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Novembro·
'

CR$ 15.021,00
Dezembro=- CR$ 18.759,00
Janeiro � CR$' 32.882,00
'Fevereiro· • CR$ 42.829,00

, Mínimo '(IXO .. R$ 70,00
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Aberturaontem ,

CR$ 2.750,00 = R$ 1,0f1' Cadernetas depou-
, .c V' -MinistrodalndúStriae .

pança com aniversâ-,
-

Com.R$ 0,8530 R$0,8550 Comércio,.É1cioAlvf!,S, ,'rio hoje, 26, terão um
Tur.R$0,82 R$ 0�86 qu;,.ofondatributoçiío," rendimento de
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,de Saúde' em Guarami�• / ,. ,(\._ r--, (,.!]L'

�_� ,
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. t.1- I,· � r.�.:
.. '" l�J"'i

ta-feira, 24, pelo prefeito reestruturaçã&tld;.ItI€)S�"�d1{
Victor KleÍne. Albuquer- tal SantoAntônio.além de

que é o primeiromédico: a pretender, tt;�lizar um �:
em Guaramírím é. o .novo 'assumiraquelapastaetem trabalho de�beria \

en- ,.....
secretäriedeSaüdedomu- com? uma de suas, volvendo.toda a comuni-

-.

nicípio, empossado quin- principais metas a dade. 'Página 7
.

f: •

,

,José C�nstândo' de
'Albuquerque, 60anos,mé
dico radicado.hã 36 anos

Nos bares, a 'CeTYeja 'em gll17'afa es/4 garantida .

, ,�Não' deverá faltqr, 'ce_11!eja
Cerveja em garrafanão vaifaltar nasfestas de

Natal, Ano Novo edurante o verão em Iaraguá
do Sul. Quem garante éumdos distribuidoresdo
'proefuto na; cidade: Porém, cervejas' e
refrigerantes em .lata, já em/alta no mercado,
deverão desapareeertiterolmente. Página li

" i:

Pesquisamostra PMDBagilizaa
profess(Jres em jormaçãodeum
situação difícil bloco de apoio

Pâgína S
f,

Da Aciag, Lauro'Murara (e), JoséAlbuquerque e o�r'fei� VictOrKleine

VARIG; * ..RIO-SUL Av. Ma-c;ttchal Deodoro, 130
Jara'guá do SU'I' � $C ",: "

'_

.,Fone/F�x (0473)-71'�O�$1'Cargas e encomendas aéreas
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'A'/4'.,
' .Confira aHistQria

"

'

eS'!lO erau O onso·· .'
'.'

"

A �leição de P�d Afonso �ieir� com, la no seu estilo.
as esperanças de renovação embutidas e até E quaI estilo tem Paulo Afonso? Pelasssuas
admitidas pelo candidato quando em campa- atitudes, pelaobjetividade-qualidadesabsoívidas
nha e repetidas nas sucessivas declarações e, aceitas Pelo eleitorado no segundo turno -, tem

'

após o resultado, poderá significar um tempo ·0 formato escancarado da sinceridadé sem falsi
diferente nas relações .entre o Governoe a dade e do conhecimentosem empãfiä,
sociedade catarínense.

'

Tomara quê consiga conduzirasua equipe
Tornara que' não se repitam os defeitos a ser formada dentro do mesmo espírito.

'

cometidos, durante o, primeiro governo Práticamenteumguri,:änsiosopordestacar
peemedebista ao tempo ,da gestão Pedro Ivo! seeperpetliar-senaimagempopúlarcomoum
Casildo Maldaner. Erros tipo centralização, bani governante, tamanha a sua tenacidade
excesso de preciosismo, 'espírito' de paragalgar o maisalto posto admiaistrativo e

revanchismoe a característica ditatorial-e até político de SantaCatarina, Paulo.Afonso pode
,

policialesca da atuação governamental. surpreender - positivamente ou negativamen-
Os sentimentos de Paulo Afonso parecem, -te, como todos os governantes de todos .os

,pelo menos parecem, estarem situados numa,
'

tempos. Não lhe é, da têmpera' Pessoal ou
distância razoável dessas anomalias. A sua .ideolögica decepcionarMelhor para Santa
cabeça, verdade sejadíta, tem outros conéei-,' Catarinaseeleco�arsuaquedaparav�cer
tos, embora ele já tenha admitido ser defensor seus desafios-com boas perspectivas e ações
da centralização de decisões, para Dão deixar acertadas. Até para casar Com o desejo da '

fugir a harmonia do pensamento população barriga-verde que lhe-deu maioria
governamental, eparanãopermitirumarnäcu- vitoriosa nas umas.

�',

"','

John Fitzgerald Ken,nedy. 31anos
-,

ItJoséCastilho Pin.to.
'

sas de ?or, desespe�o e a� revolta 'para fazerem obem. NãO obstante
"

pelo triste acontecimento. E com, esses seus objetivos tão frater

razão, pois, John Kennedyeracon- naís, teve o presídentenorte-ame-
p.r e s i - ....",1 siderado. em toda parte como um rícano lohn Fitzgerald Kennedy
'd e nte' 'apóstolo da' liberdade, da ordem, um.fim por demaís ínglõrío, o que

, dös Esta- ' ptIII/tiJ da ,tranqüilidade e bem-estar da nos leva-à certos pensamentos e'

dos Uni- humanidade, e qualquer ameaça à até invocar algumas das expres-
'dos "dá JlIII'O6'11 paz mundíallevava Kennedy ou sões usadas pela notável escritora

"

América, [.&1.. seu representante a procurar uma alemã Luize Rinser no seu livro
na déca- __r.

,

'

soiução e substituir o desentendi-' "Um Diálogo, Um, Horizonte",
'

, da de 60, mento .pela fraternídáde. palavras que, são estas: "Haverá'
vítimade arenrado e ,êons�üente O espírito humanitário do ex- remédio para a solidão? Para a

'

morte em 22 de novembro de 1963 presidente norte-americano, qua-, angústia? E 'guantó' não' tiver
na cidade de Dallas, ng estad'o 'lidade_ .reconhecida não' s6, ná 'mais,' nenhum objetivo? Terá
norte-americano no Texas, faZem, sua Pátria mas ,em tantas outras ainda' se"tido a vida? Valerá a

31 <ftllos.
I

,nações, tudo em .função do seu pena fazer algo pelQs outros?
N� época o ,fato inesper'ldo e interesse pelo bem da hllIll:ani� Tratar-nos sempre como'innão�?

lutuoso sacuJiu o mundo como' dade, fez' çlele úm desses Conformar-nos? ,Renunciar?'
�.

rebentos do gênero humano,' .Almir? ..
,

,incomuns � que só aportam ao --""""'"------------

mundo vez, a por outra e sempre

Esta semana que vemos passar
nos faz lembrar de JohnFitzgerald
Kennedy

um furacão de força inc,ontrolável,
e de, todos os recantos da 'terra

,

surgiram ,lnlmifestações pesaro-
..Jornalista

'

..

1 E�::�rn&keI
!<•• Mallchal' D.odoro· da' Fon•• i:a, 1:1:2 •

'
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.
- Em 1922, a. venda dos lotes pela demarcadas eram os proprietários;

, "ColômaJaraguá", dos queaindahavía , obrigados a conservar os marcos e

edoGovemodoEstado, pelaDiretoria màis .especialmente os' marcos de

. de Terras, C:olonizaçio e Agricultura, referência, colocados na sede da

nemsempretodostinhamliéessofácil. propriedade e a ter abertas e '

Estavam demarcados e.a chegàda ao' desembaraçadas as picadasdivisórias;
lote se conStituía com problemas: O sob as pe!18S de umamulta que'eráde
Regulamento n" 129, de 29/101l900 Rs. 200$000 (duzento.smil réis),mui-

,

.

erachamado paraos casos dedúvidas. ' todinheiroparaaépoça,previstanuma .

Assim, todas as terras alienadas pelo' Resolução n043, de 17/03/1899.

Es�o, a qualquertítulo, asmedidas e : .,
.

, ,Há 70anos

."A História de nossa

gente nãopodeficar só
na saudade ".

. ,�Passado só e impor
tante se o seu tempofoi

, hem empregado
'Barão,de uapocu

,
'

'.� .

I Há72anos
"

- Em i924. aRevolução de 24 chegava .tendo os milítares assinado o

vez mais' perto da vila de Jaraguá. O recebimento dos veículos, que .seriam
coronel .Durval, representando o oportunamenteindertizados,c�nfonne

. Quartel General daã Forças em o' art, 20, da Lei n° 4.263,; de 14/01i
Operação, emSanta Catarina 'e no 1921 ("CP", ed. 285. p. 4).
.Paranä, vinha à Jaraguä, em compa- -Osveículosinencionadoserarndevol
nhia 'do dr. Marinho Lobo, vidos, medi8nte termo, Artur Müller·

Superintendente- Municipal de,· recebia telegrama do ten. Cel, Duval:
Joinvílle, p� requisitar material no ,"Muito prazer. agradeço serviços
dísÍrit� deJaraguá.oqueeraatendido prestadosCapiW;Barcelos requisições'
pelo Intendente ,ArturMüller, levando, feitas como comunica esse oficial ehe
daqui 2 caminhões, 1 de Wilhdm gado ontem. de Joinville. Quartel '

Weegeeoutro'deCarlosPapendieck; General Curitiba - PR
,

,
Há 57anos

,

� Em 1937. o prefeito fazia solicitação que fosse 'entregue à Rede de 'V�
aojomalCORREIODOPOVO: "Soli- Paraná-SantaCatarina, a título de adi- J

cito 'publicar um avisá em o vosso '. antamento à conta de crédito já solicí
jornal; que o dia 12 do corrente tadoabLegisiativ8,parapagamentode
(Outubro) ,é feriado nacional, despesas provenientes de transportes
'consagrado ädescoberta- da América, militaresem 1931 e 1932.aimportância
eobrig;UÓrio o fechamento de todos os de S mil contos de, réis. Cinco mil
estabelecimentos comerciais e contos depois de 6 e 5 anos. nenhuma
industriais. deste, Município. empresa organizada poderia suportar
Respeitosas saudações. Jaraguã, 5 de sem graves reãexos na sua eeonomía,
outubrodeI937,LeopoldoA.G�rerit", sem retomo; antes acrescia o déficit
- 'As revoluções. fazíam despesas: o com ás outras "revoluções" que esta-

ministro da Fazenda solicitava
.

vam para vir.. �
.

providênCias ao Banco do Brasil.y.ara
Há 10anos "

- Em 1984. grupo folclóricO eltroleys cändidatas:
:abriam a Festa ,das: Flores, no, '�A Coilst�tora Mama iniciava a'

Ag_ropecuário. percorrendo ant�' as construção da segunda ponte sobre 'o

principllis ruas da cidade até a Praça 'rió Itapocu, nqma extensão de 84

,
Paul Hanis. ali na 'Mal. Deodoro. O, mettos, paralela a da Rede Ferroviária.

GÍupo FQlclórico Jldelweiss, de São
, Federal, na Procópio Gomes' de

Bento do Sul. integrado por 130 ,Oliveira. ponte que depois receb� o

cri�ças vestidas com tmjes típicos, nome de "Walter Breitbaupt".
abriam oficialmente do<AgropçcUário - O vereadorFelipe,Blunk, em indica-
e. às 22:30hs. rea1iz;lva-s� naS�eda- çãO ao prefeito Albano Melchert,. sQli-
de 25 de Julho, noJaraguá 84. o "Baile citava a criação de posto de desova �e i
elas Flores", com a esc,olha da Rainha trutas. repovoando' os rie.s dá regiãO.,
da Festa, onde éoncorriam oito

'

, '

,
"

A comunidade cresce
e '�e transforma pelo

, trabalho. De cada um
é'de todos. ,

Feile (0473) 71-2277
Jaraguá,do Sul· sc

Du. Rodas
Industrial
ALTA TE NOI,.OGIA

.

EMMAf.5.RlAS.PRIMAS
PARA ALIMENTOS

.
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.Re'tranca' TRANSiÇÃO.
. .' (e:.) 'Paulo

"
,

_

E bom ouvir
o Clube de Oratôria de Jaraguá do Sul reúne segunda-feira,

28, os deputados eleitos Ivo Konell e Geraldo Werninghaus e o

deputado teeleito Udo Wagner, ne restauranie ltajara a partir
das 19:30 horas. Para ouvir dos três como pretendem trabalhar
apartir do prâximo ano, nd Assembléia Legislaiiva. A palestra é
aberta à qualquerpessoa interessada em ouvi-los e, também,
indagá-los. Uma boa oportunidade para se registrar o que vão

,

dizer para cobrar depois ,

.

Cabidaço 1 Diferença
Números da Câmara de' Ase�tradasdechãodetefrade
Vereadores de Curitiba: 33 '" Guaramirim são como asfalto
vereadores, 430 funcionârios - se comparadas com as de
três assessores diretos. de sete Jaraguá do Sul. Com reduzidos
funcionários exclusivos para 'equipametuas e quase 400

'cada'vereador. Funciona num, quilômetrospara conservar. Ao
prédiodetrêsandaresondenada contrário do terceiro p610
foi informatizado ainda. industrialdoEstado:Tânahora

de alguém levantarda cadeira e
ir ver de perto.

DeterminadoFlorianâpolis não. é muito

diferente: 21 vereadores, 286· Se depender da vontade do
funcionários cuja maioria nem govemadoreleito I'auloAfonso

,

ao serviço vai porque, simples- '

Vieira, o PMDB não entrega ti
, mente; não cabe mais que dez rapadura tão cedo. Vieira disse
pqr cetuo deles de uma sõ vez.

que fará um governo quePelo menos 15 são parentes manterâ.o partidoporpelomediretos de um vereador.
nos 12 anos no poder. Pelo me

'nos é sua metapolíticapessoal.
Será que' vai valer tudo?

Realidade, '

,'-

Acostumadosapassarrelatârios
'à alguns "jornais" que ospubli
cam a troco de quirelas, alguns
poltticos de Guaramirim e

Massaranduba torcem o nariz
para o CP quando vêem estam- \

, padas matériasfactuais ou qúé
.' questionamfatos. Problemade-.
leso

'

.Blumenau -' A coligação pai. enq:uanto;oPSD� continuanaco-
PMDBIPSDB na prefeitura de . Souza exige, também, que o ligaçãomasqueopartidonãoabre

-,
Blumenau continuaporum fio. O prefeito faça profundas reformas mão das reformas no Secretariado.r.=:=======================;:=::::;:===========; 'vice7preféitö·.VIIson'· �ouza no secretariado.Incluíndo o titular OpreteítoRenatoVíanna.que '

.1 "C'EM�CH'NE (PSDB), depois das eleições do da secretaria de Saúde, Luis söretornaäcídadenasemanaque
,.

primeiro turno atacou publica- Eduardo Caminha, do próprio vem (estäem viagem)jádisseque '

� �C_;'" .

E:1
�� , COMÉRCIO DE �EÇAS LTOA_ menteo prefeitoRenato de Mello PSOB', que .recentemente teve concordacomalgumasmudanças

. Vianna (PMDB), com quem já solidariedadepública da Assocía-. masquenãofaränadasobpressão.
Peças Originais Cônsul, Prosdôcimo. Brastemp, teve atritos sérios em outras três ção Mé\,{ca de Blumenau onde é O principal ponto de discórdia.

White-Westinghouse, Gás Freon, R-12, R�22 ' campanhasanteríores.acusando-
' membrtrdadíretoría.Bstasemana . está na decisão di Souza. em

o de ter abandonado as regiões o díretöríomunícípal.do Pâüß es-. concorrer à prefeito em 96. '

Rua Pedro Francisco Klein,,167 'Fone/Fax periféricas da cidade e de estar teve reunido e o presidente da le- Vianna.porém.dízquenãoexiste
Guaram�rim • SC (0473) 73-0419 ' ,negando éompromísso assumido genda,SérgioHessdeSouza(irmão ,nenhum·compromissodesuaparte

)..:::::::::====================================::::;::=J ' de apoiá-lo na sucessão inunici- do vice-prefeito), disse que, por em apoiä-lo,
,

Cabidaço 2 _;

Promessa
Prefeito Durval Vaseldiz que o
slogãn "Qualidade de Vida", de
.suaadministração nãoéapenas
uma frase. Garante que vai
deixar o governo com as redes
de esgoto sanitário' e de

distrifjuiçã� 'de gás implanui
_

das. Como as obras mais

importantes de seu governo.

Ainda há tempo para um certo

deputado eleito aprender a

falar, não mentir, não insinuar,
discursar embasado em provas:

,

entre outrascoisas indispensâ
veis a um político que se diz
sério. U, na Assembléia não
encontrará platéia tão passive
para ouvi-lo. Com certeza, não
debaterá com carneirinhos.

Podeser
o' médico Jodo Constância de -

Albuquerque, que assumiu quin
ta-feira a secretaria de Saúde
de. Guaramirim, nunca foi
filiado a nenhumpartidopolui
co. Sobre uma possível futura
candidatura, não confirma nem
afirma. Desconversa: "Q futuro
a Deus pertence".

Afonso tempressa na
.

