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um culto pagão em honra ao deus
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Brasil, não tem influênciaamericana
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Enquanto milhares de famílias
comemoram oNatal reunidas, outro
tanto de pessoas trabalham como se

fosse um dia normal em suas vidas.
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EDITORIAl..

Mais Isolidariedade
Há no armais solid�iedade. Não' Não se erradicará a: miséria, é certo,

só pela proxirnidadedo Natal.mas por com ações isoladas. Mas é certo que
fatos ,recentes que mexeram com os pelo menos alguns já recuperaram a

senrimentosdosbrasileiroscomoacam- .condição de seres humanos que são. O

panha contra a fome organizada pelo espírito de Natal colabora em muito

sociólogoHerbertde Souza, oBetinho. para que esta corrente de solidariedade
As pessoas passaram aolhar o próximo se amplie. Porém, é preciso que não

com mais atenção e perceberam, de seja quebrada porque dela dependem
repente, a extensão da miséria que se os excluídos, por nós mesmos, do
instala inexorável - porque o governo direito à vida.

ignora - nos quatro cantos do país. Maisdoquenuncaéprecisoamparar
Favelas não são mais "privilégios" os que vivem no desespero da dor, da

de cidades grandes. A necessidade fome e da miséria, porque somos

precoce pelo trabalho esvazia escolas e partícipes deste processo trágico. É
incha o batalhão de analfabetos preciso reverter o quadro,
desqualificados para o mercado de urgentemente; sob penadedelegarmos
trabalho. Por eles, os pobres e umfuturo negro'äs gerações que virão.
miseráveis já hámais gente solidária.A Aproveitemos, pois, a época não só
fome expostamudou apostura de com- para reflexões. mas, também, para
pleta indiferença da maioria para ges- açõe8�ráticas. Basta olhar para o lado
tos de compreensão, de ajudamútua. r e cada �m de nós verá o que fazer.

Banco daMulher

A mulher, essa criatura
extraordinária que já conquistou
um lugar de relevo não só ao lado
das iguais mas também entre os

homens e por assim dizer no seio
da co-

It José Castilho Pinto

ambições já alcançadas, ela fará
dessa aspiração uma bela

realidade, isto é, uma instituição
bancária: exemplar e poderosa
destinada a atender, orientar.e
financiar somente mulheres
empresárias de micro, pequenas
e grandes empresas. E vai'

conseguir tudo isso, não tenham
dúvidas; pois ela, amulher, entre
outrosméritos quepossui como o.
de merecer a nossa admiração,
respeito, amizade, incentivo e

muito amor é urna criatura inteli

gente, honesta, empreendedora,
ajuizada e digna como bem

comprova osmilhões delas exis
tentesporessemundoaforacomo It Jornalista

advogadas, atletas, engenheiras,
economistas, médicas, odontolo
gistas e até cosmonáutas como a

norte-americana Marsha Ivíns e

a russa Valentina Tereskoya,
afirmação esta que já fizemos.

aqui no "Dia Internacional dâ
Mulher".

O desejo de todos nós é que
esse empreendimento o "Banco
da Mulher", das 'nossas
compatríeias, tenha pleno êxito,
poisé eiemaisumademonstração
da índole ativa e da sublime

, personalidade 'da mulher
brasileira.

m u n L-
'

dadehu
mana,

procura
ampliar
esse seu

espaço,

I/litio/ivo
" mB/tltll

ItlSpOldO
dslodos

pois a

gora está ela empenhada ein
expandir o "Banco da Mulher"

quejáexisteem vários estados do
nosso País. E como tantas outsas
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Confira a História

Barão de Itapocu

"A Histõria de nossa .

gente não pode ficar só
na saudade".
O Passado só é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Há72anos
- Em 1922, já estava em execução o de lá à Capital do, Estado, de vapor,
serviço dos "Correios" entre Jaraguáe como já se fazianö tempo do Império.
Blumenau, quatro vezes por semana, - Organizava-se a igreja ucraina em

em automóvel. Era mais uma etapa Curitiba, Da sede, em Prudentópolis,
vencida, Todos aguardavam, agora, a chegava àCapital paranaense, o Con-
ligação Jaraguá à Florianópolis, por de André Szeptyky, Arcebispo
umalinhapostal.O telégrafo vinhaum Metropolitano deLemberg,Capital da
pouco mais tarde, de sorte que, depois Galícia, Isso facilitava aos imigrantes
deBlumenau,ousefaziapelademorada dessaetnia,anexadaàRússia,em 1919

viagem terrestre, ou se levava a e voltando à sua independência, em
correspondência em barco até Itajaí, e 1991.

Há70anos,

Há 10anos

- Em 1924, o ex-juiz de Joinvílle
(Jaraguá) e entãoSecretáriodo Interior
eJustiça. dr. UlyssesCosta, telegràfava
ao Superintendente de Joinville, dr.
Marinho Lobo, dando cumprimento a

uma velha aspiração que também
interessava à Jaraguá, que era de
instalar nesta região uma estação de

móntaecampodecultumsforrageiFas,
pelo que pedia àmunicipalidade àdis
posição daSecretaria deum terreno de

- Em 1937, já se falava numa nova

estaçãoférrea: "Esteve esta semanaem
Jaraguá, uma comissão de altos.
funcionários da estrada de ferro, que
veio regularizaraaquisiçãodos terrenos
necessários à construção da novaesta
ção. Pelo que estamos informados, �
novaestação seráconstruídaacercade
80 metros além da antiga, isto é., na
desembocadura da ruaPedroFranken,
A construção deverá ser iniciada em

breve, graças aosesforçosdo dr. Nereu
Ramos,GovernadordoEstadoedo dr.
Alexandre Guttierez; Superintendente
da Estrada de Ferro que nos serve".

-·Em 1984, o prefeito Durval Vasel
remetia à Câmara Municipal, projeto
de lei que institui aCódigo dePosturas
de Jaraguä do Sul, já que o atual, em
vigor, datava de mais .de 30 anos.
- Na tarde de 06112/84, às 1�:30 hs.

inaugurava-se o 2°SalãoJaraguaense
de Artes'Plástiças, naMal. Deodoro,
192, antigas dependências; da Caixa
Econômica Federal, promoção da
SCAR -SociedadedeCultumArtística.

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

e de todos.

15 hectares com casas, o queacontecia
naBarradoRioCerro,porinterferêncía
do Intendente Artur Müller, com 2°
distrito de Joinville.
-O IntendenteArturMüllercomunica
va que por 8 dias ficava impedidapara
veículos (por estar em construção) a
ruaPreso Ep. Pessoa - entre o Café Na
cional e aesquina da ruaCeI. Jourdan,
que podiam alcançar esta rua, pelaD.
Pedra Il, via Avenida Independência

Há57anos
- Fundava-se em 25/lOß7 a ComUJÚ
dadeCemiterialltapocuzinhoMirim,
num terreno de 1 niorgo cedido pelo
Domínio Dona Francisca, para se
pultamento deevangélicos,obrigando
se os sobreviventes a cuidar das

sepulturas e conservá-las em bom es

tado de ordem e limpeza Cruzes devi
am ser dignos do lugar e não era

.permítído o plantio de sarças (silvado)
ou árvores para ornamentar túmulos,
Assinavam o Estatuto: Henrique
Maffezzolli, presidente e Carlos
Ramthun, secr.etário.

