Medidna Interna (geral),
Ginecologia e Obstetrícia e
Órgão Superfidals.
Com�te Investimento, o Hospital
[araguä trará solução para vários

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

.,
DlIMAGEM
Hospital Jaraguá

R. Jorge Czémiewicz. s/n
Fone (0473) 71-6357
Fax (0473) 71·1510

.

CEP 89255-000

Jaraguê do Sul • SC
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Jaraguá trazdozemedalhas Paola vence segunda etapa

fi tercei I disputatlaemSãoFranciscoe ca em ercelro no gera Sio_doSul-Abikrr destacadas Desta mesma

jaraguaensePaolaGlaciHackbarth, competição. Na categoria Juvenil,
conquistou o título da segunda Alexandre Gonçalves ficou em

etapa do "llha de São Chico de primeíro lugarenacategoría.lúnior,
Mountain Bike", realizado no Cristiano Duarte, encerrou aprova
Morro da Pedra Branca, no último em terceiro lugat.
domingo, 30. A competição é uma Intercolegial
iniciativa da Flying Bikers e pró Neste final de semana acontece

llha, que conta com o apoio da em Joinville mais uma etapa do

prefeitura municipal de São Campeonato Intercolegial de

Francisco do Sul. A próxima etapa Mountain Bike.Hoje serárealizada
.

da competição está prevista para o a prova de enduro percorrendo
mês de novembro com a etapa ruas e trilhas da cidade; euquanto
volta à llha. amanhã, domingo, acontece a

Outros pilotos de Jaraguá do primeira etapa daCopaBike Tech,
Sul, tiveram participações no Morro do Finder.

ATLETISMO

FlorianÓPoliS - Atéontein
pelamanhã os atletas de Jaraguá
do Sul já tinham conquistado
quinze
medalhasna 'fII"·

1II1".vlSiti
,. �

"'.lId.,

34& edição
dos Jogos
Abertos de

San t a

Catarina,
que estão

. sendo realizados na Capital do
Estado. Foram doze medalhas
somente no atletismo, além de

um excelente terceiro lugar na
classificação geral na categoria
feminino, oque estava de acordo
com a expectativa do treinador
José Augusto Caglioní.

Este total de medalhas

��r�eriaaomunicípiouminédito
1<1{' lugar e a previsão �os
dírígentesdafundaçãolvlunícípal
de Esportes (PME), é de que
com as competições de tifo o

posicionamento no quadro de

medalhasdeveficaraindamelhor.
"Acreditamos que ficaremos
entre o 5° e 9° colocado no

quadro de medalhas, caso novas

FUTSAL

Caglioni: TellllltuJOI foram satilfat6rios
...

previsões se concretizem",
declarou Cicero de Araújo,
dirigente jaraguaense.

Esta expectativa de Cicero
deve-se ao bom desempenho da
equipe de tiro de Jaraguá do Sul,
que na modalidade de tiro

carabinadeitada, brigavadeperto
por medalha e até- troféu, com as

equipesdeBlumenaueJoinville.
O voleibol feminino iniciou

ontem as disputas da fase
sernifmal da categoria. Segundo
Cicero há possibilidade de

medalha, apesar de que os

adversários sãoanatadovoleibol
catarinense (Blumenau,Joinville
eBrusque). Eleacredita mais na
medalha de bronze.

Guaramirimfezboafigura nos lASe
Guaramirim - A pàrtícipação

do município de Guaramírim nos

34°s Jogos Abertos de Santa Ca

tarina, foi consíderadamuito boa, na

opinião do assessor da secretaria

deEsportes daprefeitura,AltairJosé

números de pontos".
Altair disse que o futsal de

Guaramirimdeve ficarentre os sete

melhores de Santa Catarina e no

judô a equipe ficou em 10" lugar
entre 34 equipes participantes.

Aguiar.Ele disse que pela primeira "Ainda somos apenas um grão de

vez o município competiu em uma
' areia nesta enorme duna que são

modalidade coletiva (futsal) e "só os municípios que investem

fomos desclassificados no critério . maciçamente no esporte, mas este

técnico, o que nos deixa feliz dado ao
fato de que nos igualamos em

foi um inícío importante para todos
nós", declarou Altair.

No atletismo, segundo Altair, o
município teve uma participação
satisfatória, com um 110 lugar
alcançado pelo atleta Dilney
-Marcelino, que disputou a prova
do arremesso de peso.

"De modo geral estamos

satisfeitos com os resultados

atingidos e isso só nos motiva a

continuar o trabalho e quem sabe,

conseguir em 95 melhores

resultados", finalizou Altair.

MOUNTAIN BIKE

ESPORTE-CIÊNCIA-IllSrÓRIA

.

. ..,_\�
.

Oalgodäokngavlia. I ��' '\C
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JoséAugusto Csg/ion;

As ruas se enfeitam e os

sorrisos se abriram emflor
Os rs Joguinhos Abertos de Santa catarina, deixaram em nossa

cidade, a certeza de que a juventude catarinense se prepara muito

bem para amanhã comandar os destinos deste Estado, que tem

vocação para ser de primeiro mundo.
A nossa Jaraguâ; acostumada apenas ao trabalho, subitamente

foi tomadaporumgrupo demais de trêsmiljovensdispostas amudar
a rotina da cidade, e o conseguiram.

As ruas se enfeitaram, as caras amarradas desapareceram, e os .

sorrisos se abriram em flor.
Ajuventude saudável de Santa Catarina, desfilou suapujança, nas

quadras de esportes, na pista de atletismo, e pelas ruas da cidade.
O colorido de seus uniformes, deixaram a cidade mais bonita, e

a contagiante alegriafez desta comunidade durante uma semana.

o canteiro em que depositamos nossas esperanças.

Aqui estiveram oi nossos futuros médicos, professores.
empresários, políticos, pecuaristas, enfim os cidadãos que. regertiO
o futuro deste país. Uma atleta contundida, queria competir de

qualquermaneira, seu treinadoraaconselhou aagircomp rud�ncia,
e ela retrucou: vim f.Ului para conquistar o ouro! E ela conquistoU!

Nestes jovens sim, podemos confiar e ter a certeza de que nos

praças de esportes também se forja uma nação. Em meio as

comemorações por uma conquista, vi dois desconhecidos se

abraçarem como súbitos amigos de infância, porque a bondade, a

garra, afirmeza de caráter, nasce e cresce no coração do esportista
como uma irradiação vinda das profundezas
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