.

definição 4e nomes e ações
,

_

, F Iorfanõpolls -" Até o deputado Herdeus da NadaI e, o

..próximo dia 15 de dezembro 'O .préprío vice-governador José,
governador eleito Paulo Afonso

'

Hülse, ex-prefeito de Crícíüma,
Vieiraquer ter.todos os nomes do Em reunião realizada esta se- '

primeiro escalão já defini- mana para um detalhamento das
dos, mas até agora não tem ações e projetos principais de seu
revelado novos nomes para seu governo,PauloAfonsoVieiradis-
secreta- se ter pressa em definir todos os

·

r i a d o PDVtOS
"

pontos, já que até ·dia 10 'de
além da- dezembro quer tê-los todos
q u.e I e s mudo/lfOS prontos. Nas diversas áreas de

quejá se atuação do governo estadual,
'conhece:

'

/lO deverão ser desenvolvidos 88
Fernando projetos básicos e outros 15
Ferreira sst/utU/O programas, tudo isso sob a

_de Melo, " supervisão direta do -governador
ex-secretärio da Fazenda no que darámeuos independênêía äs

, governo de Pedro Ivo Campos, o secretarias - vai centralizar as

decisões em suas mãos, bem no

estilo do governador Antonio
Carlos Konder Reis.

.

Em relação às secretarias, a

estrutura não deverá sofrer' •

grändesmudanças além do quejá
foi, anunciado: reativação da

, secretaria dó Oeste, extinta'no
governo .Pedro IvoiCasildo
Maldanere acriaçãodasecretaria
da Família que, se originará de

mudanças na secretaria de Habí
tação e Desenvolvimento
.Comunitärío. A secretaria de

Tecnologia Energia e Meio Am-
-bíente poderá mudar para
secretaria de Planejamento e De�
senvolvimento Econômico.

v

,',

CONVERSAS,
,

·

PMDBprocura aproximaçãopolítica
Florianópolis .; Políticos do do deputado Miguel Ximenes, ' Küster já avisou: que o PSDB

PFL e PSDB já estão sendo líder da bancada do'PMDB na não se alinhará, pura'e simples
procurados pelo vice-governador Assembléia Legislátiva e 'mente, ao lado donovo governo,
eleito JoséHülse para.a formação partídärío da' idéia de que todos porque isso eliminaria automau
de um futuro bloco de apoio a os partidos que se engajaram na camente as lideranças dos outros
Paulo Afonso Vieira na Assern- -campanha de Paulo Afonso de-' partidos. Pelo lado do PFL a de
bléia Legislativa, O trabalho de vem ser procurados pata a .finíção de apoiar ou não vai

iaproximaçãoincluioPDTjáqueo formação do bloco parlamentar demorar e qualquer decisão a
�...

.

'.
. -'

'. -

novogovernoilãodetémamaioria de sustentaçãodonovo governo. I respeito sö ocorrerá depois de
das cadeiras do Legislativo. Por O vereador e deputado eleito' uma 'reunião no início de

-íssotrabalhanosentídodegarantír Francisco Küster, presidente es- _ dezembro entreo presidente na
a aprovação de alguns projetos e ,tadual dóPSDB, adverte,porém, cíonal do partido, JorgeKonder '

, medidas que pretende tomar já no , que os tucanos poderão dar este Bornhausen, Ó' senador eleito -

• ínícío.do pr6xímo ano.
.' apoio apenas em questões que Yjlson Kleinübing e os deputa-

o vice-govemadoreleito.nes- tratemdo interessegeral doEsta- dos que comporão a novabanca- '

· rtescontatos,estátendoapresença do. da do PFI.:na Assembléia. '

IMPASSE
,

_

Coligaçãopoderá implodir emBlumenau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

GARANTIDO

Nõ» vai faltar cerveja nas

festas de Natal eAno Novo

Importação de tampas nãaénormal R�eita pile· mercadorias à
para -ó aumento de preço_ dos mia" dia" '3 em Camao A''lurpprodutos, alegando que somente' ,ve,

'

"

n:
Y' �b· �

pode falar daquilo que lhe é in-

,

J araguá doSul- O gerente"
da distribuidora de bebidas MW

,

L t da,., ....
'

....;_....;___

Fideli� ,,,,M.
Nicoluzzi,
disse que ,./111..
durante, o' "

verão,:ape� /i1Ji.'IM
sar do con- _1II1ftt1_sumo em

alta, não
"

,
� -

deverá faltar cerveja no mercado,
•

pelo menos damarcaBrahma, que
representa para Jaraguá do Sul e

região. Por outro lado, disse que
, desde meados de"outubro o fome

, cimento de refrigerantes e cervejas
em lata está' interrompido e que
isso se deve aproblemas na impor
tação da tampa das latas.

Nicoluzzi declarou que o con

sumo de cerveja tem crescido, sen- ,

sivelmente, desde setembro deste

ano e, a, razão do .dto consumo ,é
atribuída ao êxito, até aqui, do Pla-

'

no Real. "Sempre que os preços se-

do o chopp que abasteceu a

Schützenfest deste ano. Em no-, MODERNIZANDO
vembro, até o dia 23, já tínhamos

aumentado o nosso fornecimento
.

em 54%, em relação aomesmomês
do ano passado". ,

A expectativa de manutenção'
,do alto consumo, no entanto, não

preocupa para este verão. Segun-
,doRidelis,arazlioésimples:"com Jaraguá«loSuI-AEinpreendi-' fabricado pela Komàtzu, modelo
.a entrada em 'operação 'da nova, mentos Imobiliários' .Marcatto D65E-8E, com 167 CV e_.peso
unidade de fabricação de Lages, Ltda.;tradicionalempresadoramo operacional de 17.500 quilos. O
vai desafogar'a fábrica de Curitiba '

imobiliário deJaraguädoSul, con- equipamento vai agilizar a execu
-

que nos abastece e isso nos dá tinua preocupada e atenta ao cres- ção dos projetos de loteamentos
tranqüilidade quanto ao forneci- cimento e desenvolvimento da ci- 'da empresa, Para q�e possa contí
mento em todaa região". Segundo dade, investindo para dar à sua "nuar a atender a demanda por bons
ele, a MW é responsável pelo clientela toda a estrutura dê apoio lotes resídenciaís. Émaís um passo
abastecimento de 65% de toda a

necessäria à impla,ntação de " importantedaMarcatto que acom-crescimento", declarou ele.
, cerveja consumida em Jaraguä do loteamentos residenciaís. Pot isso, panha e participa do crescimento

Pidélís apresentou os Sul e região, respaldado pelos acaba de adquirir um trator esteira de Jaraguä do Sul.
.percentuais de crescimento do resultados de- pesquisas re-

mercado que mostram-a evolução centes.

dademandaemrelaçãoa 199�. "Btn
,

outubro deste 'ano o consumo de

cervejaaumentou 94%, emrelação
ao mesmo mês de 93, já desconta-

,Fitk/is Nic.oluw

estabilizam e, portanto" a cerveja
,

'., ,

não aumenta, o consumo registra

I

Se acervejaemgarrafanãovaí Fidelis diz que não encontra
faltar, os reírigerantes e, as cerve- 'uma explicação mais racional"

,

jas em latajá não soo encomrados : dada a distância que existe dos

facilmente, DO!! supermercados e ,grandes, centros produtores: e formado e isso se refere ao pro
bares dá região. O produto jänão não quis fazerconjecturas a res- blema daímportação das tampas
vem sendo, repassado' äs distri- , peito do- problema. "Só, posso, das latas. �

'J>uidoras,:regularmente"desde aftrmatquebáumniêSpãorece-," Desde que foi implantado o

meados de outubro; A justifica- bemos nenhum produto desta: PlanoReal acervejanão aumen
tiva que vemsendo apresentada' linha a muitos. supermercados, tou de preço, vale apenas doesta-

. pelas dístribuidoras éque os fa, bares e similares, não têm estes car, e a defasagem cambial em
brícantes têm .éncontrado àífi- 'produtos pára oferecer aos seus purra pata baixo o preço dos
.culdades par� importar as tarn- clientes".

_ .produtos importados que per-
pas das latas (a pequena parte 'Ele não quis, também, ligar dem com a: valorização. do real

que é'aberta por um anel). isso a uma possível especulação
,

em relação ao dólar.
,

Trator Komatzu D65E-8E

Marcatto investepara ter

seus. clientes c satisfeitos

loinVille - A delegacia da Re- nomãxímo.Iülotes.estandoínclu-
ceitafederal deJoinvillerealizano ída 'uma filniadora, uma tevê a co-

próximo dia 3 _dê dezembro; em 'res, um aparelho de som, umvideo

Campo Alegre, leilão demercado- cassete, uI_ll monitor, uma ímpres
rias apreendidas exclusivamente sora, um gabinete para
para pessoas físicas. São

_

väríos . microcomputador e um fao-simile."
'

lotes compostos de bebidas, brin- O leilão acontece entre 9 e 12

quedos,. equipamentos de horas-edas 14 às 18horas no salão

, informática e, produtos eletrôni- paroquíal . da' igreja Santíssima' ,

cos, em pequenas quantidades. �Trindade. O valor arrecadado desti- ,

I

Cada arrematante poderã adquirir, na-se em parté à assístência social.

_' SANEBOX vedao mau cheiro, impede a saída 'de lnsetos e pequenos
animais' do esgoto.e garante total segurança· contra· lnundações,
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. J:ncontram-se
disponíveis em vários tamanhos os produtos S�NEBOX com pronta

.

entrega direto da fäbrtca.: .
.

,."
'

,
"

,

'

'

.• .,'
"

'.' COMÉRCIO,E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDAH
RUA JOINVILLE, 1�532 • ,FONElFAA 72·1185 '. JARAGUÁ DO SUL· SC

•••É COISA DO PASSADO
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.

MAGISTÉRIO

Pesquisa mostra professores desmotivados'

Stress e nervosismogeramlicenças Governador recebe documento _

I'

.

Flo�iânÓPOlis •. � pesqtri�
encomendadapelo Sindicato dos

.

.

Trabalhadores em Educação' da
RedePúblicadeSantaCatarinaà -

empresa Perfil; mostra qw' a \
.

realidade do ensino público em

S'a n t a
.'

..

•

plOf

I:
..

..

Catarina'
é mais,

grave do

que pa
rece. Se-

'gundo
conclu

.

sões do

'ImoilQ
a/lOSSefÓ
ai/lda

Sinte, com base em números le
vantadospéla pesquisa, se hoje a
faltade.professores é contornada

. .

com a contratação deACTs (Ad-
mitidosemCaräter'Iemporãríe),
namaioria dàs vezessemamíni
ma habilitação; em oito· anos a

situaçãopoderá fugir ao controle,
É que 30,7% da força doe

trabalhopossui tempode serviço
acima de 17 anos e,' como a

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca.esq.,�1 João Marcatto

Fone: 71-8553

Mtdor14 dos professoreiandtI _tllnle tksmoti�_
I ",'

"

'

professoráémaíoríànaprofíssão estaráaposentada, O quadrose exige concurso' público, cujo
e se aposenta aos 25 anos, em agrava com a demanda por no- , processo entre a.publicação de
oito anos uin terço da categoria vas escolas a cada ano, o que . editais à- contratação, de

A grandemaioria, diz a pes- o entrevistades disseram que

. qúisadaPerfil,trabalha40horas freqüentam bailes e festas.

semanaisemumas6 escola, sen- " Bmum estado onde, hádéca
-do o stress e asdoenças dosis- , das, usa-se o discurso deque a

tema nervoso são.as principais Educação é priori,dade, 70,6%
causas das.Iicenças de .saüde. o dos entrevistades disseram que
Mesmo assim" 74% dos -ósistemadeíxaadesejareoutros
entrevistades freqüentaram 13% afirmaram que é um dos
cursos de especializaçãö e pioresdo país; "É.inconcepível
outros 62% possuem formação que, às vésperas do terceiro mi
.superíor. Dos entrevistados,

�

lênio, onde a robótica, a

14,7% Já tiraram licenças,' informätica e a biotecnologia
superiores a 30 diasmotivadas . serão Ciênciasprimordiais para
pordoenças.Bmfunção doßaí- o desenvolvimento, o ensino
xo poder aquisitivo, 59,8% não público continue contando so

vão ao cinema; 57,8% não vão mente com o quadro de giz e.
aoteatro: 45,3% não praticam saliva do professor para
esportes e somente 35% dos . produzir conhecimentos", diz a '

presidente do. Sinte, Célia EQ) documento que vai ser

Kleine. ' entregue ao governador eleito
Segundoela,parareverteresta Paulo AfonsoVieira, estespon

.sítuaçãosãonecessáriosuêsiténs tos, serão enranzaôos, já qJle a:

'�ási,cos: a valorização da prioridade para a Educação, in
profissão, com salários atrativos clusive salários e plano de
e plano'de carreira que mantenha carreira' fizeram parte da
os profissionais em sala de aula; pregaçãopolíticadegovemador

.

democratização da gestão, com . que assume .em janeiro. O
participação de todos os segmen- resultado dapesquisa tambémjá
tos da escola nas decisões políti - é de conhecimento dopresidente
tas ·e· -administrativas ,e doConSelhoEstadualde Educa
transparência na utilízaçãc das, ção, padre KunoRhode.

..

verbasparaaßducação,comapll-' ....

_N. pesquisa da empresa Perfil
caçãorígorosadopreceitoéonsti- ,entrevistou 1.100 trabalhadores
tucional: destinação de 18% da em Educação num universo de·

re<yita líquida' daUnião e 25% 60.390, entre' os dias 26 de

dos estados e municípios, setembro e 7 de outubro,

DE

BREITHAUPT
Certo Aut. Ni 01/09/020194 - Processo n"13 973 000 269/94-49 {-

o ....

prõflssionáisdernandamesesãe
tramitação} Isso sem levar em
contapedídos dedemissão eõbí
tos,além daprocurapeloscursos

: de . Licenciatura' nas
universidades do EStado que
registra uma queda vertiginosa.

Desânimo.. '

, PorfaltadecandirlatosaAcafe
suspendeu dez cur�os de-,
Licencieturaesteaao,Apesquisá
tambémmostra que um terço do
magistério quer mudar de

profissão - 62% dacategoria está
enquadrada na. classe' "C", com'
renda inferior a ll salãríoamíni-:

.

mos.Outros23% têmrendimento
menores que cinco saláriosmíIii
moseoutros25%têmnaprofissão
a única fonte de retida Por ísso,'

.

I

segundo dados da Perfil; 61,8%
dos entrevistados' reclamam dos
baixossaläríos: 13,8%indicarila
fruta de preparação; 8,8% afalta

.

de formação e 8,7% a falta de
n1ateriilI didãüco-pedagögíeo:

'

.dístríbuída proporcionalmente
, pelas 22 Secretarias Executivas
Regionais de Educação. Dentre
ós entrevistados, 85,4%, sãç
professores; 2,6% trabalhamnas ..
áreas administrativas; 5,3% são

serventes: 2,4% diretores e4,3%
especialistas emassuntos educa-

,

cionais. A força de trabalho da
secretaria

.

da. Educação é

representada por quase 67% de

kabalhadores pertencentes ao

quadro eteuvo, enquadrados no
plano de carreira doMagistério.
Porém, maís de um terço é com- ",

posto 'por pessoas não

concursadas, que atuam em
•

caráter emergencial (A�Ts).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUTOMÓVEIS
'

.\

Yolta dQS ,jinancillmentos reanima mercado'.
,

.
. " .

. I '.
•

.

.

.'

I,
I J ar�ádOS��ASPOU

co maís de 40 revendedoras de
carros usades cadastradas em

, 'Jaraguá do Sul, jã se animam
. com a reabertura dos financia

,', mentos interrompidos, em
. outubro.
A partir
doínícío MaiDria
de deze- - ,

mbro a /laD 'tDmpra
e s pe-' sem
ra n ç a

pelavol- lilJa/l(iar
iade um -,----
grande volume de negöçíos é
latente, até" porque,
'normaimente, o final de ano

leva muita gente à procura de
um novo carro e 'mesmo à

-compra do prímeíro;
, Há maís de um mês, as

revendedoras de usades estão
.

.'
'f.', •

comumrespeítãvelcapitallmo-

bilizado, embora os 'negócios
, não tenham sído ínterrompídos
.totaímente. "Sempre fazemos

algumnegócio", dízl.uís.André
Laurindo, da B.W. Automó
veis. Porém, acusa uma queda
'ein torno de 90% nos negócios
depois que- os' financiamentos,
foram suspensos pelo governo:
Làuríndo, em suarevendedora,

'

negoctaentre30e40carrospOf,
mês, englobando compra, troca
e venda,

'

Segundo ele; a única saída é
a reabertura das linhas de fí-. '

nancíamentos, "Comaínflação
em. quase zero, entre cada 10
,carros oito são financiados" . A

procura maior na�.W. Auto
möveiséporveículosGol,Uno,
Escort eCorsa, que esta sema-

'

na tinha em estoque 31 veícu

los,patrímôníoestímadoemkâ
,

300 mil B.W. A�tom6J,�is: qu,etla'de 90% nos negócios

'I

.