Eram patronesses da exposição, as

senhoras Albani Sens, Jane Schulz,
JuttaMarcatto,LauritaWeege,Rosinha
'Wodzinski e Zilda Guenther. Para o

acontecimento vinham à Jaraguá do
Sul críticos de arte famosos noEstado,
Osmar Pisani, João Otávio Nunes Fi
lho (Janga) eHumbertoJoséTomazini,
que julgavam as 'obras em exposição.
- Era adiado o JúriPopular, em virtude
de enfermidade do dr. Osmar Dutra.

'�"
,

.

. Duas Rodas
Industrial .

ALTA TS NOLOGIA
.�L��PARA AUMENTOS

Fone (0473) 71-2277
Jaraguá (ia Sul" SC �
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Retranca
(C.M.)

ELEITO

Bordin é o novo presidente
da Câmara deJaraguádoSul

Noarame
Está estabelecida uma perigosa dissidência entre o PTB e o

PPR em Jaraguá do Sul. O acordo feito na eleição de Luiz
Zonta (PPR), para que o próximo presidente da Câmara de
vereadoresfosse o PTB, não aconteceu. GilmarMenel, até

enião vice-presidente e derrotado em sua pretensão de coman
dar o Legislasivo, justifica sua candidatura dizendo que é

preterido no Paço Municipal. Pode comandar uma ruptura. Que ,

obrigará o prefeito Durval Vasel a manobras jáprevistas:
exonerar secretários e mandá-los de volta à Câmara.

J araguá do Sul' - Valdir

Bordin, primeíromandato de ve
reador, é o novo presidente da

CâmaradeVereadores deJaraguá
do Sul,
eleito na IIl1slIl'otl.
última ses-

são ordiná- pr.v.tO
ria do ano. tlissltl.lltJo
O acordo
feito quan- tio Ullli.
do da elei-

_

ção do vereadorLuizZonta, para
que o próximo presidente fosse
do PTB, não prevaleceu, embora
Bordin pertença a esse partido.
Gilmar Menel, também do PTB,
até então vice-presidente do

Legislativo lançou sua candida

tura e foi derrotado por 9 votos

contra seis.

"Alguém roeu a corda, e eu

sei quem foi", disse Menel

enigmático. E acrescentou:

"Daqui para frente a postura
vai mudar. Disputei a eleição
porque tinha a maioria dos

votos do PTB", disse. Segundo
Menel, o resultado da eleição
pode até significar uma futurá
ruptura com o partido, porque
dará apoio para isso aos que
votaram nele para a presidên
cia do Legislativo de Jaraguá.

Assumindo
o juiz de Direito Hildemar

Meneguzzi de Carvalho assu

miu o Cartório Eleitoral de

Jaraguá do Sul, cumprindo re

solução baixada pelo Tribunal
Regional Eleitoral. Substitui o

,

juiz Carlos Alberto da Rocha

pelo pertodo de um ano. Rocha
assume a direção do Foro da
Comarca.

Resultados
Aproveitamento da quadra

da praça Ângelo Piazera tem

sido de cem por cento. Como
acontece em outras áreas de
lazer que já foram construidas
em váriosbairros. Sinaleviden
tesda carênciaqueapopulação
tem de diversão, especialmente
esporte, com acesso livre. Bordin vence e (lSs"me a C8mara

mais membros da Mesa Dire
tora. Como vice-presidente foi
eleito o vereador José Ramos
de Carvalho (PPR) derrotando
WigandoMeyer (PPR) por oito
votos a sete, Como 1° secretá
rio foi eleita a vereadora
MarilzeMarquardt (PTB) com
nove votos contra sete dados

ao vereador Adalberto
Frankoviack (PTB). Como 2°

secretärio foi eleito o vereador

Pedro Garcia (PMDB) . Napri
meira votação houve empate
em sete votos contra Paulo
Floriani (PPR); que venceu a

segunda votação por oito vo

tos a sete.

Além disso, Menel disse que
um dosmotivos de sua candi
datura foi o pouco respaldo
que tem tido até agora do Exe
cutivo para suas reivindica

ções. "Há discriminação con

tra mim e outros vereadores"
afirmou o ex-vice presidente
da Câmara", preferindo, se

gundo ele, deixar para o pró
ximo ano algumas revelações
que considera importantes e

que pesaram no episódio de

eleição do nove presidente ,e

Mesa Diretora.
Sem uni consenso, os 15

vereadores obrigaram-se a vo

tar, individualmente, nos de-

Empauta 1
Primeira, reunião para dis

cutir o pr.ojeto de construção
das redes de gás, esgoto sanitá
rio e TVa cabo.em Jaraguá do
Sul, aconteceu nesta semana. A
idéia é terceirizar os serviços.
Semnenhumõnusparaaprefei
tura que, em troca, daria a con
cessão por tempo determinado.

De novo
Uma das prioridades do

governador eleito Paulo

Afonso, é a construção da
via expressa Sul, em

Florianópolis. Para o que já
pediu à Comissão Mista de

Orçamento do Congresso a

verba necessária. A Capital,
como se vê, continua sendo

privilegiada pelos governa
dores. Que nunca são do in
terior.

Empauta2
Engepasa e Grupo Hansen,

, mais uma empresa paulista de
assessoria técnica mostram in

teresse, pelos projetos. Que,
segundo oprefeitoDurvalYasel,
serão uma realidade até o final
de seu mandato, em 1996. Digo
que se fizerem só o esgoto já
teremos uma obrafundamental:
Pobreza
Rotary Club de Jaraguá do

Sul promove a 41" edição do
Natal da Criança Carente. O
número impressiona: Stlo).500
crianças selecionadas previa
mente e que vão ganharpresen
tes. Pelos critérios adotados,
�stas são as mais necessitadas.

Entupido
Pronto socorro do Hospi

tal S{Jo José anda cheio. Por
que muita.gente, sem urgên
cia e por comodidade, pro
cura consultas lá. É hora de
se fazer alguma coisa para
que os postos de saúdesejam
utilizados em sua plenitude.
Talvez reuniões com as as

sociações de moradores,
mostrando às pessoas como

funciona o SUS.

GUARAMIRIM

Comissionados ficam sem 13° salário
. tão de consignar seu voto contrá
rio. Durante asessão, oprojeto foi
rapidamente votado e rejeitado,
sem discussões sobre os critérios a

respeito do assunto. O líder da

bancadado PMDB, IvoRangheti,
disse que o impasse surgiu quan
do o vereador Francisco Luiz de

Souza foi negociar um reajuste
para o funcionalismo e o prefeito
alegou falta de verbas (.0 reajuste
seria automático para os vereado

res). O prefeitoVictorKleine dis
se que, namesma reunião, embo
ra não tivesse estipulado o

percentual, garantiu aumento para
os funcionários da prefeitura a

partir de iOde janeiro.

normalmente, autorizado em 93,
inclusive, pelospróprios vereado
res do PMDB e PTB que agora

rejeitaram o projeto, e pelo repre
sentante do PFL. Dois dos verea

dores atuais do PMDB, Silvio

Fimardi e Ivo Rangheti e Nilson

Bylaardt, do PTB, exerceram car

gos deconfiançacomo titulares das
,

pastas de Saúde e Provedoria do

Hospital Santo Antonio, durante a
administração doex-prefeitoAnto
nio Carlos Zimmermann. Na épo
ca, �vés de projeto idêntico fo

rambeneficiadoscom o 13°salário.