\

,..wcp ,
, :

'

,_.' : :
,

'

� "Revendedoresapreensivos
"Avoltadosfínaneíamentos de 'persistir a medida, alguns

carros usados, previstos para o' poderiam estar, arruinados as .

início de dezembro, com prazos vésperas, da' época em que, ,

deaté 12 meses (15 para carros 'noTmálmente,centenasdepessó
nO"(8) também é vista com bons as, em' função do 13° salário,
olhos naRöàltoVeículos, onde o procurammvestir no patrimônie
volume de negöcíos, desde ,pessoal;

.,

, outubro, caiu em tomo de 50%, Procura

segundoopropríetäríoJoséAlves. Também nesta revendedora,
II

Agora os negöcíos devem voltar os veículosmais procurados pela
.
ao normal", prevê Alves, clientela são o Gol, Uno, Escort,
acrescentando que em dezembro 'Voyage e Paratí, ,embom todas
espera dobrar o volume de nego- elas.disponham demuitas 'outras '

cios:",iD�o até 70 veículos"., �'marcasde uados. "Aqui fazemos
Ele, como dezenas de outros .os negöcíos conforme as possibi

revendedores de usádos estabele- Iidades'de cada um, dependendo
'

cidos em Jaraguä. do Sul, 'ficou' do tipo de proposta e dás condi-
'

apreensivo comamédida tomada ções "de pagamento", diz Alves,

pelogoverno.jäquepratícamente anímado comas perspectivas de
todas as vendas, neste tipo de negöcíos para o pröxímomês de

"

""_.,_;..:........__... .;;.�_--""'�_....�___.._"...

'

....

'
,

comércio, são efetuadas àbase de dezembro, d'IÍl. dos melhores
'ãnancíamearos. Além disso, a ,períodos do ano..

í'"'

Roalto: expecftztll'tI de 70 ctll7'tis em 4�embro
.... "

"l�AÇA-N('S,_ IJIIA ':VI�'lrI1A.'"
p{tS'ro DE VENDAS .IUNTO A FAlU1ICA,

,

IIUA JOINVILLE 1346,
.

' ,

LO.IAS,DA.LOIl- AV. GETÚLlÓ VAilGAS,'128 '

,.11I11A(.IJ1 'I)()', SIJI.. -

--', S(�
".I�C'NI�' 7',1-):(;(1(;'

. .

.

-, '.
.

, III MalhasOalmar
.

. .
.

\

. "am: .',pronla entraga:, Mela, malha,
"molall..ho;moleion liso e'camurça�o
",Ialalmenta Inareerizado, fabricados

, com' a mel_ar lecnologia
,

• -. .' 1
•
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VARIG
Fone/Fax'

(0473) 71,.()()91
":

VENDE-SE
1 ar condicionado 10.000 BTUS

(novonacaixa).ValorR$556,00,
marca Consuí. Tratar fone 72-
'3684

VENDE-SE

Pampa SI, 88 álcool - cor azul -

particular. Aceita-se telefone ou

consórcio de carro. Contato pelo
fone97-9360 ou no endereço: rua
Pres. Epitácio Pessoa, 85, centro,

.

em frente aoCorpo de :pombeiros

VENDE-SE

110ja' de confecções (completa)
no centro. Valor R$ 15.000,00. '

Aceita carro no negócio. Tratar
72-0525 com Beto

VENDE-SE

Microcomputador PC BOX 386
SX33,2drlves, teclado, vinchestef
85MB,monitorVGAmono, com
impressora Epson CX 810 80 co
lunas e estabilizador deO,5 KVZ.
Com NP. Tratarfone 72-0335, no
horário comercial COm Jelson ou

Simara

VENDE�SE
Casa de alvenaria nova na praia
das PahÍi.eiras em Piçarras com 2

quartos, cozinha, banheiro,
garagem, varanda, semi-mobilia
da, à l00msdapraia - próximo ao
HotelCandeias 2.Ötímalocalíza- ,

ção:ValorR$18.000,00. Contato
pelo fone (0473) 44-5303 - ltajaí,

.

falar com Osvaldo
----------------�

HP AUTOMÓVEIS

{-
RIO-SUL
.'
FonelFax

(0473)71-0091

RUA:DOMINGOSDANOVAN°154.
(Prõxímo sinaleiro daRelnoldoRau) - Centro

Fone: 72-1890
JARAGUÁ DOSUL - SC

,BELEZA' ,E QUALIDADE VOCÊ A!lQUIRE NA

A arte em decorar'

Coo, grande variedade e�:
-Presentes

- Decorações
.

.

- Ventiltulores de teto com luminárias

(residinciais e comerciais)

Compra � Vende - Troca - Financia
AUTOMÓVEIS E MOTOS

Rua Reinoldo Rau, 433
FonelFàx: (0473) 72-1353
Jaraguá ,eto �ul -'�C,

VENDE�SE
BalançaeletrônicamarcaToledo.
R$ 350,00. Contato fone 72-0286

.

�----------------------��--���

/

C E N·T·.·ER'
S, O'M

I
'

C 'O' s. ··n I S C OS· ,F I TAS

·1

Center Som eD's - Díscose Fitas
.Uma loja diferente com uma grande variedade no I,inha de CD's .

•Urna linha completa de todos os gêneros (scmbo � rock .. dösslcos, etc):
.CD's diretos das gravadoras sem int�iários eum excelente atendimento.
*Oferecemos,linha completa de som, port� CD's, porta cassetes, agulhas pl
toco disco, encordomentos pl violões e guUarras .

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

. '

Disco a partir de 3,.80 Reais .

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

.

.•Uma loja do futuro, moderna e cnonvo..
Av. Mcirechal,DeOdoro da Fonseca, 406 ;. �i'agI)6'do $uf - se � Fone 71-2847

Corisulte-nos, faz�mos
orçamento sem -

,compromisso.� FUNDADA EM 1917 ---

Tpadição em:

Pepsi'anas "

Residenciais e Come�ciais
Moveis so'6 medida

VENDAS E REFORMAS, .

.

,Rua Jaçob 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 Jarapá doSul, 26 de novembro de 1994

COMPRA- VENDE
TROCA-FINANCIA
AUTOMOVEIS

. VENDE-SE

Oficinamecânicade carro. Valor
R$ 1.300,00. Faço.em 2 vezes (1
entrada e�o restante em 3Q .dias)
com cheque. Tratar 72-1023 com
Alciomar DE TRAdiçÃo ESPEciAliZAdo EM

VENDE-SE
. CORTES dE cAbElos UNisSEX.

'

Casanova de-alvenaria em Nereu
Ramos com 100m2 (3 quartos,

.

Atende em' 3 endereços: -

banheiro, sala, cozinha, áreá de 11t4lr�tA .

,

,

.

.

'
.

serviço, garagem). Valor R$ ,RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 3�21.000,00 (aceita-se, terreno no

negócio). Tratar71-1475 Fone: (0473) 71-88�4 -cl Toninha •

VENDE-SE
Chevette 87 SE em ótimo estado.

Tratar;fonen-3471 após 17)Ohs

VENDE-SE

Opala Díplomata/Sâ - álcool, 4

portas (completo). Valor R$
6.150,00. Contatos 72-1362 .

� .

, REINOLDO,RAU,614
.

Fone: (0473}72-2267 - cl Amarildo

A�-+-.·� ..

�.
BRANCQ
PRETO
VERMELHO
AZUL

.

DOURADA
BRANCA
VERDE

FIAT FIORINO
'.'

'

.

OPALA COMODORO CI AR E DIR.
DEL REY GHIA·
ESCORT L CI OPCIONAL XR3
BELINA DEL REY L
BEllNA DEL REY
DELHEYSL '

91
'90
89
89
88'
ea
85

COMPRA-VENDE
TROCA-FINANCIA

CAMINHOES

.�.
VERMELHO . 92
BEGE 91
BEG '89
VERMELHA .

88·
MARROM 84

.

.. VW 7.110 S
JEEP JAVALI TURBO
F4000
D20 CABINE DUPLA
F1000

Matriz: Av. Getúlio Vargas, 754
Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul - SC

,

��=M:�C;:):��:::::::::::::::.:'.:::::::::::::::::::::::::·:::·:·.:::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::i�
Go1CLlttvermelhoperolizado

� ; 8§
. 5w�i�!���:?:=���:�::::�i;�::��:.��:�=��
VOY!ieGL (A) - bordomet, ; 4) \............................ 9

��l�t�)-�:::::::�::::�:·:::::�::::::::::·.:·:::::::::::::::::::'·:::':::::::::::::::::::':::::::::::::::11Voy�el.S(A)-verdemet. , ·· .. ··· .. ·· .. :··
.. ·· .. · ·· ..

77

������iä·(i)f�vmneihä::::::::::::::::::::::::.:·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:::::::::::�F-IOOOcabineduplaIilódelo91 (O) - branca. .

'������:.�=:::::::::::::::::::::.::�.:::::::::::::::::::::::.::::.:::::::::::::::::::::::::::�.:.::::::::::::�l,
Rua Angelo Rublnl, 951 • Barra do Rio Cerro
.89260-000 - Jaragl,lá do'Sul- Santa Catarina

Fano (0473)

76':'70'14

( ANUNCIAR É LUCRAR. E LUCRAR ÉAQUI)
3,ee

QUARTO

I,

bJ
j,wII I:

i

',II

1.1'

QUARTO

, "'"-

Moda
. �.

F�MI"I"A E,MASCULI"A

"fRADE MARK-

SPE�!�N�}S�IA E '1,COM�RtIO DE COURO

Rua Emßio Carlgs Jõurdan,62I

traditional
.

'. �
VAUNDA e

•

·1.·.
SAU. �

e
(I

r 3,ee

3,_"

(021""_
I ·1'

.

•

".I' ARU. Df $(IIVI(O 1
3,ee

CASA,DE MA�EIRA DE 84M2 - PREÇO R$ '9.64'5,00 -

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

. "

.

,
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"jaraguádo,SUl, 26 denovembre de �994

VENDÉ-SE
Microcomputador; 386,40MHz,
2MB Ram, monítór SVGA Color

'

0.28 HD 210MB, drive 3:5
1.44MB, mouse cem 'Windows

-------------.................-----.

3.t DOS'6.2mais algunsjogos e
, aplicativos. Impressora.Sê colu
nas cl meia caixa form: tudo por
R$ ,1 :200. Paço

-

parcelado,
Rua: Esthéria Lenzi, Friedrich" 39 .. Fone 72-0510, interessados tratar fone 71-0988

"

-

'Vende' ,', .ramal 254 on 72-2295 falar cl
: -'

'

, D�
c- na rua Bahia de 320m' toda de alvenaria
c- Pt'óximo antigo SalãoDoerin8 .. de 130m" emmadeira.
,c- nova situada próxima àRecreativa do Breithaupt cl 110m',

'

'r......... conbal" no iiúcio da rua
Adélia Fiscber área de 33.023,OOm'.
� no Loteafnento ltapo<:uzinh�. _,

� no Loteamento JardimFrancilico.
Late 4.2Sm', próximo Bretzlc:e.,,' ,

'

,

•

Áftanobre. LÓte com 384m'· Lote com 1.652m', próximo Recreativa Mansol
Late ptóximoUrbano, JaragUá-Esquerdo

'

S55m' • 6.�OO,OO • 450m' _ 4.500,00 '

Late Giardinj Lenzí _ 371m"· 5.300,00 ',' " "

, 'a.ácara emMassarandubinha com 15.000m'1 c casa de 412m' mista cl tanque de pellte
� pronto para canslJ:Uii" próximà estádio João MlÍrcatto. '".
TernnonapraiadeArmaçAode 6.600m', totalménteplanona,ruaprincipal,próximoBeto
Correio.

.

'.
.

Late sitnadopróximoa""aBernardo.Dombuch, nas proximidades do trevoparaFigueira.
cl390ril",

,

' ',. _. ',,' ,

Late situado próximo escola Julió,Karsten, noWaldemarRau. com 3OOm'_.
Late próximo ao Cepron com 392m'

'

. ,

c- de alto esdIo na rua Antonio Teixeira dos Santos com 290m', Próximo Beira Rio
" Clube de CaJq>o.

'

ea- dealvenada com 165m'próx:Colégio AJbano,Kanzler - VilaLenzi'

, c-de alvenaria com 180m" Pr6x. Posto Mi� • Vila Nova' "-

ESTA CONSTRUIN,DO?

_R_e_is_,,,'dos Metais,- "COMUNICA '

'

Solicite,uma:vlslta do nosso räpresantante e faça um' Orçamento
sem comp-romlsso. Toda linha Docol, Deca v'rlu opções em

,

metais e acessórios para banl'!elros, temos também toda IInhà de
fechadurás. proJeioe para BWe;' armárloe ,ob medl_, ,louças
sanitárias, .,.nfiel,.. e outros. Obs.: O 'melhor preço do estado.

,
ATENDEJARAGUÁEREGIÃO. "'-

Ligue(0474) 331 .. FALAR C/PEDRO-,REPRESENTANTE
•

erta

l.Hablas espaãol?
I: Parlez-vousfrançais?

Tu parli italiano?
,.

Sprechen Sie-Deutsch?
. Do you speakEnglish?

SEJA U'" ALUNO POLIGLOTA NAWIZARD IDIOMAS

E a cada amigo indicado e matriculado você receberá
10% de desconto em suamensalidade. "

Estamos esperando vocêl
"

"
'

,

Rua Epitácio P,essõa, 820
Fone 72-3407 "

......-....----....__-----"".
'

"

'IDa•••0. c.a.alftcadn da CP
"

/- 724363
lia�...câdáa ...... 1Idaa 'da regIãa. '

VENDE-SE
, "Telefone prefixo 72. Tratar fone .

,

72-3786 �
,

,VENDE-SE'
,

'

,

Microcomputador 286 completo
cl impressora. Tratar 72-3786 '

vE�E':SE�50/87 \
Gasolina: R$ 3.500. Tratar rua
DaviCapigottó 266.Guaramirim
- Centro

,',.
,

VENDE-SE,
Um teclado Yamaha PSR 200.
100 ínstrumentos, 50rijmos, (com
pedestal).PIeçoR$ 315,00.Tratar
fone 72-0187

' ,

�
,

,

'TELEFONES
Conserta-se telefones e executa
se instalaçõeseextensõesemgeral.
Fone 71-1142

"
"

VENDE-SÊ
Filhotes d,e Pastor Alemão, capa
preta cl pedigri. Rua25 de Jolho '

454 - Vila Nova

VENDE-SE
Belina DelRey cor cinza ano 89,
metálico.Tratarfone72-2820com
,Marcli ou Beto, Horário 7:30 até

9:00hs

'VENDE�SE
,

Mesa de sínuca õom 15 belas e 7

tacos. ValorR$_300,OO, Telefone
76-1315

PÁRA-BRISAS

Pór;a-brisas e vidros,
,

novos:e��sados pa'ra ,

'

'

automóveis .

Em Nereu Ra�os ao

lado do compô Estrélla.

72-2218

Pedras: São To-mé,:' aräosia,
miraéema, maãeira rajadal preta
brilh()sa, balachjl, patt pave, pedras.
muro e revestimento em geral:

....�
, PEDRAS DECORATIVAS LTOA.;

-,

Rua Silveira Júnior s/n9
, Fone 73-0027

pr6ximo'do ginásio de Esportes
Guarám.irim - sc

'

2-3
/- ..

·BAOII'
,

_ PU'�DADE§ _�
Painéis ,- Placais - Faixas

Lê'reiros - Desenhos - Out-doors
Ru,� João Zapella, 88'

,

Ao la�() do Colégio São�uís(�73) !�·144�

�IlUJ[�)(Ô)[�)

@8� i1:J Qß�[l� lli]tj [l'ir [P)tj o
I

, DlVlSÁODECONCRETO
(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)

••__ Rua Joinville, 1016 - Faná t2,1101.�.'••_
DlVlSÁODEPLÁSllCOS (TUBOSDEPVC-ELETROJl.ÍNHAS
ESGOTO-TUBOSDE POUEl1LEtiO/lVlANGUEIRAPRETA). •

-Rúa Bernardo Dombusch, 858 - Fone 72·3025
'

Rua·Cel. Procópio Gomes, 89
'

Fone 71';0066_._•••_

,MARAN�NI
.

Bolsa
de Telefones

,

.

I

'

',' eO,MP••
Fone (0473) 72-1000 ' VINDE'

ALDGA
Rua Walter Bréithaupt, 92 :- Jaraguá do'Sul - SC

(Defronte Beira Rio 'Clu� d, Campo)
,

r

OAROMAEO SABORDON$ BONSTEMPOS VOLTARAM
-

PANIFICADORAECONFEITARIA'

�PÃ08V1NHO
, Abertodiariämefltedas06:00às21 :OOhs,

iriclusive'doni�ng9se;feriàdos, ...

,Av. Mal. Deodoro'da Fonseca, 915/ c.entro
, Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzl

,

(Próximo Weg I) "

'

,

Fone: 72-1243

S'C'II' I C"Bn' FébrlcadeCalhaS,.;
,

,

," Industriais
,

' eResidenciais
.

I., ",

.

.'
.

110NI� . «)473).'
·7:1-0:125
Rua Atbanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - SantaCatarina

, ',GiõViriJe
Madeiras do Mato Grosso

,." POO1ÃS-'CAIXILHOS-,FORRO-�ASSOALHO'
,

' "

,

"fiDEIRfiS BRUTAS I BE"EFICIfIDflS"E" ClERfiL .

RuaMaxWilhem, 289
,

, _Bairro Baependí - Jaraguá d� Sul- SC .

F<?NE (0474) 72-2672 - JARA,GUA DO Sl!,l- SC

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2�4' PuBLICAÇÕES LEG�/IMÓVEIS:

Proclamas de Casamento

.

,

. Morgot Adelia Grubba Leluul!nn, Oficial do Registro Civil do l° Distrito, da

.�"eJilragUádoSuJ,BstadodeSanlacàtarina,fazsaberquecomporeceràm
.

n.steCart6rio exibindoseusdocutnentos pela lei,aflDlde.se�abilitarempal'a�'
os...gui�es: .

.
�

Editai 101' 19.691. de i611V1'".
• FBLIPBGREPPN!lRHISÓLDBPONATil

Ble,.braaileirQ, solteiro, operador de "imo, natural de Pomerode,Bate Batado,
lIc1niciliailoeresidenterulJuaC1araHanemann,Ii6�.emBanad';RioCe.ro,nestá
cidade, fiIbo de Leopoldo GreppnerePaula Greppner. HIà, brasileira, solteira,
divorciada, cosillreira, natural deJaraguá doSul, domiciliada e residénte_narua
ClaraHaneJnallll,6SS'.emBanadoRioCêqo.nesta·cidad.. filliadeRolfPóna!h
eGeny·ScbusterPopatb.

.

· .

EdIt.I 101' 1""1 ele 1611V1994 ' .

ADR.SONBNGBLMANNSiIwAPBRBIRADASn.VA ..
B1..bl3Siléiro.solteiro,<5perário.nalUraIdOJaraguádoSul,domiciliadoeresidente
em Três Rios do Norte. nesta <:ida!le. filho de Mari Bngebnann .. Iris Lange
BngeIm.aml,Hlà,bl3Silen,sol.teira,doméstica,nàluraldelretarna,PR,domlciliada
eresidenienaruaLuisSarti,emNereuRarnos.nestacidade.r'illiadeJoIoPereira·

.

daSiIvaeSebasúànaPereiradaSilva
, .

EditaI 101' 19.6'3 ele 1611V1994 .

.
,
.: Yn.MARVALBNI'INIHSONIAMARTINBLIJ

Bl.. bra,;Ueiro. solteiro. iIldustriãrio. natural de JiIragUá do Sul, doillici1iatdo e

resideote..n,RibeirioQwalo. NereuRarnos.nestacidade, fiIbodeLinoValentini .

eTerezaValentini. HIa, brasileira, solteira, industriãria, natural deTai6. neste
�iadoldomiciliadaeresidenteemRibeuloQwalo,NereuRarnos, nes.Íacidade,
fiIbade�elinoMartinoWedtMariaNmidaMartinelli.

' .

EdItai 101' 19."4 ele 1611V1994
CBLSOLBNZHDULCBMARIAMI'I1lllSfÄDT

�..bI3Sileiro,solteko.operadÓrclemáquina,nalUraIdeTeadoxa,PR,domiciIiado
eresidentenarua!'ranciscoHNschka,JáraguA-Bsquerdo.nestacidade,ftlhpde
DaviLeozedeIlgaLenz.Bla,brasileira,,,,,Iteira,operadcracle'mã�nàluraIcie
Palotina,PR,domiciliadae"",dentenaruaftaDcisdloHnlschka,J�&querdo,
nestacidade. f,q,adeBduinôAIftedoMitteIstlldl'edeClaraMitleIsIIdt

.

. Edl.. 1 101' 19.695 eIe·1611V1994
'.

ADRIANODASn.VAHBVANIRBALSANBU.I .

· Bl..brasileiro.solteiro.Iavndor.nalUraIilePirabeiraba,nesteBstado.domiciliado·.
e""identenaruaMajorJ6lioPéJreira,320.VUaLaIau,nestacid;.d..ftlhodeJqio :

. HeDriquedaSUvaedeMariaSóúzadaSilvaHIa,brasileira, .olteira,canerciária,
nalUraIdeMassaranduba,nesieBsl;l!lo.domiciliadae,...iden�q.aruaMajorJl1lio
Perreia, 320. Vila laia,,; nesta cidade,fiIba.aellario DaIsàneWeln2s])eretti
DaIsaoeIIi

EdItai N' IU96 de 1611V1"4
IlVBRALDOBATISTADBOLIVBIRAHGIOVANADANÍBLABAKUN

. Bl..bI3Süeiro.solteiro.màcad6logo,nalUraIcieQuipapá,Pernamhuco,donIiciIi8do·
'eresideolenaruaJosi Bauer. 2.520.VilaRau, nestacidade. ftlho deValdcmiro·
Batista deOliVeira e deLuisaAÍeunclrina de Oliveira. Bla, brasileira, solieira,
ooslUreira,natulaJdeJarapdoSu� domiciliada eresidentenaruaJ0s6 Ba,uer.
'2520.VilaRall,neS!acldade, ftlhadeOsmarBaltlDledeMariadaGraçaBakun.

-

Editai 101' 19.697 de 1611V1"4
- '. MARCBLÓMARTINSfRANéoHANAJÚLIASACANI

·

HI.. b....U.;;,.o. solteiro. t6�co eieú6nico. natural de R�gilltro, �o Paulo.
domiciliado er..idente.na rua Guilhi::rmeWeeg.. 72. apartamento 204.nes!B
cidade. filho deMo,uii Josi!'ranco e deS�te MartinsPrimco: !lia,bra91eita,
solteira,vendedora,naturaldeRiodooeste.nesIl'BStado.domic�e""idente
nan..AlIolfo Saco� 73. nestacidade, ftlha deAdolfoSacaniedeLili Sacani.

.

.

I

.

J;:dltalN' 19.'" ele J611V1"4
.

.

. C6piaroc:ébidadocart6rlodeGuaramirim,nosteBstido
ROBSONMARCIlLODOSSANfOSBBLISANGBLACRlS1'INA

CABfANO . -
.

BI.. brasUeüo••oltelm. vendedor. IÍatural de ÖítibDa,� doDw:iliado e

residenteemBR180.Kln60.Guaiamirim,sc,ftlhodeJÍ>s6MarianodosSantOll
eM.mReginaZanardock.sSintOl.I!.b!,bruil'!ira..tlteira,vendeslora,naturaicle
·Jangu6:doSul,cipmicn;adaeresideDte�Barte�348.bainoBaopendi,
JaraguAdoSul, ftlhadeSobastjäoCaetano edeIsoldaMari.aCaetano.

· . .
EdItaI N' lu" ele 1611V1"4

· MARCOSDHPÀULA.'PADILHA.HANDR1lAMÁXlMOI'BRRBIRA
Hie, bräiileiro, solteiro. pintor.natural&fozdo Iguaçu,P""",," do;""ciIiado �
resideniena.BR280.Km 6O.�cida<_Ie, fiIbodeAntônioDirceuciePaulaPadilba
eOrIancfâ'GarciaPadilha. BIa, b""'Ueira, solteira, s<i:rCtária, naiuraI dePonta
G,ossa,Paraná,domiciliadaeresidentenaruaJosidoPatroclnio. 76.VilaRau,
n..tacidad'e.ftlhailéJ0s4�oferreiraedeTereziDbaAvelinoferteira

.

EdItaI 101' 19.700 dÓ 1'11V1"4
. PAUL08aRGIODQSSANf�BSÓLBNIRWOSNIAK .

·

HI..bruileiro.solteiro.engenbeiroel�cista;naturaldeBstreito. flOfian.6po.Iis.
_BsIa<lo.domiciliadoeresidentenaruaRjcbardtPisk.. 169.nqjacidadl,filbó

.

ileBduardoJ0s6 dQs Santos e de fnincisciPatrfcia cIOs Santos. HIa, brasileiia, .

solteira,bancWia,,,,,turaldeIn�nesteBstado;�iliadae;"ick.ntenarua
RicbardlPisk.. 169. nesta cidade, filbá deAlliiloWosni;Ik e de LeontinaMaria
Wco!liak.

·Edltal 101' 19.701 ele 1711V1"4
·

.

AD�DBSOUZAHRAQet3LROCHA
"

HI.. bràsüeiro. solteiro. pintor. natiua.I de Lages. neste Bstado. domíciliado e

reaidentenaruaJ0s4 Narlocb, .I620.emJaraguA-Ilsquerdo. nestacidade, fiIbo de
Gen\i,iVieira de Souza e de Louréna Ortiz de SÔuza..Hia.brasileira, solteira,

.

atudante,naturaldeI:llierIAndia,MinàsGeiais,dclniciliadoeresidentenaruaJ0s4 '.

. Norloc:b,.Jarag1iá,Bsq-OO.nestaçidade,ftlhadeA4uifesTim6teoRocbaecia
tstnair eIlCostaRocba.

, . ,

. Editai 101' 19.701 ele 1711111"4 .

IA1RLufSGBRBNTHlÚ3GlANBROCHA ,

- Bl..brasiIeiro.solteiio.pinlor.nalUraIcieJaraguádoSul,domiciliadoeresidentena
ruaValdirJ0s4MIIIfriiIi,470.SIoLufa.nestacidade.filhodeOsmarGerent ecb.
B1yiraPiooliGerent,'

.

BIa,bI3SiJoira,soltmi,DaIconiita;naturalcieJaraguádoSul,cIOmiciliadaerCsidente
naruaJosiN...loeb,JaraguA-BSC(!It:rdo.nestaéidade, ftlhadeAquilesTimoteo.
RocbaeIsmairdaCostaRóCiba.

'

-

EdItai 101' 19.703 de 1711V1994 .

LBONARDOANDRADHBISQLOOKALBUSCH
Ble,Iireiieiro• .olteiro.a�ó.nàtiua.IdeBrag_antina,Assill�rjand,
ParanA, domiciliado e residente emRio daLuz I. nesta cidade. ftlha: deMario
AnilracIeecieWenCéIinaMariaAndmde.Hlà,hrasileira,sol1éira,Í1oméstiCa,naIuraI
i1eRiodoSul,DelJteIistado.domici.Iiadaeie.identeemRiodaLuzI.nestacidade,
filbaileManoeIKaIbuscbedeDorcelinaKaItiuscb.·

. '.
.

EdItai 101' 19.704 de 1711V1994 . .

· PAI!LOCézAR.ROIiRIÓUESI>AScHAGASBSANDRARBGINA .

.'

. .1JNNKB....
.

.'

Hl.. brasiloirp. solteiro. aInioxarü.. natur'!.! de lom�.'Videira, neSte Bstado.
doMiciliado e residente na rua 815. n" ISO; lote 19. em Tira dosMartins. neSta
cidade,filboilePodioROclriguesdasCbagasede�odrigu..dasCbagas'.Bla,
bralÜeira,solteira,do.Iar.naturaJdeJaraguádoSul,domiciliadaoresidentenarua
8.IS.n�·ISO.lote 19. TiradÖaM� nestacidade. fiIba deLodcm...Zim!k....
AzilinaMtiIler�e.

EdItaI 101' 19.705 de 1711V1""
, SBBASTIÃODBMORABSHCINTlAMÀRAKlSNBR

BIe.bruiIeiro.solteiro!9JIOl'6iio.naturaJ40Pm,latYOoste,Paniná,domiciliadoe

I'

residente naruaAfonso 'Nicoluzzi, 580.VilaRau, nesta cidade,flibo de
JesusGarciacieMoraei.edeMariaBronitadaSilvaMÕraes.BIa,bnisileira,

� solteu,;; éostureira,naturaI deJoraguAdoSul,dOJlliciIiadaere.identena
rua Afonso.Niooluiz� 580. Vila""Rau, nesta cidade, 'ftlhadeOsvaldo·

.

ADtonio Kisn..e deM)II'illdeLourdes IÇisner.
.

EdI..1 101' 1;.706 ele 1711V1994

Sn.MARLU2PAGNOHV�fRANÇA
Hl.. bruileiro.SQlteiro. aII1ilior.de escrit6rio.� deSanta Is'abel!io
.000te,Paranã,doÍniciliadoeresidentelll!ruaManoel�cisoodaCosta, .

1038.bainoVi';;as.nestacidade, flibodeAladiPagnoedeBnlDlaMaria
Paga0. HIa,. brasileira, soltelra, secretária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada'e residente na rua MlltioeÚ'r';ncisco da:Côsta; 20. bairro
Vieiras. nesta cidade. filha de Ismael Perreüa !'rança e de I�ovirgeJ;tl
I'rànça.

. .
_ .

EdI..1 101' 1'.707 ele 17111/1"4· .

GBRSONBMIRDOMJNGOSHLUCIANBLBSSMANNSCHWARZ
Bl..bruüeiro••olteiro.eletricista,ÓaturaIde�doSul,doJlliciliado
úesidentenaruaJoIoCarlos Stein, 1400; em Jaraguá-Bsquerdo, nesta

· cidade, filbodeJoúDclningosedealiaZap.6!laDo!!iingos.Hia,bl3Sileira,
solteira,·vi6va,lndustrima,naturaldeSioPaul9.SãoPaulo,domicÍliada

·

oresidentena:ruaGuilbermeLessmann,79.n!"taciQ.ade,fiIbacieHenrique
. L<;;smannedeMaiiaJos�l""'mann. .

.

Editai 101' 19.701 .. 1711V1�4
, LUllDAGAHIVONBMARlAPBSSAm

Ble.brasileiro,solteiro. pecbei{o. natural de�J"";""4b�.Paí'aná,
dooQicili!odo o ""idente na rua Joinvil)e. 200!. nesta cidade, ftlho de

AntonioDàga�deIzaDaga.Hla,brasUeira,";lteira,op<nna,J!8IUralde
NÓyaAurcra,Paraná, d<lllliciliildaeresidentell8.J1!811emar!1oDornbusch,
VilÍlLalau,nestacidade,fljbaciefiorianoPossa!ÖedeSianisIavaPossatti.

. EdItai N' 19.7" ele 1711V1"4
.

MÁRIODÖGHHRIZOutrBCAÍlTANODASn.VA
B1..bruiloirO.solteiro.ópelWio.lIaIUriIideJar�doSul,domiciliadoe
ré8identé""rua426.Dbadafigueira, nestacidade, ftlhodeArnoDögee
cfeRenildaScbuizDllge.HJa,brui.Ieira,.olteira,naturaldeMafra, neste,

.'BstadO.domiciliadà�residentel;lllrua426.Ilbadafigueira;néStacldade,
fiIbadeBmiliàCaetanodaSilvaedeOJiviaA�S�õesdaSilva

Editai 101' 1'.710 ele 1111111994
.

MANOBLMAACIOOOSS�OSHMARLB1'BMARIADÖS
.

SANfOO

\HIe,brasileiro.solteiro.c>petadordel!liquinã,na:turaldeJaraguAdoSul,"

domiciliadoeJeáidentenaruaManoell'JanÇiscodaCosta; 1500.bairro
Vi......nestacidade,fiIIodeManoelMarcionüdodosSanl<ileiieAriastacia
Ines dosSälltos.Hia,bruileira, solteira, balconista; naturaldeJoinvill.. _ .

liesteBstado;domiciIiadae�iÍlentenaruaManoel!'ranciscodaCosta;
· 1.118;bairroVieiras. nestaCi4ade, filbadeArlindoCezário40sSantos
·filhoedeMariaRosadosSantos ..

Ed.Ica1 101' 19.711 ele IIIlVl"4

C6piarecobidadoCartmodeFIorian6P<!IiS.nesteBstado
SYLVIOJosBDHOLIVBIRARAMOSfILHOHMILBI'ffiDA·

Sn.:VAGBVAIiRD .

'

HI.. b....ileiro. êolteiro. nalUraI de BbJmenau,nesteBstado. engeblÍeiro.
· lmalis1a;domiciIiadoetesideOtenaruaferdinaodoPradeS,4S.apartamento
303.neslacidade,flibocleSylviQJ0s4deOIlVem,!UmosedeAilicePauSto

·

de OIiV.eiraRamos. HIa, braiileira; SQlteira, administradora,na� de

FlOri8n6polÍ.s.neSIéBstadO.domiciIiadaeresideotenaruaTravessaBeIa
·

Vislll,ll i.8partamento403.€oqueiros.flcrian6po!iS,nesteB8tado.filÍIa
·
deDavidGevaerdfilboedeHliet.Conceiçlo·.daSilvioGevaerd. .

EdItai 101' 19.7U .." 1111V1994
JONBBHHLlNGHMARlSHLUClANAKLlllN

•

Bl..bruileiro.sqlteiro;cmpreskio,naturaldeJ.araguádoSul,domióiIiado
e""identenarua2ScIéJulbo.2:188.VnaNov';D08Iiocidade,filbocleHeiDi

· BebIing e � lliica�. Bobling. Bla, brasileira, solteira, auxiliar-de
escrit6rio,naluraldeJoinviU..nesteHstado.dómiciIi3daeresi_narua
�Rie.ge�8S.ne.tacidade,filbadeAclemirKIeineileR0simaRie8e1
KJoin..,

.

.

EdItaI.N' 19.713 ele I�ÍUIl994
. lN<;lOBAUKATHfJ\DIANBfÖCK

BI..bruileirQ.solteD:o, t6c:nicómerahlrgico. náIuraldeCanoinbas.neste
B8iad�.d.9.miciliado eresidentenaNaMaxW:ilheim,368.nestacidad..
filhodeRodolfoBaukatedeMargtaridaScbrodi Báulait
HIà, bra,;Ueira, solteirO, t6c:nica.metal1lrgica, natural <IeJoillvill.. neste
Bstado,domiciIi8da eresidentenaruaM""WiIbe!m, 368.Destacidade,
.fiIba'c!eSflvio l'ócke cJeMarietaKundefock.

.