Mesmo sem necessidade do

voto de Minerva, o ex-presidente
FranciscoLuiz de Souzafaz ques-

Guaramirim - Porcinco votos

contra três e uma abstenção, a

Câmara de Vereadores
: de

Guaramirim rejeitou projeto de

lei do Executivo que autorizava o

pagamento do 13° salário para
seis funcionários comissionados

,

da prefeitura - três deles no cargo
de secretários. Os votos contrári
os foram dados pelos vereadores

do PMDß (quatro, incluindooex- .

presidente) e um do PTB. A favor

do projeto votaram os três verea

dores do PPR, tendo o único re

presentante do PFL se abstido.

Até o ano passado, o 13° salá
rio para . secretários e

comissionados vinha sendo pago

Para este Natal, não esqueç:a da
sobremesa, deliciosa do Sorvetio

- Torta Sorvete - Sanduiche Sorvete -

Bombom Sorvete. Você escolhe o

sabor. Encomenda pelo fone: 71·8724

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 819· Centro
Fone: 71-8724 - Jara uá do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SOBREGARGAAUTOMOBILISMO

Piloto ...da BW AutomôveisPronto socorro do São José

é 3 o
na tem orada de 94 prevê dificuldade no Natal

'P Jaraguä do Sul - o atendi- mimero citado pelo secretário <já
mento médico no pronto socorro bemadímensãodo problema: em
do Hospital São José está novetnbro foram três mil atendi

sobrecarregado. O alerta é do mentosde consultasrotineirasque
secretário municipal de Saúde, poderiam ter. sídofeítas nos pos
IrineuPasold,acrescentandoque tos de saúde e no Posto de Aten
isso ocorre porquemuitas pesso- dimento Médico (pam).
asprocuramoprontosocorropara Por isso, Pasold apela para
consultasquenãosãodeurgência que as pessoas que possuem
ou emergência. Com o excesso seguro saúde ou outros tipos de
de comida e bebida nestas festas convênios que não o Sistema
de Natal e fim de ano, a situação Único de Saúde (SUS) evitem o

deve ficar ainda mais complica- pronto socorro do São José, fa
da na visão do secretário. zendo uso das estruturas

"Muita gente vai ao pronto conveniadas, desafogando o SUS
socorroparaobteratestadomédi- e, principalmente, o pronto
co, emissão de receitas, consultas socorro. A estrutura de saúde do
no período noturno por comodi- município, mesmo com as férias
dade de horário, o que acaba por coletivasdaprefeituraentre23de
impedirqueomédicoplantonista dezembro e 15 de janeiro,
atenda adequadamente os casos funcionará com serviços de plan
graves", diz Pasold. Apenas um tão.

J araguá do Sul - O piloto
jaraguaense, Luiz André
Laurindo, da equipe BW Auto

, móveis, venceu a 8a e última eta

pa do Campeonato Catarínense
, de Automobilismo, na categoria
Marcas

N.,reali- AutódrDmD

dtlJorogu6
. .

Illouguro
hDjtl

zada no

dia 11 no
autódro
mo Vale
das Co-
bras em

Balne-
ário Camboriú. Com este

resultado Luiz acabou a sua

primeira temporada, no automo
bilismo catarínense, em terceiro

lugar, atrás de dois pilotos de
Curitiba (PR).

Ele fícouem segundo lugarna
primeira bateria e recebeu a

bandeirada em primeiro na se

gunda bateria. Na somatõría de

pontos,Luiz acabou ficando com
o título da etapa e subiu no ponto
mais alto do p6dium. Para o

piloto, o terceiro lugar no cam

peonato foi um' grande re

sultado, pois, além de ser a sua

primeira temporada, ele foi o

catarinensemelhor colocado na

competição.
"Tive problemas de acerto do

carro no início do campeonato,
mas para esta última etapa tive
mos a ajuda do mecânico e espe
cialista de carros de competição,
Irineu, de Timb6 - que trabalha
com osmelhoreapilotes do auto
mobilismo nacional -, e isso

garantiu uma excelente
perfonnance" ; declarou o piloto.
O patrocínio foi outro aspecto
que ele destacou como funda-

CONTRATAÇÕES

Escola Técnica Federal
oferece vagas atédia 21Luiz. Arulr�: boa temporada

Auxiliar de Enfermagem (1),
.

Auxíliar de Eletricista (1) e

-Servente de Limpeza 91) .:
As inscrições podem ser fei

tas entre 8 horas e 11 :30 horas
e das 14:00 às 17:30 horas.

Segundo o diretor José Maria

Nunes, a partir deste concurso
a escola passa a ter seu próprio
quadro de professores e

servidores, anteriormentecedi
dospela prefeitura. As demais

informações sobre o concurso,
inclusive a respeito de salários,
podem ser obtidas em edital

que está à disposição dos

interessados naprópria escola.

Jaraguá do Sul - A Escola
Técnica Federal de Jaraguá do
Sul recebe até o próximo dia 21
asinscriçõesparaconcursodes
tinado aopreenchimento de va
gas na área do Magistério e

quadro de funcionários. Para
os professores a escola oferece
vagas nas disciplinas de

Português, Química, Física,
História, Geografia, Educação
Artística, Biologia e Inglês.
Para o quadro de funcionários,
as vagas existentes são para
Técnico em Assuntos Educaci
onaís (1), Agente Admí
nistrativo (2), Datilógrafo (1),

catarinense. O aut6dromo vai

abrigar, de cara, a 6a e última

etapa do catarinense de

motovelocidade, com treinos u
vres namanhã de sábado tomada
de tempo a partir das 14 horas,
para as provas de domingo.

Cerca de 70 pilotos deverão
vir à Jaraguá do Sul, para esta

etapa decisiva na competição, e

conhecerão o beloaut6dromo em
seus 170 mil metros quadrados,
com área de camping ampla,' e
uma infra-estrutura calculada em
detalhes para omaior conforto de

.

equipes e espectadores.
O novo autódromo fica no

bairro Nereu Ramos, às margens
daBR-280.

'mental para sua conquista.
"Quero deixar de público o

agradecimento às pessoas e

empresas que acreditaram em

mim, como os casos da Bebidas

'Yilson (de São Paulo), Brubel
AutoPeças, Agricopel eBebidas
Spézia, sem as quais não teria

chegado onde cheguei", disse
Luiz.

Novo autódromo

Neste sábado, 17, será

inaugurado o nOV0 autódromo
do Jaraguá Motor Clube,
empreendimento do empresário
Silvio Spézia, que vaipossibilitar
a volta de Jaraguá do Sul ao

calendário do automobilismo

I�AÇA-NC)S IIID \TISI'I'A
pos'n, nl� VI�NUU .•JIJN'I'O A I?Álnll(�A,

IIIJAJOINVILLß 1:148·
LOJAS DALMAII- AV. GßTÚLIO VAlU.A..4i, 128

.IAI"«.I1A I'Cl SIll.. - S«�
I�f)NI� 7 I .. I ,;(;(;

II MalhasDalmar
Tam a pronta antraga: Mala malha,
molatinho,molaton II...a camu..çado
lotalmenta marcarlado, fabricados
com a.malhar taenologla

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GRANDEZA

Natal éafestamais celebrada nomundo
CelebradOemtodoomun

do, oNatalmantém seu caráter
de festa

religio- Umo lesto
sa e ga- ,

nhou,
emcada

mais recônditos do planeta e

recebeu ingredientes parti
culares de cada povo, que foi
unindo às marcas natalinas

nas tradicionais caracterís
ticas próprias de sua cultura,
chegando a ser comemorada

até por comunidades não

cristãs.
No Japão. por exemplo,

onde apenas 1% da população
é católica, jáque o budismo e o
xintoísmo são as religiõesmais

alegria que marcam o espírito
natalino, contudo, são comuns
a todos os lares e unem osmais

diferentes povos. Não há festa

religiosa que tenha se

entranhado com' mais força
nos costumes e na vida das
maisdiferentes nações do queo
Natal. Superando fronteiras
econômicas, geográficas, soci
ais e culturais, a dataescolhida
para marcar o nascimento de
Cristo é celebrada nos locais

se à oferta de oferenda aos

espíritos ancestrais mas hoje
em dia transformou-se no cos

turne de dar presentes às

crianças.
Este caráter comercial que

também marca a festividade,
expresso em vitrinas ricamente
decoradas e o frenesi das ruas

apinhadas de pessoas
carregando pacotes, pode ser

sobretudo observado nas

grandes cidades do mundo.

seguidas,ocliIIiadeNatal tam
bém toma conta da população.
Se nos lares cristãos os japone
ses reforçam ocaráterreligioso
da festa, mantendo inclusive
sob aárvoredeNatalopresépio,
onde Maria e José aparecem
com olhos puxados e vestindo
quimonos, a maioria da popu
lação aproveita parapraticar o
seibo, que literalmente signifi
ca "presente de fim de ano".
Este fato, no passado, voltava-

que lIóD
tem

pa í s ,

in g r e - !toIlteiras
dientes

próprios que o transformaram
também numa comemoração
popular. A fraternidade e a

Todas as alegrias da vida
multiplicadas milhares de

vezes, é a melhormaneira

de desejar Feliz Natal e
umAno Novo repleto de

felicidades!

Rua 2' da Julho, 1430
Bairro Vila Nova
Fone (0473) 71-7332
Jaraguá do Sul - sc

Um NATAL cheio-de paz e esperança de queprevaleça
o bom senso entre os homens em 95

BAR MERCADO CESAR
Rua 28 'de Agosto,
CENTRO - GUARAMIRIM - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Luzes e queijos para.americanos e italianos

I
I

I,
EUA E ITALlA

I

Em Nova Iorque, Esta
dos Unidos, o clima natalino
fica por
c o n ta

das lu- ONolo/

todasaslojas. Aolac1odafigura pessoas sentimentos de amor,
bonachona do Papai Noel, são solidariedade e fraternidade, e
os principais atrativos para as a pregar a reconciliação entre

criançasetambémparaosadul- , os homens. São sensações co
tos. Agrandesensaçãodacida- muns a todos os povos, não

de,porém, éaenormeárvorede importa a língua em que essas

Natal do RockfellerCenter, na mensagenssejam transmitidas.

famosa Quinta Avenida, com Omododiferenciadocomocada
23 metros de altura e 20 mil nação celebra esta data tam-

'luzes. bém transformou oNatal numa
A despeito deste inegável manifestação religiosa e

apelo comercial, o período na- popular, mas não lhe retirou

talino continua a cultivar nas uma de suas facetas mais sín-

gelas: a de ser essencialmente
uma reunião familiar.

"Natale con ituoi. Pasqua
con chi vuoi". Ou seja, ao

contrário daPáscoa, que pode
ser passada com quem se

desejar, oNatal, para os ítalía
nos, devesercomemoradocom

os familiares. Essas reuniões

são sempre rumorosas e cer

cadas porqueijos, frutas secas,
vinho tinto e panetone. Na Itä-

o lia, desde o primeiro dia de

dezembro, sente-se uma- festi
vidade diferente no ar e é

tradicional, na região central
do país, homens vestidos de

pastores descerem as monta-

,

nhas tocando gaita, fabricada
por eles mesmos, e cantando

canções folclóricas, para
anunciar o nascimento de
Cristo. Na passagem do dia 24

para o dia 25, todas as casas

preparam o cenonea ceia de
Natal.

zes co

locadas
nas

árvores
da cida
de e dos

presépios e carrosséis mecâní
cos instalados nas vitrinas de

,

.umo

leslo
fomilio/

;O� funciuntiriu� bu ?B?B

bt�ttmgUtÍ bu eul (e<t),

elltntt� e mnlgu� tJ�1l

Il��t�tntll�-�t�, butu� bt

tJtll& �Iltlll t

��.j�"O fluo �\lo'+

BANCO DO BRASIL
Bompra você. Bom para o Brasil

/

Conta-se que umgarotinho estava a ana(isar asformigas. '.Mara'1liflitwa-se ao

notar coma das tra6afkwam, algumas carregãtufo a(�ntos, COTtf) se estirJessem

acabaáoáesairáosupermercaáo. Omenino entãO,perguntaaopai:Papai, COTtf)éque
eúfaçopara entenáer asformigas? 'Eseupai respondeu:SóQjste umaforma. 'Você
precisa se tomar umaformigaparapoáer compreé1Ufê-fas. 510 que parece, oSenlior
nosso ']Jeuspensou dessa maneira: ']Je queformapo/ereicompreenáero Iiomem?Só
Qjste umamaneiraJazenáo-� igutzfa eft. 'Eassimnuma noite, quatufo ospastores
fligia'lJamseus re6anftos nas campinas áe f13efim umcoro áe anjossurgiu no céupara
cantar: !Jfoje na eiáaáe áe ']JtWi, Ws nasceu o $awaáor.quel Cristo, oSenIior!

'Este é,pois,osentiáoáJnone 'Emanue(� ']Jeusconosco! ']Jesáe então, nuncamais
o ser humanapMe acusar o criaáor áe se manter afastaáo áe sua criatura. 'Efe veio
ao nosso encontro. Tornou-se igua(a nós. Passoupor toáas as áificu{j{aáes que um

ser liumanopassa. 9{psceu num Iarpo6re. 9(ão tinIía áinkiro nemposifão social.

Jesus nasceu numa estre6aria. !Fato 6astante incomum. Pareá. seratéu� 1iutnilFu!;,_
ção. Cresceu. e flirJeu entre os liumilifes, e fina(tne1!-te, áirigiu-se à cruz, para=,
ifetuar nossa redenoio.

.9l nossagratiáão à Deuspela (ição áe aTtf)r que áefe recebem».