EditaIN.' 19.714 dê1VlVl"4'
· JOSBBABH;RBAi>�APRmBli ,

Í31.. tirasileiro.solteiro.servente,iiaturaIdeiaraguädoSul,domiciliadoe
resideolenarua33.I.bairroSiIoLufa.nestacidade,ftlh<5deHeinzBaebr.
ZeferinaBaebr.HIa,bruileira,solteira,balconista,naturaldeJaraguAdo

·

Sul,domiciliadaeresidentenarua331.bairroSioLulS.nestacidade,fiIba
deArturPrieheedeWaltraulVonZescbauPriobe.

'.
Editai 101' 19.7t5 de nIl1l1"4

SANDROVALLBHLAUlÜCIBaITKB
BIo.bnisileiro/solteiro. tomeiromednico.naturaldeGIÍa!iabl!rá.�
dciniciliadoeresidentenaruà2SileJ\tlho.I403. "ilaNova,nl*tacidàde,
fiDioilelo1oVall..edeNairBerIaminadaSilviLHIa,braiileira,solteirá,
oomerci*ia, natural de São ÇamiIo - PalotiÍia; Piran.ã, domiciliada e

""idente na rua 2S de Jitlho.• 1.403. Vila No�a, nesta cidade, fiIba de
AlbertoBottlçeedeLepyLydiaBottke.

..

.

Editai 101' 19.716 ele�:ln.994
CBLSOI'RIBSBHTIlRBZAROSA' /

Bl"bl'asiioiro.sol!Ciro.opor6riÓ.nalUraIdeJaraguádoSul,domiciliadoe
""identeemBsndaGaribaldi. nestacidade,.filbóâeMax Priese eSlfi
··Lenz Priese. BIa, bruileira, IlÓlteira, do iI!r. natural de Priident6polis.�
Paraná,iIomiciIiadaet"àidenlOem,BstradeQaribaldi,DelJtacidade,filbade

· .JolIoRosaedeDuIciliaSiebredeOliveira.
Editai 101' 19.717 ele nIl:t11994

.

C6piarecobi.b.doCart6rio�NoVaCantu,PR
BLIZHUVIHIRADBAQtlINOHLUrn,fARPIlRIlIRAOUVBIRA

BIe.bl3Sileiro.solteiro.prencista,naturaldeUbirali,Pai'aDá;domiciliado
eresidentenestacidade,fiIb<.!.deAlverliVieiracleÀquinoedeMaria�arta.
cIeÁquino.Hla, brasileira, solteira, do lar. nàturaide!'.fanboie..Paraná,
c!9micilia4áereàidenteemNovaCantu;Paranã, fiIhal(eAgulnaIdoSilva
,Ö1iveiraeileAlÍaMariaPermaOliveira.

,

EdltaI'N' 19.711 ele nIlVl994
DBNn.SON.MARcOsPAGUNDBSHBLIZANGBLALIMA ..

Bl..bI3Sileiró,soltoil:o,indusIrüriO.natuiaIcleJilragUádoSul,dclniciliadO
eresidentenaruaPauloKraem... 180.ÁgÜaVerde,nesta'lidade, ftlhode
AIfRdoT�l'ÓgúndesedeLuziaKamm...Pagundes.HIa,bi'asileira,
solteira,dolar.nalUraldeTiju..,.;nesteBstado.®miciliadgeresidentena
rwrVictorVitkoski,3 .I3.J�Bsquerdo.n..tacidãde,fiIÍladeRéDalO
Limaédt IlscmarMariadosSantosLima.
Bp�quec,,"gueao conbeciment�de todos.mandeipassar.o presente
Bdilalque�publicadopelaiiDprensaeemCart6rio.ondelleriafix�lio
pór IS(�)dlãs. •

'

JaragUá do SUJ, 26 de novembro de1". ':-

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHAG()MES Tabelil, eOfÍcialde TItulos

da C(;marca de iaraguá do Sul. Es�o de Santa Ói.tarln.. na forma da Lei. etc.
'

.

Faz saber a lodos quanto este ·edital virem que se acham neste Cartório para
Protesto os TItulos oontra:

'

.

-. .

BaftClS IDd. Com. de Malhas Ltda,- RuaAlbeJto S, Dumont, 180 - NESTA
Caboma Com. e Represo de Mat. Constr. �tda - .BR 280 Km 69 - NESTA

· Cabana Com. e Represo Mat. Constr. " BR 280,Km 69 - NESTA
Cad Móveis e F;squ. Ltda - Rua Ce], Proc. Gomes de Oliveira, 14 • NESTA
Odo Mazzi Com. Ble. Ltda • Rua Walter Marquar4t, Il1/8 • NESTA.
'Odo MazzI Com.)!Ie. Ltda- Rua Walter Marquardt, 131/8 - NESTA
CanáIho e MuDer Ltda • RIIllWaltetMarquardt; 744 • NESTA·
EngepUa EogllftharlB do Pav. S/K· }tuaBlumenau, 295 - NESTA,

· Esquadro Empree. Jmob.· RuaAv. Mal. Deodoro, 98· NESTA
.

G F Ind.'Com. Cont. Ltda .; Rua Bernardo Dornbusch, 690· NESTA
Ineore Moto Peças Ltda • Rua Bernardo DornDUSch, '1196 - NESTA

-

IDd. Maqs;·CsdqueLtda. Rua PedroDrisen, 357 - NESTA
·

·1Dd. Com. Exp. Matry • Rua Pres. Ep�tácio Pessoa, 1280· NESTA
· Manoel F Da Costa SA Com. IDd. - Rua Manoel F. da Costa, 973 • NESTA. ;

Madelon L F Cuque - Rua Mal. Deodoro,'23 -.NESTA. .'

PRA Auto Com. de Vei. Peças E. - Rua 'Manoel F. daSilva, 122 - NESTA
·

Petri eMartines.Ltda • Rua Pres. Epitácio Pessoa, ·1280.� NESTA
Terplan Terraplenage�Ltda - Rua'Guilherme Danker, sin° : NESTA'
Tingltex Beme.Textels Ltda· Rua 603.• 165, João Pessoa- NESTA .

TI.IDd. Com. de Biscoitos Ltda - RuaHoracio Rubini sinO. NESTA
Wanda Confec; Ltda - Estrada Sta, Luzia Km 1� - NESTA·' ,

.

. E. oomo os ditos devedores não foram enoontrados ou se reaJSaram a aceitar a
devida ii1timação. fazpor intermédio dO'presente edital, para que os mesmos oompareçam
nesté·Cartório naruaArthurMülIer;78. no prazo daLei afim de liquidar oseu débito. ou
entiodarrazãoporquenão.ofaz,sob.apenadeseremosreferidosprotestadosnafonnada
Lei etc .'. . .

. \
, ". .

,

KElJaraguá do Sul, 23/11/94
'.

.

Tabeliã

I)��.
.

CRECI 4004 '"\["

.

,

VENDE-SE'
Ca�a qe alvenäria de 150m2, semi '-ac'abada: terreno
550m2, próximo Confecção Carinh!?So. Valor R$
17.500,,00 ';::."
Casadealvenariade250in?clsuíte.hidromassagem,
2 quartos cl banheiro social, dependência de
empregada. Salão defes,tas, churrasqueira, garagem

· pl2 carros� Det:nais dependências a200mdo centro.
-Valor R$ 75.g00,00"Aceita�se carro ou terreno

.

Casa de �Ivenaria de 135Àl2 ç/'terreno de'450m2, 3 ;
·

quarto's, 2 BWC, sala, cozin�á, lavanderia,
churrasqueira, garagem. Próximo àWeQ I. Valor R$

\ 42.000,00. Aceita-se car.ro, te.rreno 'ou contra�

pröposta .

.

.

.

·
Casa de alvenária cl 270m2,..terréno cl �OOJil2 de
esquina no centro � 1 surte, 3 quartos 2 BWC social,
dependo de empregadlilt - churrasq4eira, ·salão de
festa�, g�rageiTl pl 3 çarros;-todo muràdo a.lto cl
jardim.Valor Â$ 65.000,00
Casa de alvenäria 130m2c/tàrrenó'de 570m2cl uma
suíte, 2 quartös, sala de visita, sala de.TV, cozinha,
lavanderia, gar'àgem. Próximo à Igreja São Judas.
Valor R$ 35.000;00, aceita proposta
Casa mistaG/160m2, terreno de 500m2 cl ar condi
ci()nado, telefone, antena' ,parabólica, portão
e!etrônic.o\garagemp/4ca!ros e demais dependên-.
Clas. Proxlmo Weg L Valor R$ 40:000,00. Aceita
carro ou terreno bem 16caiizado� .

.:
.

,

I·

Ter�no-
Terreno de' .1.400m2, próximo ao Supermercado
Costa em Jqão Pessoa: Valor R$ S.SOO,OO .

Terreno de 400'm2, próximo ao centro;'à SOOm do
:Bradesco. V�lor.R$15.000,00

.

Terrenode 400m2, lateral da RodolfoHuffner, próximo'
a Ind. Réunidas. Valar Ft$ 17.000,00 .'

.

.'.

ierreno.murado de 540m2. Próximo à Caixa EconÔ·
mica.ValQr R$ 35.000,0

.

Vende·�esalaco,merciäl «;fe 110m2, frenteplMarechal
10 andar. Edifício Florença ..Valor R$ 45.000,00
Vende-séchácara de 100 mórgos, cl águaávon1a-

.

de .. Próximo ao.curtuÍlleSchmidtt.ValorR$25.000,00

Rua, José 'Fontanà, nR 45
:Jaragu.á do:Sul � SC

'.

FONES: 7�-0525. 72�2931
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.. 28 km depraias e apenas umprélio:o seu
".. � EDIFíCIO-GINA'MARAPIOTTO�O"IMEIRO�RÉDIO,RESIDENCIAi.NA "/ '

V PRAIA GRANDE DO ERVINQ, NA ILHA DE SAO FRANCISCO DO'SUl.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�, E O I' F r c I o '
-

Gina-,MaJr& Pi�it�,
SAO FRANCISCO DO SUL - SC

PREços'
APARTIRDE

R$28mU

CURITIBA: 1BOkm '

JOINVILLE: 4Qkm
BLUMENAU: 90km \

JARAGUÃ DO SUL: 75km
B. CAMBORIÚ: 100km
$ÃO PAULO: 5BO/cnJ

'

•Entradasà=
: R$5.00,O

CVI•Financiain8nt9 "

própr�oemát8
. ".

48MESES
'CONSTRUTORA

-

VlZOTO' -

, íNCORPO�ÇÓES
':, CIVIS LIMITADA

�::I=I!� EM JARAGUADO SUL
- lENDAS: "

ENG TEC', E�CLUSIVAS COM: ,

"

"

',.J E,NGETEC
,

,

'"

CRECI-934-J
Cel,Pfocóplo Gomes d�9I1velra, 285,

PRAIA
'

"

. Jara�uá do 'Sul .- �one: (0473) 72·2679 ,

, ,DO ERVlNO' "

"
'

. '

'
,

.
, ,"

A decoração, o, mobililrio' t8111 carát" meramente JlustriUvo,' nio fUlndo parle ao imóYe/, Os i'na�s de loca/�afio sio apenas referenciais em propOiçio, f Valor. �orresponde,nte is unidades 13' e 14 do primeiro ßso.

, \

2e3
[ • h 1.11 T' PI 'J S

, 'Rôa P�incesa Isàbel; 238
,

5°,andar -Salas 513A e 514A
,

'. T�lerax (0474) 3'3.6603,

. Centro - Joinville - SC
' .

Curitiba: (011) 243.3533

.",' ,

90 a

"105m2
ÁREA TOTAL

1) Casa;' R. Epitácio Pessoa n° 85
'

..
"

2) Casa - R. Epitãeio pessoa n° 49.0

3)Casa«, R. Bernardo Dornbusch

.Frente AçOUgUe Bylardt' "

4) Casa � Nova, 2 pisos, 205,OOm2, mais edí�ula

" lO)Apto .
., Mal: Deodoro - Ed. Hass, 3aptos.

11) Apto. - Vila Nova - 3 aptos.
12 Apto'. ,-'

-

Resid: Amizade, 2, qtos (parte Finane.)
c.E.F.

, 1

-r,

13) Apto. - Em construção, cemro - Resid. Dunker
I'
',' , (entrada+ 30parcelas):
, .14) Apto. '-Guaramirim - Centro ..

-. .
"

15) TeL - R. Epitãcio Pessoa, 3.053�2.
,

"

16) Ter.- .R. -Epitãcio Pessoa; próximo ao cinema.
, l7)Ter. - Lot.Behling, bairro Amizade _

,

1,8) Ter. - Lot. d?'JuG,a, Ilha da Figueira
(entrada+ ,8 parc.)

, '

Coro 70,OOm2 próximo ao Vieirense.
"

.

5) Casa � 'R. José'Emmendoerfer n° 1153

construção: 320,OOm2"
.

terreno: L600Iil2

6)C,asa - R. 199 - Angelo Vicenzi n° 6�
,'Vila Nova (80,OOm2)

7) Casa- Lot. City Figueira (Alvenaria)
8� Cas� - 'R. Pedro Avelino Fagundes n° 42

,

(Próxima aoVieirense)
, , .

,

,9) Casa - Champagnhat- R. JacobGtlessernö394
, ,

construção'.339 ,OOm2

terreno; 532,OOm2

.

I .'

, 19) Chácaras/Sítios - Rio da Luz, próximo a Ceva!'. -, 9
�
o

62.500m2,,- Massaranduba - l70.000m�. ' i
N
·N

-' «
II;!
U

'�'

, ,...,

�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL -

1

'Excelente terreno, com área total de 2.642,47m2,
localizado na rua 306 - Germano MarqUardt/ bairro
Vila Lalau, próximo a Maris�l- Jaraguádo Sul

'FLORIANÓPOLIS - Jurerê Internaciónat
dlmento Habltasul/EncQI
Investimentos já realizadOs US$ 76.000.000,00
Lotes Urbanizados 1.036 - Casas t:onstruf� 376

Apartamentos conclufdos 69 - Em construção 334 - Em

lançamento74'
,

lojas,ÇonSIrUfcJas 21 - Em construção 44 ,

BALNEÁRIO CAMBORIÚ "

RESIDENCIAL ALPHAV1LLE /

Frente para o màr - Área ,nobre -.Av, ,AUântica 890,'
'

Bloco com 30'pavimentos, sendo'2 apartaInentos por andar
(234,25m2) ,

,

Em con8tru� • Constru91o e Incorpora9Ao KSK
"

'

• Casa.
Casa de alvenaria ri 1 00rn2, 3 quarto. próx Apae _

Casa de alvenaria cl 130� , liderai Jorge Czerniéwicz
Casa d .. alvehariÍl ct'50m2· Próx. H<>spRal Jaraguá '

Casa de alvenaria cl 220m2 ' L,ateial Jorge,Czel1)lewicz
éasa de alvenaria cl 180m2 cl 4quartos rua AnHa Garibaldi '

Casa de alvenaria cl ,120m2 • Pr6x. Posto Marcolla, Jua 'Franc, de Plula
Casa de alvenaria cl. 160m2 • Próx, Apae c/3 quartos

'

caSa de alvenaria cl 200m2 • cl lerrano 221>0m pröx. Malwee Malhas
Casa de alVenaria cl 100rnZ, T.ês Rios do NorIe,

'
,

, Casa m.Ia cl 210m' ' esquina rua Tl)omaz F, de Goez
Sobrado cJ',210m2 -lIha'da FigUeira

'

,Sbbrado cl 300m2 - cl 4 qlos + dependo próx. Weg I.
Sobrado cl 300m2 ' novo pr6x. Marisol rua Bern. DQmbusch

I 'Sobrado cl 250m2 - cf lerreno 2600m2murada rua Joio Planischeq
Sobradó ri 300m2, c/Ólimà'iOcalização no centro próx. Colégio S40 L�is
Sobrados cl 86m2 "cada ern Piçarra. prêSx. Holel Candaia. .

Casa de alvénafia cl 23Qm2 -' cl suHe '+ 2 qúartos + dep nia Bahia
Casa de alvenaria· cl 4 quartos + :1 Salas infcio J,araguá Esquerdo

.' Apartamentos. '

,

Aplo. Ed. Isabella cl 122m' ,-2 quartos +_suRe novo c/ anl. pàrab.piscina
'

Apto. Ed. Jacó Emmend .. cI ,1$5m2' 2 quartos + .uH.. + dep. empregada
Aplo. Ed. Miner cl ,140m2, cl 3 quartos ,

'

Apto. Ed. Schiechel cl 155m2 ' cl 3 quattos cl financiamenlo
, Apto. Ed. Jaraguá cl 110mz, cl 2 quartos cl garagem
Aplo. Cond. Amizade ,'c/ t guartos • Fina,nciado
Aplo. Cond. Amizade· c/ 3 quarlos ' Financiado
Apto. cl 2 e 3quàrtos em donslruç.ão ruaCaixa,EoonOmiça p/.enlrega dez!
'�

"
.