:F.eii: ,9{çta{!
São os votos da Grande Família do

Colégio EvangéliCO Jaraguá

,

!fi lirãO' be qumilbabe e

simp!i.tibab�. !fIssetttialtmttte i

tmnsage� b� J\mnr. ti(@J\� JIf!fI�tlrJ\�
são os votos de:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FARTURA

Peixe, presunto e costeletas para suecos

Manterantigas tradições
também é uma característica

tigas famílíasruraís, os suecos,
além do arenque, um peixe
muito apreciado pela culinária
do país, procuram oferecer à
msea natalina presunto cozido
ou assado, costeletas e pés de
porco acompanhados por pão
de gengibre. Salsichas egeléias
também fazem parte da ceia e,
em algumas casas, éobservado

o ritualIUtf"lSk, um tipo de ba
calhau seco preparado com

molho branco.
Na véspera do Natal,

muitos suecos praticam uma

cerimônia conhecida ' como

doppa i grytan, na qual se
come pão mergulhado na

água onde o presunto foí
cozido. Umcostumequevem

dos tempos emque amaioria
da população era tão pobre
que precisava aproveitar
tudo dos alimentos. A árvore
de Natal ocupa lugar de desta
que nos lares suecos e há até
uma dança de roda especial,
feita pelas crianças em volta
dela, que é acompanhada de

canções natalinas e melodias

típicas.NaSuécia, ospresentes
dadosnessaépocasãoconheci
doscomojulklappar.Apalavra
deriva um antigo costume de
dar às pessoas presentes
engraçados, anonimamente.
Presentes que eram atirados

para dentro das casas depois
que o doador dava uma batida '

na porta,

cadavez So/si,IIos
(I.gtl/lios ,

SDDpolItIS
Relem- ..I '

brando "O "10

alguns aspectospróprios dean-

mais co
mumdo
Natalna
Suécia.

Qando O Natal se aproxima, nos

lembramos das dificuldades que

enfrentamos durante todo o ano .

•

Mas a ,r;na�ia desta data nos dá a

certeza de um amanhã 'melhor e, cada

vez mais acreditamos que o ano novo

,

será mais feliz, cheio de esperança,

repleto de paz.

FELIZ N�TAL
PRÓSPERO ANO NOVO.

Boas Festas e

FelizAno Novo

��� nab,bOJjI� e;, :
�� JW"'l" aque�, que,� ou-

•
•
•

•

•

�� Q.U;� nce> dvuun, UI' .ó.Ua; :
•

�tlD/�d.at, CUUl/ CfW!.t� finda.
Mensagem de:

,....-
-

BANCO NACIONAL S.A.

CEVAL ALIMENTOS S.A.Av. Getú/io Vargas, 100 - Centro
Fone (0473) 71-0177 - Fax (0473) 71-0125 _

Jaraguá do Sul - SC
--

Estrodo 1110 do Luz, s/ntl -1110 do Luz
Fon,,: (041:1) 16-1455 - JOTogu6 do Sul- SC

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A ale8ria do triunfo jamaÍcs poderia ser cspctimcaisd« sc não eXÍcsti� a luta
,

que dctcrmin« a oportunidade de vencer.
,

A iodos decfJCjamocB um feliz Natal e um Ano Novo cheio dc saúdo e felicidade.
É a mensagemada:

Prefeitura Mu�icipal de'Guaramiri�
Rua 28 de Agosto, 2042 - Centro - Fone 73-0247 - Guaramirim - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mi=DITAÇÃO
.

Jejum e retiro no Natal dospoloneses
N a Polônia, nem mesmo.

o regime totalitário e anti

religioso
que per
durou

pormais
-de 40

advento, em sua paróquia Em

Sãol'aulo.oreligioseseencerrega
devisitar250famíliasdacomuni
dade polonesa para fazer a

preparação do Natal e deixar a
hóstia que serádivididano dia 24
de dezembro. Após a comunhão
aspessoas se abraçame iniciama

ceiaque, ao fmal, éacompanhada
pormuítamüsica,Asmais canta
das são Bóg Sie Rodzi (Deus vai
nascer) e "Wsrod Nocnej Císzy"
(Na noite quieta).

deverá ser servida assim que a

primeiraestreladeBelém surgir
no céu.

Antes, porém, a fanulia
reunida em torno damesa ouve o
trecho do Evangelho que relata o
nascimento de Jesus e o mais ve
lho faz uma breve oração. Ainda
em jejum, reparte-se entre os

participantes uma grande hóstia,
que traz em alto relevo as figuras
deMaria, JoséedoMenino Jesus,
que cada família retira;durante o

zem sua preparação espiritual.
Para as crianças polonesas, o
dia de receber presentes é 6 de

dezembro, dia de São Nicolau,
bispo que deuorigemà figurade
Papai Noel. Na vésperado Na

tal, ao contrário do Brasil, os

católicos jejuam. Até a hora da
ceia as pessoas só bebem água e
comem pão. Mas na cozinha,
enquanto isso, prepara-se uma

. farta refeição à base de repolho,
cogumelo, batata e peixe, que

Polônia, onde 95% da popula
ção é católica,umacaracterística
de resistência à opressão im

posta pelo regime. Todas as fa

nu1iascomeçam suapreparação
para oNatal no primeiro domin
go do advento. Durante esse

período há retiros de três dias
feitospor criaças, jovens e adul
tos.

Sob aneve, as pessoas vão às

paróquias, onde se confessam e,

sob as orientações do padre, fa-

(eiD eom

repolho,
bD/D/Oanos no

p a í s ,

epelxesconse

guiu arrefecer a fé cristã dos

poloneses. Porisso, acelebração
do Natal sempre teve, na

Que os ensinalllentos
deixados pelo filho de

. Deus sejalll nOS$a Uçio
de vida neste Natal e
no Ano que. se inicia.

o ano é sempre abertura de novas esperanças. A

nossa é de que continuemos a manter com

amigos e clientes, fornecedores e colaboradores os

fortes laços de amizade, respeito e colaboração,
básicos para o nosso mútuo sucesso. A todos um

Na.tal muito FELIZ.

BOAS FESTAS!

FELIZ ANO NOVO!

I Jaraguá Bike Shop I
Caris Indústria e Comércio Ltda

Rue: BernardoDomouson, 570
Fone: (0473) 72-3899

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Câmara de Vereado�
de Jaraguá do Sul

SOlVJiAR rMJstvU lAZ
PA!t'(8 :DA,'�8AC!i)AD8.

18C1Z lVArAC 8
P�ÓSP8�OAlVO lVOVO

LUKISA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS li.TOA.
Rua Reinoldo Rau, 414
Fone (0473) 71�1271
Centro - Iaraguâ do Sul-SC
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RESPEITO-

Oraçõesmarcam comemoraçãonaAlemanha
"

E provável, p�ré�, que o fazem, com galhos de �iprestej ,rezar:as igrejas. N.os bolsos dos '

país que possua o mais rico uma coroae nelacolocam quatro casacoslevamvelasparaílumínar
folclore de Natal seja a -Alema� "

velas. Acada domíngodo adve�- os templos, já CJUoe é costume não
oba. A, "t.o,umadasvelaséacesaatéque,' ascender as luzes durante asmis-

prepara- " Missas \
'

no Natal, ela esteja toda ilumina-
.

sas preparatórias paraoNatal. As
ção dos

--

da. Também no primeiro domín- luzes -só serão acesas ao finàl da
alemães S6D'" ' godeadvento, preparam-sebola-.' Missa do Ga19 quando, enfim, a
começa chaseboíösespecaísesecantam '

'

chegada .00- Jesus é, anunciada.
'q u a t r'o 'rezadas canções próprias xque falam ,da Emmeio àprepáração.espírítual, .,
semanas

'

proximidade' da chegada �e Je- as famílias costumam passar as
'antes do 'liD eS(UrD sus.· '"

.