,

Apto. cl 118m2 Ed. Dona Lili .em1'i9arras c/ ólirne visla pl mar
Apto. cl 160m2 cl 3 quartos em Camboriú frenle pl mar

'

,

Apto. cl 110m2 ,cl 1 quartó + 1 'súHe em Camboriú cl frente 'pl�r
Apto. cl 196m2 novo rua'Domingos'da Nova
Apto. Ed. M�negotli cl 2 quarlos financiado

Terrenos' ,

Terreno c/ 40bm2 ' Rasidencial AZaléias cl financiamenlo
Terreno ri 420m2 - em Piçarras próx. Iate qlube na Beira do Rio
Terreno cl 430m2· Loleamenlo Versaillas
Terreno cl 400m2 - Laleral Reinoldo Rau Iodo murado
Terreno cl 5.o0m2, • CónlinuaÇãi>Mal. Deocjoro F!)nseca
'rerreno c/400m2·, Rua Ve[iancio Silva Porto, pró�. Weg I
Terreno cl. 684m2 -Bua FeliPe Schmidf(Cenlro)

,

Terrano cl 1.940m2,· Pr6x. Weg I'
-

-Terreno cl 589m2 ,'Ilha �a Figueira
Terreno cl 600m2 ·lIapoCuzinho (esqui",,)
Terreno c/16.500m2, ein Schroeder '

Terreno c/650m2 ',esquina Venâncio Silva Porlo cl Leopoldo Janssen
Terreno c/2.700mz· Rua Ricardo Hass (08nl19) :

Terreno cl 450m2, Próx.,Beira Ri.o'Clube Campo
Terr,eno cl 1.000m2 ·Ialeral VenAncio da Silva Porto
Terreno 'er 800mz • Vila Baeperidi ,',

'- -

Terreno c/ 430m2 - rua Lourenço Kanzler
Terreno cl 5.ooom2· Fundos rua Joinvine ótimo pl microeinprasa

,

' Terreno c/ 5.oo0m2 - Rua VenAncio da Silva Poria
Terrano 0(. 208;000m2, Massaranduba Ci casa, lago�s, ranchos" pasta:""
genl, água ele. •

.'
'

,erreno cl 568in', pr6x. Posio Mare.oIla·

ASSESSORIA
.I�O•• I..·ÁR."

PROl,' CRECI: G19594,

GUARAMIAlM
casa de,aNenaria; semi-mObiliada, com área total de :157m2, '

eonstrufdaem tE!rrenocomáreade l000m2, situadaáruaJoão
OS$owski n° 35 - Guaramiiim

BARRA VELHA
Edlffclo Ana Udla

LocalizaçãoTabi.lÍeiró - Frente para omar - 8 pavimentos - 2
aptos . ..por andàr. (189 e 220m2)

,

Entrega Mar90f95
'

'

IncorpOradora J. Mayerle Engenharia

........ �...................•
• . ,

.

c
• •

� CHAV8Ro"JAiiGUA �: �
• CópÍ4dechaVesem2,mi1uuos,irocasiJesegr�dOipaTa .'

., .. .: ".
'. q�eTtipoiJefecluulqnz,aberturasdeportastkcasa, •
• carro,travadesegui'tl"fa, . I

•
• arquivoecofre. ConsettotJ, OSMAR TREMEA-.
· �
• ftcluuIura,igniçâodecarro. l(ovoProprietário III
• .1. Dao_daró .'"-ca, 23 � no__• cicBIa '.

: '

'Dehnte ao Koerich - Jarigilá do Sul,;SC. ,
:

.......... � .

'/

.CASA ELÉTRICA LTDA.
\I \TFI�I \1. FI.ETRI('O E\I CER \1.

, .

. /'
- -

FIOS-EL.E1RODUTOS-CXS.MEDIDORAS
, -lÂMPADAS�INTERRUPTOREg..ETC,'

'CQNF1RA,�OSSOSPREÇOS
,Rua Athanásio ·Rosa, 363 '7 CENTRO,

'Guaràmirim - F�ne 73-0879
\

SOCIEDADE ,RECREATIVA"
'A'L,V O R A D.A

.
"

Edital deConvocação
, �. '.'..

I].

II

A Di_retorià-da Sociedade Alv<;;rada, no,
uso de .. suas atribúiçõ�s, convida �odo$
os seus sócios para a'Ass�mbléiaGeral
Ordinária, a realizar�se no dia 04/12/94.
Assuntos.:Prestaçãode contas referenteáno/94; ,

,
_.

, ,
,

,

,. 'EleiçãodaOQvadiretoria;"
,

Assuntosgerais.,,�·'
, Convocação:'

'

Em'12,Horárjo -7:00hs;
'Ern-22 Horário -/8:0Ôhs;
Em 32 Horçirio - 9:DOhs;

Com ql,lalquermimero de associados presentes
Gerhardt SChünke,

Presidente

II

II

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• ENTRADÁS PELAS· RUÁS .._� ...
. REIN,·OlDO· RAU E CARLOS PROJETO,CONSTRUÇAOE1NCORPORAÇAO:
.. -(.

HAFFERMANN. ,Â>;_
.

.

Arquitetura

. TElEVENDAS: 71-1500
ÚLTIMASUNIDADES ÀVENDA, 90% JÁ VENDIDO

Loteamento Juventus
Lotes (lofT! �ntrada + financiamento

, .

Vendas: Chalé Imobiliária
'. Fone (0473) 71-1500 .

RUA REINOlDO RAU, 61 -,JARAGUÁ DO SUL, SC
..
...._____;..�-__."--.;:_......:..��:.=:..:.:._�_,,

"
"

E N-D

I.· .:� • • • • • ..,".. • • • • • •
,

FRAGA SEU OCRITÚRIO PARA'a'i VERDADEIROS
'TEMPOS MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÁ DO SUL. VEJAALGU
MAS DAS· CARACTERrSTICAS .00 MARKET
PLACE:

• ORIE'NTAÇÃO' COM FRENre
PAR� A FACE NORTE _ IlUMINA- .

CONFORTO PARA A

, çÃO E VENTilAÇÃO N�TURAIS; CIDADE, BONS NEGÓCI
OS PARA OS LOJISTAS!

LOJASDE

CONVENIÊNCIA

TRABALHANDO

,TODÓS ·OS DIAS DE 8À

+ELEVAD0f.l PANORÂMICO;

EXCLUSIVA RUA 14 HORAS:

,

'

+ESTACIONAM'ENTO COBERTO·
.. COM VAGAS.DEMARCADAS; ,

MEIA NOITE•

�

Rua Domingo. cÍa Novaj 109
Fone (0473) 72-2.08
Fax (0473) 71-0835 '

Jaraguá do Sul - Sç
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Apartamento no Edifício Jaraguä.
,

Casa de alvenäriacom 63,OOm2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
. Chácaraem Schroeder, c�m 42morgo�, terreno todoplaino, com ãgua
e luz,
Casa mista c/90,OOm2 na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Terreno co� 4.700;OOm2 e-casa de.alvenaria com m�tas frutas e

Vendas

.'A..g.',

, INTERIMÓVEIS
".

CRECI0914-J

.-

Quer morar
,

.

bem?

Apartamento no Ed.
Barão do Rio Branco com

, '

144m2 (su íte mais dois'

.dorrnitörios) só R$
35.000,00
* Casa de alvenaria com

100m2,
420m2

Rodolfo

terreno com>

rua: Ernesto

.Frlts 'Sohn

(bairroCzemlewicz) ape-"
nas R$ 30�OOO,00 ,

Táesperando o
,

q,ue?-

Jaraguá do Sui; 26 denovembro de 1994

\', palmitos.
Casa dealvenaria com 280,OOm2 com terreno de 2500,OOm2, na rua
Antônio Carlos Eerreira esquina Lourenço Kanzler, ,

.

Terreno na rua Frederico Bargjíe 14x3Q (Próximo a Rodoviária).
Casa de alvenariaria rua Alberto Picoli, 553, Água Verde, com
75,00m2, terreno de 18x16�

,
' '

Casa de madeira com 10,OOm2 com terreno 420,OOm2• Lot. Marcatto, ,

rua 723,.casa 90, Estrada Nova .

\,

.•-_._._--.-�-_..•
I

"

�t;:" I

: CRÉdN°:1589J -S' :
I I
• Ba..... Sul I

: Imóvel. .:
,I Fone: (O�), 72-:2734

'

I
. ,I Casaem alv�nariac/130m2, 3 q�, sal. coz, desp. garagem. Vila I,

I
Rau. Preço R$ 25.000,00. Aceita-se carro. I I. Casa em alvenaria c/79m2, 2 qtos, SaI. coz, BWC" todamurada,

'. I no Jaraguá Esquerdo. R$ 16.500,00' .'
• Casa em alvénaria c/70m2, 2�, sal. cozo BWC, terreno com I

, 2.550m�, bairi:o São Luis. Preço R$16�000,00 .
'

I Casa mista c/150m2, � qtos, 2 BWC e demaisdependências, :1 I' ,. terrenoc/480m2(12x40),JaraguáEsquerdo.PreçoR$16.000,OO
I, negociável: , '

,

'. Casaemalvenariac/Zêmê, naßarra,próximoaonoviciado.Preço '

R$ 18.000,00 ': negociável ,

I,

'I• Casa em alvenaria c/}8Om2, 5 qtos, 2 BWC, garagem pl dois I
'

'I carros, �a, cozo e mais um depósito em,alvenaria com 6�ml. 'IAceita-se carro até R$ lQ.ooo,OO. LOCaIizada·na Barra. R$
I 45.000,00

"

I
I Casaemalveilariasemi"acabadaC/102m2,3qtos,lsuíteedemais I II

dependências,EstradaWolf�gWeege, tetrenoçl420m2(15X28). I
'

, Preço R$ 20.000,00 - negocíãvel, ,
'

'. I Casa em alvenaria c/88,0Qm2, 3 qtos, sala, coz,' BWC, lavando I
I garagem, terreno c/ 420m2 (15x28), na rua João Franzener -

•
'I

Bairro São Luís. Preço R$ 30.000,00 - Aceita-se carro até R$ I8.000,00 , Terrenos I ,,'

I Com 400m2, na ruaLuis Satler, naBarra, fundös Supermercado I
I Breithaupt. Preço R$ 8.000,00 ICom 342,60m2 (12x28), Jguä, Esquerdo, próximo ao Condomí-

I I
Casa em construção 50m2 - São Luiz

• Dio�éias. Preço R$ 6.500,00' " Casa mista rua Guilherme Hering, n" 30 -

,I Com445m2(13,5x33),naBarrapróximoaonoviciado.PreçoR$ I
...
Centro Próx. Bar Capilé

• 8.000,00', I' �

'Com 720m2, localizado na Barra, Aceita-se carro. Preço'R$,

'I
Casa alvenaria '160m2 -

p,róx,'
Recreativa

• 13.000,00
'

, I , Menegotti
I Com 840m2, naBarra. PreçoR$ 4.300,00 ematédois pagamen- I Casa alvenaria 100m2 + 60m2 (em construção)
,. ',�� 2.791m2, rua Walter M�ardt, defronte Ce�tro Com. I - Ilha da Figueira.
I 'Vasel - Preço R$ 215.000,00 'I I,' Casa

mista cl terreno de 14x36 - Rua Francisco

I Com450m2;naruaBerthaWeege,al.500mtsdaMalwee.Preço I Zacarias Lenzi

I
R$ 6.500�00 - 50% mais 2pagt0S.'

I Casaalvenaría183,6,Om2d terrenode 16,40x70Chácaras .

I Com65.836m2,naBarra.PreçoR$2l0:000,00-50%deentrada I (1.148,00m2) - Vila Lenzi

• e saldo em aré.Oâmeses.
. I ,I," Casa de madeira cl terr�';o de 2.ooom2 rua

Com 25.272m2, edificado comuma casa em alvenaria nova com Francisco Stinghen sIn0175m2, pastagem.lagoas, AceitatrocaporcasanaBarra. PreçoR$ I
I 50.000,00 I CasadeaJvenariac/183m2,cjterrenode1.148:ql2
I'

Com 125.000ml, edificado, com duas casas de alvenaria, uma I I '
'.

,OFERTA!!!
,

casa de madeira, um galpão; árvores frutíferas, 60.000m.2 de Casa .alvenaría em construção com 420m2 _

• pastagem,lagoas, ãguacorrente, localizadanaßstradaGaribaldi, I Situadaemãrearesídeucíal.V3IorR$ 65 .000,00
I ' distante 9k:m da�alwee: Aceita carro ou casa na cidade. Preço I

. I' R$85.000,00 , ,

'I I
CasaeIIlCOnstIÚçã040m2c/terrenodeesquina

,
Com 250.000m2, edificado cl uma casa de madeira de 80m2, Loteamento ADa Paula III. 'R$ 7.500,00 +

I estrebaria, galpão plmilho, áivores frutíferas, 10.000 p� de I '

financiamento do terreno
• banana, palmito, pastagem.e mais 30.000m2 de terras aradas, ,I, "ágUa corrente, naEstrada Garibaldi, a l8km daMalwee. Preço

I,I lU 45.000,00 -negocíävel..
' .

I
'

LoteaJllento� ,. I I

•
Lotes a�artir,de R$ l_ooo,�:ntrada e saldo até 6 meses.

I

I
I
I'�
I
I
I
I

. I
,I
I

, ,I

TERRENOS
Terreno em Piçarras- a beira rio d 4.185m2

(Ancoradouro)
,

TerrenoRuaAmazonas d 1.72Om2, (esquina)
pröx, Sear

'

Terre�o Rua Joaquim Francisco dePaula; cl
2.5QÓmi. Pröx. trevo'Posto Marcolla
Terreno cl 420m2Rua Luiz KieneIi
Terre�o Rua João Januärío Ayrosó 20x9Ó
(1.800m2).
3 lotes com i casas de madeira + fundamento

Av. Mal. Deodoro da Fonseca d 950m2
CASAS

-Casa alvenaria cf 50m2 - Loteamento Ana
Paula, Rua 209 - Francisco Hrushka, nó '1.122.

"

Casa alvenaria cl 60m2 Loteamento Rodrigues
.�- VilaRau

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIOI)OPÔVO-'Jar8guádb Sul, .u;denovembr» de 1994 '
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·

GUARAMIRIM

..Albuquerquequer comunidade envolvida
'. "."". .

.

.
,

.
"

�DMtMurarWCP
}Xetende acionar a'comunídade ÉNSINO
.Paraum,tràbalho em parceria.

S h>
.

;I •

ian '(�T .

!'::�::esa:t'!':'::-:· . C roeuerzmp .. nta � �,laes
secretaria de 'Saúde, / Albur-

'
.

'.

"

: '...

. :/!:.=! em agosto. dopróximo ono
'cio de assessor, o que deverá ser

·

A 1 b u ..: PI;tJlldods,' providençiado logo. Schroeder - A partir de:
.

querque _ _. Áo dar posse ao novo agosto dó próximo ano, o Nú- ..

- 'o se- SOtJ 0ttHI!.
.

secretärío.oprefeitoKleínedís- cleo Avan�ad,o de Ensino Su-

'ngaUantudal0' pOlO tJ.
.

"se que a hora éde ,se)'ensar plétívo de Schroeder- deverá'
mais administrativamente. que estar funcionando para atender.

admínís-
..··IItJspitQ/.· .. "politicainepte; "embora a tun-' alunes com tdade acímade 14

tráçã.o..1 ção, como tantas outras, tarn- anos,quenãofteqüentanloen-"
Radicado no município, desde

.. " bém tenha caráter politico".' .

síno regulär da 5a à 8a série do
31 de outubro de 1959, tem 60. Kleine elogiou o ex-secretário 10grau. As inscrições,.
anos e,é o primeiro médico na .1011AlblliJilerq-"e' AntonioStríngarí.cujotrabalho "gratuítas, já se aproximam de
história de: Guaramírím. a qualíüceucomo sendo "com- duzentas eatendêncíaé de que .

· assumir o cargo. Indicado pelo ção adequada", resumiu. petente e honesto; com dedica- aumentem consideravelmente
Prefeito, por escolha pessoal, Albuquerque.· '

ção quase; que- integral". poístambémomateríalescolar
AlbqcIuerquetemtotalrewaldo . Onovesecretéríorässeqaeos Lembrou que à ex-títular da, édoadopelaprefeíturaemcon-'
daclassemédicae, também.da planos dé trabalho serão secretaríadeíxou a função "por vênío com 9 governe do Esta-
Associação Comercial ,�, elabor3'dos em equipe, "além db lívre e espontânea .vontade", . do. Guia. RiSfIiu
Industrial ·local, além de .

que a' concretízação de metas Ainda' na quinta-feira o novo
, 'O processo de �ncaminha-. " ..,..

'
.

desfrutár de popularidade tràçadasvaidependerdereéursos secretärío reuniu-se com seus mente da documentação do
. Segundo .ela, vários são os ça-

síngular entre a comunidade. 'e não apenas da boa vontade de auxiliares diretos' para traçar Naesjãestãbastanteadíantado
sós-de cnanças com plena ca-

,

Ações
-

.

cadaum".Paratsso, afirmouque as primeiras ações.
.

.

: 'e, agora, espera parecer do pacidade que, por decisão dos

''Encaro como-um deSafio",'
.

. Conselho Estadual de Educá- país.acabam perdeadoum ano

disSeAlbuquerqueàreportagem no 'pré-escolar, quando
h -ção. O núcleovai funcíonar na

,p'oderiam freqüentar o 10grau.do CORREIO vO' POVO,
. nova escola que a prefeitura, N

.

.

. tár"'acrescentando que-suas maiores .' está construindo na ruaPaulo.
este aspecto' a seeret ra

\

preocep
.

ações resumem-se em J'ahn ( ntr ') em.trê turn ,mformaque não haverá exce,-'. cen o .• em es. nos,· ," . . ..
.

�açõesbásicas:tentarreverter segi ndo'
.:
f Õ ,d' ções. Se os pais mSI�tirem",

'.
.

, U 1D ormaç es a. -

h ad
' .:

l'a situação do Hospital. Santo, secretáriamunicipaldeEduca- �eraoAc �. Q� para expucar
Antônio >(su�ohfinado à sua ã" G' 'I Ri ta

-
. a ausência dacríançanaescola

ç 0, uise a s u. ...,. .

secretaria), não só. finari- \ -', , conformeprevêalegíslaçãovi- .

,
" eeíramente mas, também, em - MatríeulàS. gente't.dísseGuísela.Poroutro
reiaçãoàumqu�deins�fa- Nasescolasmuníoipalízadäs lado; aprefeíturade.Schroeder
.:ções gerado por '�mal�cênci- e jardinS de infâricia muníci- já definiu para Q' dia 23 .. de

as"; amortízaras dívídasdohos- pais, asmatrículas Inícíam'día . dezembro, no ginásio, de '.

piÍ:aJ. e reínvestír em equipamen- 10 e vão até 15 de dezembro. A esportes, \
o jantar de

. tosparadaräeömunídadecordí- secretãríaGuiselakístau alerta encerramento.do ano para os '

c

,

ções de ate�dimento n9 próprio' .

. �e cÍianç� que compietare� lO? servidoresmunicipais que,. .

municípiq ·e,. ain�, aproveitar .

-

setê anos durante o' ano que no mesmo dia, receberão res-

toda. a capacidade ociosa dos vem não mais serão: tàs de Natal. A partir daquele
postpsdesaúdeexistentes. "Nem

.

matric�adas no pré-escolar e dia.até:J6dejaneiröestarãoem
sempreCQ� mais é a solti.:.

.

Albilquerque (e) Kkine e.J"u TOIlUlIln .
'. sIm' nà la série dó' 10 grau. fériaS coleti,vas.

.

.

.

I
.', '

"G�amirbn - Ém ato �
. �, ." .

.
.

. simples,nogabinete do.prefeito �

Victor Kleine, tomou posse
.

quínta-feíra, 24, 9 novo
secretário de j Saúde de

Guaramírim," o médico José '.

Comtân-

. I

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES cLftUCAS LTDA ..

. �;�:",1il:i=:���i:E!'-:;i:!·:::,::;;!:,t,,;:::,:\=·::::j':::::::::·::::::·<::::.:::: .�·i·:: ::::,:::;i\::;: .

. I

'

-Aos sábad �, das 8:.00 às 11 :OOhs.
'

"-

Atendemos todos os convênios"
RUA DR. WALOEMIRO MAiURECH'EN, 67 (Junto ao Hospital'SãQ José)

.

FONE/FAX (0473) 71-0882�,- JARAGUÁ DO SUL - :SC
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá doSul, l6 de novembro de 1994
,I

81;SI

,ltojaílembra tmâiçõe: Pesq�is�detél11lin�r�a
•

o O· '. 00

00 ..'.' '.' ampliação dos horário:
... ·.·.aç,o.r.' l.an.a,.,..s'com· festIval s��dI:!�";aO(s::: ':=p�:::'�,:�=:'

-

.

. J "
.

Jaraguá do Sul está propenso a
,t

ções.
.

.
,

,

ampliar seu Programa de Desen- Bm Jaraguãdo Sul o Pülfuncí- ,

'1\
.

.

.:
.

,

\ . vqlvimentö
. Infantil, que atende ena em Rio Cerro II,' na Escola

. ta)aí - Com O objetivode Floríanópolís,SantoAmaro.São 1994 (sábad_9) às io horas ha- crianças da faixa etária de três a ProfessoraJoão RomárioMoreira,

apresentar, de forma piátlta, a '. José, Biguaçü, Camboriü, Bal-.' verá $1 desfile dos grupos pas- seis anos, filhos de pais que traba- ' no Cat/Sesi, na rua Walter
, . lham em índústrias conveaíadas. Marquardt n0835 e nacomunida-

hemo Camborní. e Itajaí. Cada ,ticipailtes pelas príncipaís ruas Oprogramaässísteatualmente.Sõt de São Luís Gonzaga (Jaraguá-Es-
município trará o que tem de da cidade, saindo do pátio da crianças por um período de-quatro querdo), na rua João Franzner ..Em.
maís representativo de sua cul- Igreja Matriz e. seguindo pela 'horas - 7:30 às 11:30 horas' e das :Guaramirim, no bairro Corticeira .

tura e
.

base açoriana. co�o: rua Heréílió Luz em destino ao 13:30 àS 17 horas. . ein" frente a Escola José Dequêch.
'..

. Para 1995, por sugestão de e na rua 226 s/no, no bairro Avaí,
Bandeiras do Divino; Novenas, ,Centro de Promoções "Itajaí-. pais. este atendimento poderá ser Durante e período de oito a doze

Rendeiras, Criveiras, Oleiros, Tui"-naavenidaMinistro Viotor. integral - de oito à doze horas - horas, se implantado, o'Sesí pode
Bandas Musicais, Ranchos Fol- Konder (Parque da Marejada). porém, -segundo a coordenação r.á oferecer às crianças trabalho

clóricos, Grupos deDanças, En- E. para às 15 horas do dia 3 terão do Sesí isso só acontecerá se for pedagögíco específico por faixa

detectada junto às comunidades etária, recreação, alimentação,
a real ,necessidade. Para isso, os descanso, acompanhamento
pais devem procurar os locais ambulatorial e atendimento

onde o programá funciona.e que odentolôgíco.

a prefei�a municipal de ltajaí, genho e ainda.a montagem de início as .atividades artísticas <1;0
através da secretaria de Turismo um estande para à divulgação do evento, com as apresentações e

\ . .

.

.

, estarãorealízandonosdíasZ.ô e muni�ípi� suas _poteD'� . visitação dos estandescom o

4 'de dezembro de . 1994· -. o I' cialídades culturais, econômicas >artesanato -de cada.município
Açor-FestívaldaCulturadeâanta e turísticas. O evento tem a participante, Aentrada é franca.

.Catarína.Naopommídadesetarä seguinte programação: 2 de 00-
.

No dia 4 dé dezembro, às '9
presenté. o .representante do zembro (sexta-feírajäs 20horas .

horas, na Igreja Matriz do
.

. Jaraguá do Sull O�Clube de bléia. Legislatíva, 'em favor da
governo Açoriano, Duarte Ma- na 'Casa da "Cultura' "Dide . Santíssimo Sacramento será re- OratôriadeJaraguädo Sul promo- região do Vale do

.

Itapçcu por' .

nuel Bettencourt Mendes, dire-. Brandão" a abertura oficial do zada uma missa, onde serão' ve naprôxíma segunda-fetra, 28, a onde foram eleitos.
.

' .

tor do gabinete de Emigração e festíval, juntamente com'O' UI 'apresentadaS as Bandeiras do partir das 19:30 horas no restau- . A palestra
é

gratuita para asso-
'\

Apoio às Comunidades Açoria- Salão de Artes Cidade, de Divino. Às 12 horas haverá um rante Itajara reunião com os depu- dados do'COL, profissionais libe-
Á

" tados Udo Wagner, Ivo Konnel e rais, Uderanças empresariais e po-
nasnaregiãoautônomadosAço- . ·lIItajaí", onde estarão se apre- almoço de confraternização en- GeràIdoWerninghaus,tel).docomo, .líticas.convídadose.tarnbérn.aber-
�es. No l'Açor - Festival de= sentando oCorel Vílla-Lcbos e tre ospartícípantes.quando serä temâúnico"Metas'parasuapróxi- ta a.qualquerpessoa que esteja
Cultura Açoriana 'de .Santa . o Grupo Folclórico Unidos da .feita a cerimônia de encerra- ma legislatura". Durante 20 mínu-: interessada em ouvir as explana
Catarina estarão participando os ' Paciência, com o Boi-de-Ma- mente do I Aç.or � Festival d,ei .tos, commais 3Ö para perguntas.. ções .dos três, parlamentares. Na

.
. 0S convidados discorrerão sobre . seqüência, jantar' 'de adesão (às'

munícípjos de-Críciüma.Imaruí, mão.e Pau-de-Fita.
. Cu,ltura Açoriana. de Santa, '

o que pretendem fazer ii partir de . expensas de cada Participante) no
Garopaba, "

Sombrio,' Para o dia 3 de dezembrode ,Catarina. janeiro do próximo ano na Assem- mesmo local.
'

I'

ÇOLv(lireumrdeputados
\ , .' ..

CUL:rURA ,

I

retomada da cultur� açoqana no
litoral
c a t a _

(M'tI!,
rinense, 1tJId",
ó núcleo _

de estu-" IM .

d�·aço- ,IIIiwIHI
• ríanose

. L I N H A ESCOLAR
_ �Wf\*l1!Q.lfllll,l.j.31" ....�e.<t'.IIIO�'j1Io,Iof�lcq;�

Ct.DlM�f'\A$roCl,ornIlSMCOlllS ,. �Pt.;'I<!).O,S!"OIlf!ß�(

,...$W..EM�N.QCOID:IIoIWCO.oy(!.'l/R)E'"CI.AAO ,
•

-

, !o
,�t,·· .'-1':-'.' 1:......' .'.;. '.

'. '. .

,f-o i::i,
.

. ,. r

Fi'

IAlUUlUÃ'DO SUL - ....... riA...........

- I

. .

, I

�., '�' ':.. ....
� �._

,
'

""'''�<:.::u... ''''.._ .."$<.....""'cl.,""",,,t- ......

�o.�
...aTALPIIANCA

IIIOóe'rIIta.COMUOIO .. MOV.. "TG.;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguä do Sul, 26 denovembro de 1994 AÀIEDADES CORREIODOPOVO - 9

RIES - 2�13 8 20/4 - A tensão TOURO - 21/4 8 20/5 - O fato da
� existente entre a Lua e Satur:rio Luavibrardemododesarmooioso

aoonSeiha você a não alimentai no seu setor da matéria assihala
pensamentos !llelanoól�s ÉI a um dia em que você ctéverá ser
manter a ale9:Ja e o entusl�m() espeçialmente prudente ao ·Iidar
que c�ractenzam seu slgn9. oom dinheiro. Atenha-se aos gas
AproVeite esta fase pera se auto- tos rotineiros e anteriormente
an�isar mais prC)fund�mentEi, programados, e procurecdhseiVar
pots a ooncen�a�o que aoonte- a praticidaqe que caracteriza seu

ceemEsoorprãoajudavocêase. signo.
entender melhor.

·UVROS

o Encanto do ·M�n.
do das Fadas revelaque há

: um elemental .� gnomo,
ondina; silfo, salamandra -

.

·

que combina melhorcom. o
·

leitor e o ajuda a encontrá-
lo; guia-opara o encontro

·

com asninfas das bosques e.
a "dama dafloresta"; ensi
na-o a acessar o saber e a

magia dos 20 espíritos das
·

árvores; mostra, com_o

invocar os espíritos dofogo
que desvendam o futuro;
abre-lhe o contato com os

espíritos da água e _ as

sereias; e, .finalmente, o
·

introduz no hIlbitat dasfa- .

das e duendesparaque co
nheça seu comportamentoe
seus poderes..

O resultado desta
jornada, garante Andrews, .

éa redescobertadamagia e
doencanto que existem em

cada um de nós ..

(Uma. sugestão da
; Livraria. e Papelaria
Grafipell: Fone 72_.0137ou
·72�097i).

.NATAL

Presépio de pu#has abre hoje na<Malwee
, que � a malha e a cada ano

apresenta 1UIl motivo diferente,
sempre tendo O presépio como

pano de fundo...
Este ano o.projeto valorizou as

.

artes plästícas; através da luz,
.

resgatandoahístóríapeloenxairrel
.

Pelo sétimo ano consecutivo,
abre hoje a partir das 20 horas, o
presépioemfrenteaoparque fabril
daMalwee, permanecendoaberto

.
à visitação pública àté o dia 6 de
janeiro,Objetivávalorizaro setor·
que maís cría em.Jaraguã do Sul,

que se sobressai nas linhas

arquitetônicas da empresa. Muitas
luzes vãomostrar; ànoite, abeleza
deste estilo. de construção qu�
marcou décadas da. colonização
germâníca.Opresépíoemsí tem21
peçascönfeccíonadascommalbas.

.. 1!ir:p
Teiecll'SOliGrau
SdtopaaoMU'o
TeieCU'so 2000

.

Fesllvddedesenhos
.

9..Jeoo
-XuxaPak
JomddoAlmoço
GloboEsporte· .

RedeRegIonaldeNolfcias.
JomdHc:ije
Video Show
EsporteEspetacUa
ht�onaIxBotd'ogo
'TropIcdlente
QuafroporQualro·
RBS Nolfclas .

..landNacIonal
PátrioMrna

.

Escollnha do Professor
�'

22:45 - Alme·- 'BIackaincil-crlmee

�C�
Alme - 'Hamlet"

.

Agente86
Alme -'nfieimentefua'/
FI1moCruzado

.knri:mã
E<:lJcaQãoem relAsta
Deserlios
Ca'rpo&l.a.icua
GIoboOências
GloboEcoiogla
Peq.JenClSEfl'"P'esasGrcn:les
NegócIos

09:00 - Globo RlI"d
10:00- RBSComuidade
10:27 - ModeloE�e.sctiqI

CaIt:rheorGe
.

.10:50- Ca--.J
12:00- AescolaTeVê
12:11- Os SllTl>sons
12:36- , VldadeCachorro
·13:01- FamnlaDinossollos
13:27 - Flme-'ncia1aJonesea

üfimaauzada'
15:50- Domil1QÕOdoFcustõo
20:00 - Fcnt6sllco

.

·22:08 - NÓvalorq.JeConjraocrime
23:11-· llIaca8e1rônico
23:44 - Alme-'Esfemundoéum

.
tlospfclo'

05:50-
07:00 -

07:23 -

07:43 -

08:11-
08:30·-
12:06-
12:30-
12:50-
13:16-
·13:40-
14:10-
16:00--
17:50�
18:58-
1.9:55-.
20:13-
20:5í -

21:52-

00:33 -

OT:05-
Q3:25 -

-

03:44 -.
05:20 -

Boo._,.boi quÔIIIdodo............com
novidades, rmdil l1"8ecuf1na, f.ri'Ik1a .lnfantl.

.

Av. MalO_da Fonaoca. 2tO
Fon.: 72-33U

,Presépio é tradiC.uJilal e se repete pelo sétimo ano

HENII ------__,....-----,....-

06:10-
06:30 _.
06:50 -

07:3Q�
/.08:00 -

08:25 -

i
.

BANDEIRANTES
Hojé

05:00 - .l'roganaEdJ=tivo
05:30 � IgeJadaGraça
07:00 - PdavradaFé
09:30 - h"lagensdoJq:Xio·
12:OQ-

. I'c::rl.eoe.
'

12:30·- Esporte Totd
13:00 -

.

Vôlei Brasil
13:15- M..ndddeVôleiFeminnode

Oubes -00 vivo
16:,00- �óBrasl"o-aO
18:00-·· ��OBraslleÍ"o

- .19:00- JomdBarigaVerde-
1"9:30 - ;ldmdBandelrcntEis
20:00 _. FaIxaNobredoEsporte
21:30- Alme-'lJmaleitorabem

. , pc::rfIcúa
23:30 -

. Semfront�lras
00:30 - FreeJazzlnConcert
'01:30- VdleTudo

Itni::rt'ã

��
TVMcppln
O.bennão�o
Shell
Show do Esporte .

JomddeDomhgo
CattonO)e
·Dorftlgo 1O
,Jomdç:leDomhgo
CcraaCaa .

Chel1rriére

"ESFRiAR A
ENXADA. 1'-

. .

.-

LEÃO - 22/7 a22/8 - A tensão da
.

Lua com Saturn9 tenta provocar
encucações em você, que não
deverá se angustiar nem ver se-

·

gundas intenções nas mfnimas
atitudes alheias. Acautele-se
contra todo tipo ae dispersão ou

desperdtcle. e faç"à de
"ooncentração" sua palavra-dE!
ordem, pata que tudo vá�em.

05:30 .:
08:00 -

09:00 -

10:00.-

.10:30-
20:00 -

20:15-
22:15-
23:15-
23:30--
00:30-,'

'AIt,raçõf!$ nãocomunfcadas llíiodere.
piOtJflllblllcladétlall.m__

VIRGEM - 2�/8 a ·2219 - As .

vibrações lunares incidem exata
mehte sobre o ponto culminante

.

do seu Céu Natal, voltando sua

atenção para as questões
profissionais, mas comô nosSo .

satélite·está em desacordo com
Satumo� atue oom cautela. Não
se envolvaem confrontos de es
pécie alguma,. e use damáxima
'dis lomacia.·

..

.

.

G�MEOS - 21/5 a 20/6 - Hojee
amanhã-a Lua transita pelo seu'
signo, ocasionando sua Luanova
particular e gerando muita
energia·sobre você, que poderá
recarregar suas baterias.
Aproveite para cuidá!: da 4ma-=
.gem, saauíe-aflrme, e impulsio
ne com garra tudo o que lhe diz
di�etamente respeito.

.