',. neítestrancadasemcasa.NaAle-
,dia'25 de Nesse período, as famílias,' manha, a eulínäría ãca em se-

" dezembro, com o primeiro do- sobretudo as de pequenas cída- gundo planomas o que não pode-

mingo do advento. As famílias des, vão duas noites POt semana faltar é a árvore de Natal. . ':
-:

, :g.'

_

r

,
.

�4 arios vestindo .gerações.

,�onfecções Sueli Ltd�.,
'_

"

/

:DáIOiat."
.

..
.

..

,

, c;:::L..,;.,;""'_
'BIXO PURO�

LtlMfI.RSCD,N®·
.

'.
.

�
.

/'

É NATAL! D� DE Pr:N6AR'MAI� NO AMORPELA VIDA ..PELÀ VIDA DE'TOD06. DE6�UIÇÃO DA NA'!'UREZA, ÔE�IGUALDADt roCikL, eiOMßA6, -LUTA6,
,

"

,
GtJERRA6 ... OlIANTI} ·COI6A PRECI6AMo& MUDAR NE�TE M-uNoO.DE ÓE.u�! '.

" ,

. uQ![ÃOGRACI� 6ÃÓ os PÉ6-00 MENôAGEIRO, DO bJJ.E ANUNCíA APAZ, DÓ Q!E RECLAMA roA<S NOVAS E !\NUNC;IA A 6ALVAÇÃOu, (ls. n: 7),
'QÓCAMOé) i\ DEUS E t-. roA'MÃE, DESrJAMOS A TODOSMUITA PAZ; HARMONIA fAMILIÍ\Q, AMOR fPATERN<,;:> E SAÚDE,

-

,

,-

�r
'

"

fELIZ,' �TAL E P��PERO' ANO, NOVOI 6ãO'"O,s,
VO�O<B cio:

.

'�.
,�

.

•

. ' ,;t. , COLEGIO, SAO LUIS �
,

'

-

i
,

,. . 82'ANOS DE TRADiÇÃO E BOM-eNSINO "

.,

, '�... '

.....�I"I!!'
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GRÉCIA

Duas semanasdefestascelebramtrês datas.
. Mesm� em ���es não-ca
tólicos; como aGrécia, onde 97%
da população pertence ,à Igreja
Ortodo- "

xa asfes
t

í

v i d a
des nesta

época do'
ano sãO'
inten

sas: Os

gregos' .

comemoram com grande alegria
três datas bastante próximas, que

. são o nascimento de Cristo, a pas- .

.
,

sagemde ano e o di'â 6 de janeíro .tríângulos fom os quais acompa- de começar 'a comer, as fanulias três primeiras são dedicadas ao

quando.segundoalgrejaOrtodoxa, nham vãrías.müsícas, entre elas a dívídemeutresípedaçosdeumpão Cristo, aos pobres é à família.
se lembra o batismo de Jesus. São Kálanta, uma canção tradicional' 'caseiro, chamado de V�i1ópita, As restantes são entregues a

duas semanas. de festas grega. Em troca os moradores os que simboliza e corpo <Je. Cristo e cadaparticipante da ceia. Aque- .:
'

.inínterrupta, em que quase presenteiam coín doces. que é comido acompanhado pelo.
.

Ie que encontrar em seu pedaço
níngúem, trabalha. Na noite ce Natal o que não vinho, representando seu sangue. âmoeda, segundo, a crença, será

" Como ein todos os lugares do pode faltar' numa-mesa grega, é o omaís afortunado durante o ano.

mundo; o Natal nà .Grécía é . peru. Não se come este prato em Na véspera do ano novo, o .As eomemoraçõs .sö terminam
comemorado em ßnulia, só que ourraépocadoanoemuitasfamm-, mesmo pão é preparado com no dia

ö âe janeíro. Nessa data,
emgrandes mesas onde se assen- as o preparam assado ou .como ovos vermelhos no meio, e' em todas as igrejas, é celebrada
tarn não apenas pais e filhos, mas sopa. Os .gregos não ��ecel!l dentro dele é colocada unia, uma missa após a qual opadre,
também primos, sobrinhos; tios e

. também de regai sua ceia com moeda. Antes da passagem do no caso de existir algum rio,
avös.Navésperade.cadaumades- muita retsíaa, um vinho branco ano, a pessoa maís velha da. lagoa ou mar prõxímo atírauma
tasdatasfestivas, vêem-secríanças típico da Grécia, curtido numa

'.
casa ou ,õ chefe da família vai .cruz nas águas. Quem a achar

pelas ruas munidas de pequenos garrafaeompinhões.Antes,PQfém,. cortan�o· o pão em fatias. As terá sorte.

...
'

,
-

Nci"mtlsQ
stIllttIm

ttHItJsdo
Iom/1io

Qu�·to
.

Feliz -Natal
cJb.eio d'e "novas lr�a

�E'NGETEC
Engenharia e Tecnologia da Construção Ltda.
'Rua: CeI. ProcópioGomes de Oliveira, 285 - Centro

.

Fone: (0473) 72-2679
Jaraguã do Sul - SC

EN roor

·ES IRITO DO NAT
VIVE',R'

-;

HÁ E,SPERANÇA
E, PAZ

o espírito doNatal é a
,

.. verdadeiramotivação que
devemos ter para manter

·

vivas as rnais calorosas'
tradições.

-,

· Quando se unem famílias e

se distribui arnor, renovando ,

o esplritode un.ião do Natal,
revivem as promessas

· de p�z eprosperidade para o
.

futuro.
.' .

�:Daas Rodas
. '\;!) Indastrlal

\
.

Boas Festas!
) �

,Postos de Venda e01

dara-guá .do .S�I:
11 Rua Antônio Machádo, 126

.
/,

.
'(Ner.euRamos) � FON� 71-2807

.

* Av. Getúlio_Vargas;2,6 - FONE 72-3515
* Rúa Joinville, 1399 -·FONE '12-3540

-

\ ,
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PORTÖRICO

Músicas:«novenasmarcam .apreparação
'.' ,

. ". . . .,.,......." '"

. .

';.
\' ..

Em. países �omo Porto litúrgica também popular. N�f missa é c�lebrada às 5 horas dá:
Rico, o período de Natal divi- festa popular, grupos reünem- manhãeapopulaçãoéacordada

, de-se.ern doismomentos. Exis- se para sair àsruas munídos de pelo repique' dos sinos' das
te uma víoíõesemaracas.cantandonão igrejas, que convocam o·povo .

.

f es ta' ',es(I/lles ." apenasmúsícasjradícíonaísna- Após amissaos fiéis dírígem-
popular, talínas, mas também müsícas -, se para um salão.. onde
qua s e S6/1D. .

tipicamente porto-ríquenhas. partilham o café damanbã ari-
folclóri-· diQ6 de Essas incursões são feitas à tesdeseguírempáraotrabalho,
ca, que . noitee as pessoas saêm à porta Termínada-a novena asfamíü-

.