. CÃNCER - 21/6 a 21n - Agora
seu astro-regente, a l..Ua, transita
pelo signo anterior ao seu, deto
nando dias ótimos para você Se
isolar, praticar à meditação, e

ooncentrar a mente em tudo de
bom que deseja para sí'e para a
coletividade. Não se sobre
carregue de atazeres, mesmo

porque seuorganis�oandamais
vulnerável aos desequllftlrios.

.

• LIBRA-231982211()'-Saturl1o ESCORPI 0-23110a21l11- O. SAGIT RIO-221Ha·21l12-A
recebe as vlbraÇÕ6s lunares de

I.
fato de Saturno vibrar de. rneoo Lua agora tfansita pelo signo

rn.odoarrevezado,eassinalaum. tensoantmciaumdiaemquevocê oposto ao seClI dinamizando as

dia em que você. deverá estar deveráevitar todo tipo de.especu- . relações pessoais,lllas também
alerta para não ser implicante lação, para não sofrer perdas 0l:I pOdendo gerar disputas, pois elã
ouexigente d.emais com ás pes- estáem-desaco(do com Saturno.
soas. Pense bem antes de dizer prejufzos. Pense ainda melhor Aiue com particular· habilidade
q·ualquer C9isa, e mais do que àntes ,de tomar decisões ou inici- em cas.a, .não queira impor sua·
nunca preste atenção paranão atívas, em especial no terreno vontade nem reprimir os

magoar os outros.
. afetivo, e não aja de modo familiares, procurando ser flexf-

inadvertidamente destrutivo.· vel e a tável.

CAPRICO NIO � 22/12 a 20/1-
Seu regenteSaturno hoje estána
mira das vibrações afrevezadas
daLua, queaconselhavocê\ ser

. especialmente prudente no trato
Com todos, Sobretudo não se

envolva em discussões de espé-
.

cie alguma, seja tolerante e,não
exija demais dos outros,
procurando oom�eendê-Ios. .

· AQU�IO - 21/1 a 1912 - NosSQ
satélite) a Lua,. hoje está· em

·

desarmoniacomSaturno,portanto
sejaparticularmenteprudente nas
questões financeiras, oontenha
gastoseevite especulaÇões. Este
planeta aoonselha você a nM

.

bloquear a livre expressão dos·
seus sentimentos é emoçõês ..e a
evitar a pössessividade, que nem
combina oom você.

·2028203.- pane
ta Saturno, no seu .signo, hoje
está em desaoordo- qom a Lua,
'que aoonselha você a -aQir de
modoestável, especialmenteem
casa. Supere oerta tendência
para o mau-hUmor, pense posi
tivamente, e concentre amente
em tudo o queé positivoeeleva-

.

do, para atrair.apenas bons flu-
Jdos para a sua vida:

.
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CORR�IODOPovo:..l0 Jaraguä do Sul, 26 de novembro de 1994

Gente & Informações
. � .

/

Neste sábado e siomingo, truco com valiosa .:

na'Chácara Bianca, em
' premiação "aos vencedores.

, Güaramirim; acontece á / No domingo a programq-
Festa do Peão, com mini ção inicia cedo, a partir
rodeio, no melhor estilo da dasB horas, com tiro de

tradição gaúcha. A promo- laço em dupla-armada de

ção é do Piquete Herança '_ patrtio e outras provas. Às
Gaúcha e promete-ser uma' 11 horas acontece uma, junto"OsPiazotes" eaconte-
grande festa para todos os -missa crioula e às Iôhoras

ce nos salões da Associação,tradicionalistas da região.
Hofe a .programação,

que inicia as 13 horas terá
a prova de tiro de laço
individual e outras ativida
des. Às 20 horas 'será
realizado um torneio de

,Formandos doDivina
Os formandos 9.4 do Terceirão 00 Colégio Divina Providência, �e

Jaraguá 'do Sul, estão radiantes com a. escolha de seus patrono e

'paraninfo da turma. Os homenageados com a deferência, são Sérgio
Rubens Zonta e Idelson !\1arcos Dalprá, ambos destacados empresários
do município.

A escolha dos nomes foi a forma que ôs formandos encontraram para

.recompensar e agradecer o que ambos, Sérgio e Idelson, por tudo o que
eles contribuíram na realização deatívidades extra-curriculares da

escola.
É desejo dos formandos, compartilhar de toda a alegria é satisfação

com os pais e amigos, mas principalmente com o patrono e paraninfo da

turma dos formandos.
•

III Baile do'Cruz de Malta
, No próximo dia 3 de dez�mbro será realizado o' 3°'
Baile doGrêmioEsportivoCruz deMalta, que terá lugar
noSalãoBarg doRio daLuz I. Este evento.jä tradicional'
doCruz deMalta terá aanimação daBandaXVShow, de .�

,
,

Blumenau e as pessoas ínteressadas poderão conseguir
, ingressos e'demais informações pelo telefone72-1297.

'

.

Esta é �ma promoção que ninguém pode deixar de

participar e prestigiar. :> /' '

.,.

VISTA..SE COM ELEGÂNCiA E CONCoRRA AO SORTEIO SEMANAL
DE UMA TV COLORIDA E UM CORSA EM JlIOl/9,�

KAMISÃO MODA SEMPRE .. 4 VEZES SI ACRÉSQMO

.
SERVIMOS BUFFET DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS E SANDtJlCIiES GELADOS ",TAMBÉM COM CAFÉ,
.

. CHOCOLATE OUENTE,...BOLOS E SALGADOS
,

. Venha 'provar nossas ,delieias!
Av. Mal. Deodoro da Fonsee" '819 - Fone:(0473) 71-8724

,
,

, dançarinos ,

IFestado Peão .será naArweg

DiaNacional
doCombate
aoCâncer

É hoje, 27, o Dia Nacional de .

Combate aoCâncere aRedeFemi- "

. nina de Combate ao Câncer de

JaraguädoSul, distribuiu nota lem
brando a data e buscando

conscientizar as pessoas quanto a

necessidade da prevenção e prin
cípalmente, que muitos tipos de

câncer, quando diagnosticados à

tempo, 1EM CURA. O Câncer de ,

cólo do útero, por exemplo, é tim

dos tipos que pode ser curado. A·

rede lembra ainda, que toda a mu-

, �er deve fazer seu exame preven
tivo quando inicia à sua vida sexu
al ou em tomo QOs 18 anos '.de
idade. Previna-se! '

Formatura de

-

Na próxima sexta-feira, 2
de dezembro, o Grupo de

DançaLaços daTradição, de

Corupã, realizaráo II Bailede
FoimaturaGaudério. A._pro-' "

moçãoseráanimadapelocon-

Recreativa Weg, na rua

Joinville. P�aqueIJ1 gostade
müsicaedançagaücha.estaé,
a pedida para o mês de de

zembro,

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

, r.r� SEGUROS GARCIA
j:�� .

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva. nO 90,
.� ,

. 1°, andar; sala 2,' - Fone/Fax: 71-1788� .

Jaraguá do Sul - SC

L
o desrm"ue .
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fll_o Jle(e,,10 de Darci tIS "';CtlS dos tiros dadO$pelap;'1Ic1a

JaraguádoSuI, 26 denovembro de·1994
' POLíCIA CORREIO 1)0 rovo.Ll

,
.

REAÇÃO "

E�-eandidatoi diz que foi Mãe domen�r que seajogoú·-
,

"

,

.

'. ,',: �. nega envolsimetuo do filho '

,p'r,e,sosem .. nenhum motivo 'Jaraguádc1SuI:Mariados
SantosBento, mãedomenorWan
derlei Francisco Bénto, 15, cujo

G
corpo foi encontrado boiando nas

,

'
,

.

águas do rio Itapocu- (fundos da
> w.ramirim '- o eX-Cl\D- ,aösalãoDüma,onde'fiqueiuns20 'pí:estardepoimeDto:"Porisso,nao RecreativaWiest) dia 20 de outu-

o dídato a vereador pelo' PMDB de, minutos e quando passei nova- entendo pür. quê os .soldados bro, disse esta semana ao COR
Guaramirim, Darci'Ogliari, 47, merite pelos policiais, aí sim, Amarildo, Augusto, Aríldo e da REIO DOPOVO que seu filho ja-

'

pçesü no domíngo, por voltá dás 'pediramque eu parasse. Depois, Silva atiraram em mim e me .maís esteve envolvido com magia
Ilh20;COiltestouas�ti:J:naçõesda disso eles atiraram contra o meu prenderam", acrescentou. negra, drogas, ou coisa parecida
polícia a respeito do. caso, queen- carro. sem nenhuma razão e, Ele foi preso em flagrante por, confórm'e' divulgado por alguns

começaram a dizer que eu tinha direção perigosa, embriaguês e' órgãos de imprensa,
tentado atropelä-los, mas isso' é tentativa de homicídío; segundo' a Exibindo laudo pericial do exa-

,

uma mentira", declaru Darci, polícia, mas nega tudo. o, que foí me cadavé�co,�ssinádo pelos
acrescentando que isso' deve ter -declarado pelos policiais, enten- médicoslegistasEdiodaSUvaJabo,'
ocorrido por perseguições políti- dendo que isso' o

só pode ter, e Arehirnedes Carvalho.amãedo
,

' casporqueeleédüP.MD13 edisse '�n?taçõespolíticas, "QUeméque menor conta, que Wanderlei saíu WtiRderlei Francüco
, tervotado.emPaulo Afonso, ale-, vai no Diana e não' bebe umas e de casa no dia 18 do mês passado

gando aíndaque "eles votaramna outras?Fntãoelesteriamdeprender "

não tendo retomado � sua cas,� o ,gan,8 que se auto-denomina de

Ângela't.Darcídísse.também.que todümundüeDãosóeu" declarou que a levou a procurar a polícia, "Black Metal", Maria dos Santos'

moràhá8anosemGUatamiriIlle
' D�i, O:acusadü disse' pOC fim, Segundo o laudo, datado de2I de Bento disse à reportagem do,'CP

f
í

líbe do 1
":

al outubro, o menor teve morte por que "agora não tenho mais nada a
nunca teveproblemas com apolí- que 0,1 1 ra pe o, JUIZ e ega '. ,',', , o

"

toda "da'
,

d f if íta afogamento"
o

"perder e vou processar os que .

cíae.queem asua VI nunca �1�süocorreuquan o, 0,1 er a ',Por causa di notícias veicula- publicaram esta iriformação",
entroun\lIlladelegacia,sequerpara I:""...cia em seu carro, d

,',o
insinuando." 'Ad' 'á" d' o

' as na lII�rens� msmuan o, ID- o íantou que J ,constituIU a vo-

eralCP .clusive que o menor estaria. tam- gado, que. na próxima semana
" bém envolvido com uma suposta 'provídenciará a citação, -

-,
..."

\
.

volveu ii

-sua pri
são, Ele
declarou

:que pas
sou pelo'
bloqueio'
da polí-
ciaeque \

o

"

nãotentouatropelarningué�pois,
segundo afirmações próprias, não
foi interceptado. por ninguém,

,

"Depoisquepasseiporeles, fui

NEGOU , J

''IIiirQi'iJm
o

\,

eme',

pM/JrJ_rc,m
seil! I'QZÓt1"

DEt'LA�ÇÃÓ
Declaramos que o no�e da Empresa
Maraguto Com. lnd, Ltda., foi, incluldo

indevidamente na llsta detttulos para pro-
'

\

-

testo publicado no dia 25 de junho de 1994.
'

• •
" I

,.

Sendo a empresa idônea e nada deve à
o ' ,

,nossa empresa.
,

,
'

Jaraguá do Sul, 23 de novembro de 1994.
, INDÚSTRIAS TODESCHINI S.A.

'

1 '

VECTRA
,

o

.ae seu alcance na

'�'
IJ!!!!!!!KJlEHlJó'ßFEß'

, Eleito:.� ·CAAAO DO ANO·

por Auto Esporte - Versão 1994

CD - Man. I CD � Aut.1 ou GSI

Emmendörfer Com.
Cle Veículos Ltda.

Concessibnária o

Chevrolet
'

Av.�al, Deodoro da
FonS4!Ca, 155,7

Fone(0473)PABX 71-3655'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPovo-12

:"

�

ESPoRTEs, �.

Jaraguá do Sul, 26 de'Do:ve�bro del9gt.
c).

,

•• I _�

HOJE' SUCESSO

. .luvenius eCnciúmakuem Simão: n�medepro�ta
partida "da jinaléo :��«::!:�edr�e guerreiro

\

Saturníno, chegou eQ} Jaraguá do
Stil no final de. 1992 e em' seu ,

'

primeiro ano dirigindo os juniores
.do Juventus, já ,co,nseguiu um

, excelente segundo .Iugar no.

estadual 'da categoria, Neste ano; ,

ele repete a façanha de manter a

equipe na final do campeonato
estadual de juniores.

Como' jogador profissional,
Símão Pedro, jogou DO Tupy de
Juiz de Fora, no Bandeirante de

Birigüi, depois te�, uma ,fugaz
passagem pelo Flamengo do Rio e.

se transferíu para o' futebol
venezuelano. Hoje como treinador .

dos juniores do Juventus ele sediz
.

satisfeito cem os 'resultados SiItumiIuJ,." iegundtlfinal
conquistad().s até aqui. "Só falta o

.

'título", disse em tom deotímistae qualidades técnícas..
.

esperançoso...
'

\ O treinador não faz nenhuma,
,

Simples e modesto.. Simão queixa das condições de trabalho,
atribui; em parte, as conquistas de

.

mas oque sepôdeconstatar ontem,'
sua, equipe ao empenho dos 'pela maâhã durante o recreativo, �
atletas e o apoio de seus dirigentes.

. que seriamuito mais digno que o�
Com orgulho ele, destaca vários, atletas pudessem treinar em um

nomes de seu elenco que têm 'campo;queIhes ofereçaasmínimas
condições de subir para o. time .' condições e não em Um campo de·

principal, pelo desempenho e
'

terra em precário estado..
'

Seu plantel para . encarar esta melhor de qU�,? pontos. Caso o
•
melhor

. /�Ultado '. do Ju�entus
revanche. Juventus vença hoje e perder em . Júnior foi agoleada de 7xl sobre a

Ontempelamanhãojécníccdírígár Criciúmanoprôxímo sábadci,havecá
um treiIÍo recreativo e já teIn. o. time

.'

uma terceira partida; também em

)r.IticaIrellte definido. A dUvida é em Criciúma, que é
.

beneficiado por �er
relação a escah.ção de Fábio Mineiro

'

amelhor campanha.o Juventus em
'

ou Pampapata oC0Illl$lo do ataque.' 12 jogos perdeuapenas três partidas

•

prImeIra"
J .v

:

.

� doSul'�HOje a�artir .

.

. " .' \
das 16 horas a equípe de juniores
do Grêmio Esportivo luventús

'

,.' ,
I'· .

·

começa' a

decidir o�•• ,

campeonatoM�.
· estadual da

111__1' .'.

· categoria. O 1lIIIJ!I.
jogo será no

João M�r-
catto é o adversário serä o campeão
de 93,_CriCiúma, repetindoafinãl do
ano passado, quando o Juventus

acabou na segunda colocação. O
técnico Simão Pedro Saturníno está
otimista em relação a: disposição de

.

I

Me,dno$ do Ju�entiq'jiu':"", �",. r.cr.atWo o"te",p.IGIIIImM
• _;'

I

•• ,

'

Chapecoense na ; partida da.
semifinal, 'disputada no João

Marcatto,

Para Simão.Pedro, a disposição
e motivação dos jogadores foi e é

De resto o ''Moleque Travesso" joga (duas parao Criciúma e uma pará o a principal arma para se- chegar e
mm: Qistlanô, Isaías, �J�e,

' AtléticodeJbir;una):-Aesper�çade, ' disputar esta final. "É "um grupo
muito unido, e' cheio de vontade..

Multo bom", disse o técnico

'.J� CharleS,' MarquiIih�, Braun;
Fábio�(P;unpa),Alexe Edson.

A �nal, dos juntores será pela
I .

gols. do 'Juventus estã nos pés de

um de seus artilheiros, Bdson, quejá
marcou sete gols na competição. O

.

juventino, '

INSCRiÇÕESABERTAS

·11 Corrido Professor Luiz Rebelaie
GuàrJ\mirim - O setor de

.esportes da prefeitura municipal
deGÚaramirim,.mantém abertas as
inscrições para a II Corrida
Rústica "Professor LuÍs .Antênlc .

Rebelato". A prova é dividida em
'.

.

"12 categorias, com atletas entre 9
. emais de 4O,anos de idade. Inclusa

.

no calen·dário. esportivo do

.munícípió, a corrida vai percorrer
,.

.

_ ..

'
'.

, \

asruasdacídade, apartirdo ginásio'
,

. de espoltes Rodolfo Jahn, '

Serão premiados os seis

'primeiros colocados de cada

categoria e o campeão receberá

troféu.Asínscríçõespodemserfeítas
.'. nas escolas das redes municipal e
'estadual dô 'município, -através do

diretor do estabelecimento ou com o

professor técnico. A partir do dia 30

,çleste mês as inscrições s� poderão'
· ser' feitas no gínäsío de esportes,
-. com o adniinistrador Antônio'

.

Pereira,

Segundo o assessor da
· secretaria, de. Esportes da

prefeitura;AltairJoséAguiar, cerca
de. 500· atletas estão sendo

· aguardados pára a corrida que já é .'

tradicional no município.

....
Infra-estrutura, atendimento eSp-ecidl e locais '

:::::::
'

ideai!_po.ra (onven�öes e seminários.
.,.
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