Invade . íQ/leilD decasapàraouvíressesgrupos. as sereünem para na véspera
as ruas

.
Apreparaçãoespírítualpara do NataI para irem àMíssa do

nos dias que antecedem o Na- o.Natal inicia-se em 16 de Galo e depois dividirem a reia,
taí, seguida deumacelebração 'dezembro 'coIll a novena. A cuja comida típica é o pernil
•"__�;" IIiII� ';"__.� •.,' •• IIi ••••••• �••••••.� •••••••••.• � •• :••• iii. � ••,
:. Q�t2. O Itatal:.expres- .::' !1;11!1![111!:1:�:�:� .

. AssiM COMO A.:pRE���Çt\ dós TRÊS: .:

: saO d� tra_�lho. paz � � REis .MAGOS'AlEG�RAM '0' . �:

i ed�!:i��:�;::c;,s�a i r -- ;�;::�É:;:�::�sus' �
I todos nos no· I :. CRISTO EM SEU' lAR, bEM�COMO NO :

: 'ano de 1995, :.' : AlYÖREC�R do NOVO't\NP' .I.
I' -I : fEliz NATAl E BOAS FESTAS! •

, ·1 I :
...
:

I I .. : \ .• '

I I :. .

.' \\b- :
,
. .

.

' I 1- • •

I I : :
•

- F,RIGQ,RíFICO'
•
.'
•

Rua OU'Ilo Domingos Brugnago; 481 •

Bairro: Vila Nova - Fone (9473) 11-8514 :.

I
Filial: t�F-;J�l�·I�.155· I: • :�=�(Jr�����;���Õ2-CentrQ .'�

.� .. _, � \-.1Ii li ••••••••• iI.��r��:� ��.��� ;."��..� ..... '�. �.J
.

, ...

, .

servido com arroz e gandules, presentesem suas portas.'
uma espécie de lentilha. ' Éuma tradiçãomuitoantiga

. Em geral! não se entregam . ehäeríançasque.senãoconse
presentes às crianças na noite guem-encontrar capim sufící
de Natal. O díamaís adequado ente pelas mas, obrigam seus

é 6 dejaaeíro. Na véspera do .país a comprä-lo. Como se vê,
ruadosReisMagos,ascrianças o Natal éuma'data em que o

'

preparam uma-caixa com ca- sentido religioso está fundido a
pím eumavasílhad'ägua.que

é

manífestações populares,
deíxada na frente das 'casas, expressas através damanutea
"pata alimentai- os camelôs que ção de antigas tradições -fol- _

elas acred.itamirãoconduziros clörícas ena diversidade CUij
reis q�e irão parar paradeixar näríequeceróasuacetebraçâo .

..

..

..
•
•
•

._.
•
•
•

•
•

, o

Matriz:

.

Em ·cada p42Ssoa�· o "atai faz·
rC2nasc�r a .

espC2ra�nça 'de CIma'
.

vi'd,a ,,,,áis 'eliz
.

.

,

Jl.oa.5 'J)rest��

•
.

I"

ELETROOfICINA JARAGUÁ lTDA •

.'- ,MATRIZ: a_ Bernardo DorpInueh, %57%
...ne .(047�) n-S480

CENTRO • JABAGUÁ.DO SUL � sc

nLIAL: Rua·R�nóldo.Rau, as .

.
. Fone (0473) n-09S0 .

CENTRO;" JARAGUÁ DO SUL.' se
'. �"
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CORREIO DO POVO - -12 Jaràguá do Sul, 17 dedezembro de 1994

MADAGASCAR ,
'

Em cada comunidade uma celebrcçõa diferente
,� .. .; , ..,

No que se- refere apenas os habitantes da ilha, não' se ' cantar. Há can�ões l��í�sima� �oa troca de presentes-não era .Mesmo aS 'fanulias mais hu-
aos aspectos deNatal, éprovável importamem ficar das? horas da emque aprópria população faz a tão acentuada como ocorre em mildes economizamo quantopo-
-que

'

a noite às duas da madrugada, na 'divisão das vozes, ora cantando ,outros países. A ceia nataliria, dem para realizar esse ato que
Mi s s a PQLJoíM,'()(If'

_ passagemdodíazaparao díazõ, os homens, ora 'cantanto as porém, existe e deve ser com- eles julgam de respeito. No dia
do Galo '/' participando da missa de Natal. mulheres. Não -há graudes posta por arroz, prato básico seguinte, porém,

é

comum ver as

'rn a i s oilldo IIÓO -Acelebraçãoélonga.porquecada comemorações nas ruas mas, de da cozinhá malgaxe, maione- pessoas pelas ruas vendendo as.
longa 'do '

,
comunidade de basé prepara um poúcosanos pará cá, comefou a se, ganso e pato. /Uma das., peças que usaram uma única vez

mundo imuito auto de Natal e o-representa na aparecer nas lojas a fígura do característicasmaísmarcantes nanoitedeNatal. Umacenatriste,
seja ce- missa. papai Noel, antes deseonhecida do Natal em Madagáscar é a mas que guarda em si ,também
lebrada tOllhe(ido A celebração é toda feita em

.

pelos.malgaxes. de que todos os catõlicos, uma grande dose de poesia e

na- ilha meio a grande alegria, POis o Issosutgiuapósaliberação cerca de 20% da população, romantismo.Sensaçõesqu�pare-
de Madagascar, país situado na malgaxe formado da mistura de de importações. dos brin- fazem questão de comparecer cemaflorarcommaior intensida
costa leste da África. Os. africanos e indonésios, é quedoseletrônicos fabricados' à' Missa do Galo trajando de nessa épocado anonos locais
malgaxes, como são chamados extremamente festivo e gosta de 'no sudesteasiãtícö. Antes dis- , roupas novas.

'
_

maís longínquos do mundo.

Em cada pessoa;
.

o Natal
faz. renascer a esperança

..de uma vid� mais feliz.

Boas Festas!

..

Hospltal e Mater'nidade,
.SÃO JOSÉ

Rua Waldemíro Màzurechen, sIn° - Centro
Fone: (0473) 71-1977 - Fax (0473) 71-1588

.Jaraguâ do Sul-SC

·'ÀvocÊ
UM NATAL CHEIO DE

.

." .

..

.

GARGALHADAS E UM UM ANO
_ NOVO CHE.IO DE ,

·HÍSTÓRIA5 BOAS PRÁ CONTARI,

I,

;

EO

v4 todos aqueles que HOS ,ajudaram a

aúrir CamiltHOS HO :4JtP qllcpasstlll,' (J.
HOSSt! mlli�o oórigt1f!o emeIltores unas

de harmunia cprosperil/ade••.
'

,

ESTOFADOS MANNES LTOA.
Rodovia BR-280 - Fone (0473) 73-0288 - Guararnirirn - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESCONHECIDO,
\ ,

,

J
,

•

.Ni-nguémsabequandooAfeninoJesus nasceu
, .

,E ímpossívelprecísar com anjo descer do'céu para anuncíar necendö assim obscuras indica- .ama!" - cantou umamultidão do partedaPáscoa,naqual celebrava
indiscutível exatidão o mês, , aos pastores em Vigília a grande' ,

ções, que, somadas' às exército celeste, à luz das todo o mistério da salvação.
'

.o dia. e a hóra desse admirável 'alegna qà chegada do Salvador. .jnformações de fontes profanas, estrelas de uma noite que, três " Quando, muitos anos depois,
milagre',

'

Sabe-se.apenas.queMaríae José '

como o historiador Josefo,' séculos ruais tarde, se São Francisco' armou o

que foi �" �. subiram de Nazaré, onde permitem chegar à hipótese de convencionou comemorar emZã primeiro presépio, uma tradição
'

Deus se '
'Splrfj � moravam, à cidade de Davi, na queJesusnasceuporvolta de748 dedezembro,talvezparaofusca,r' que se espalharia pelo mundo"

fazerho- ': dBNtI/tll, � ,JUdéia"eaobediênci�-cretQ da era de Roma.iou 6' antes de a festa do ReÍ Sol, uma juntando a imagem deMaria e

mempa-_. c;!e César Augusto, imperador Cristo. Se ooälculofor correto,o celebração do culto pa- Joséajoeíbadosao ladodoMení-
ranascer

. VBID (Dm _
_ romano,. que ordenou

_

o recen- calendário terá de avançar então gão qut? o imperador Aureliano nó à alegria de pinheírínhos ilu-
'crianci- .,.. seamentodetodoomundohabi- ,para1995,jáquenopresépio� instituiu no anode 274. Não mínadoseäleadadeumvelhínho
nha nu- DprBSBplD , tado. '

,
Humanídade-recomeçouacóntar ímportaaprecísão dadata.asslm que' desce petas chaminés com

maman- . Quiríno governava a Síria, os tempos.: pensaram,es. cristãos, que desde presentesparaas crianças, surgiu
jedoura em Belém, tão pobre e; Herodes reinava em'JerusaIém -

, "Glória a Deus nas alturas e as catacumbas começaram a o que se .define agora como

escondídoque foí necessärío um ' relatam os evangelhos, for- 1 paz na terra aos homensque ele Iembrar onascímentode Jesusà
"

espíríto de Nataí.

, '- ,

--.s.',,6
, �'� ,

FARMÁCIA DO BENTICA
,

\

,Av.'Mal. Deodoro da Fonseca, 183,
, _ ,

E:oß/e, (0473) 72-3785
, Centro - Jaraguá do Sul .. SC

I '
.

"

Vamos vi�eJI' 1UlID Ano Novo com
,

�speJI'aJnlças e empenho ]p>OJI',1UUbrn. tempo Je paz.

"

Feliz Nátal e, u� PróslP�J['o An:o Novo! '

; ','o Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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....

",

TRADiÇÃO
..Em todos os lugares igr,ejas têm.presépioS'

I r',' • _'.. I .
. .

,

.

I,
, .

"

As,', ig;ej�S armam acordava' �s ,cri�nça� :de "Sàrn'Ana a cena cada vez mais

presépios e celebram o nasci- madrugadana euforia de Cantar bonità dá adoração do Menino
,

,

m ent o ' '. Noite Feliz e deixar os sapatos Jesus, deitado debraços abertos
'

de Cris- SQ1"JÄt�s,
nas janelas à espera da passa- numpequenoberçodepalhas.É'

to com a ",., "" gern de Papai Noel. _'
.

Q presépio que se vê por toda a
'

Butans-
'

ilsjO/l(llös '
Bois e burrinhos aindapovo- parte, mesmo quando o estilo,

.tia, o am QS ingênuos presépiosque variade imagens clássicas das

m: a i .s tlSPtlfO!l.t!t), se �sp'alham pelo Brasil afora, '

Iöjas àsprirnitivasohras-primas-
próximo ,

. E '

assim, 'como em outros' de santeiros populares, como os
possível' 'pltlStl/lt'tl_S lugares, que na pequena cidade '

artesãos deTaubaté (SP).Mas a
, dameia- '

" 'de'J�queri;,naZonadaMatade reflexão sobre o' sentido e .a '

noite; mesmo onde não se fala . Minas Gerais, todo ano há um .mensagem do. nascimento 'de

.mais em,Missa'do' Galo, uma mutirão depiedosas voluntárias Cristo "leva também a outras

tradição que, até 20 anos atr�: ' paraarmarnamatrizdaSenhora inspirações. , Presépios e-'" lodaparle

a viJa" v�cê/,c16olPou.
, No sonlh� você viu a

'

im.agem. Jo'On�JP>otent.e
q�e Ilhe <ÇlPiou. "

'

,

JE rao SOll1l.�O ";você' viu 'l!l.

lláglPim.a, �nJ� es,tá

]plre_se'nte � �molP. ,

"

Qu.e em 95�rtossos

. sonbos continuem.

,Fe!iz Natal e

PlP?SWewo A�o Novo
,

"

j
SÃo 'os votos de

,
,

.

A'A' '
'

@l,.,,_
....K-O-H...,LBAIlH'·

l .motores elétricos
•

Av. maLDeodóro,daFon�ec�, 104
Fone (0473) :72-0337
Centro - Jaraguädo Sul .; se

, '

,Agradece11).os a qentilezada sua.
,preferência no anoque sefindáe
desejamos a todosos amigos e cíÚ:�ntes
muiiapaz e hw}nonia neste Na�al!'

,

,Boas Festas FelizAno Novo

HOTEL NELO LTOA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

do Sul, 17 dê dezembro deJ994 � ." PECIAL DE NA ,Àl , CORREIO DO rovo- 15
" ,

, \

"RELIGIÃO,
'

Padre diz quesolidariedadeémaior

o Natal da, ccBtrcla ',
guJa é sempre um

'

.momcnio dc:{é, ,

incBpiração e reflexão.
" . Qy_c 'o rélÍal' do

,

Ano Nov� trtincBformc
a eeBpcranç8 cm
alc8ria, ll.fOrça'
doe homca« em

"

t�iJbalho, 8. l'Calização r

-

dqg soaboe em "

felicidade.

Boas Festas!'
>,

In-Foso-Ft
S ist e In a s

'Consultoria 'em Informática
"RUA ERWiNO M·ENEGOTT�,.. l'} 20

,. FONE/FAx 71:'6864
'

, J�RAGUÁ do' :.SuL:� SC'

'H()1rEL

etalaa···
.,;) .

..

, .
,

' ,',
'

E sempre tempo de renovar e de viver em paz!!
.' #

•

\

.' JIf�li� �cttal!
.

},
,

�o._·1 'Etai_n I 'Ltda
, '

Rua klax Wilhe.lm;, 39: Eône (0473) ri ..19�p�ntro � }ãraguá dó Sul �SC; ,

4t" ,._..--------------_--2Z-,-----.Mt-Q__�,�.�.-;.__�����:����.-w-��__--�=-_---__--,--�__--_�_-_�.----�_-.-__�"---='--�-mr�'wmr--'m----
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'E5PEciALDE NATAL

,\

.

, CORREIODO povo -16 Jaraguá do Sul, 11, de desembro de 1994
/

..
' .

\

DEDICAÇÃO (1)'

Natal éo encontro com Qeus que sefezHomem
� ,

I, MÚVEIS
SOß'

MEDIDA _'

,

I

-o maior presenteque
'

Carlos Rob�rto Streppel, da Co- , Natal. "Blas sentem com força (>
a humanidade poderia receber -munidadeEvangélieaLuterailade , �tidodoNatal,inàsoconsumísmo
neste dia é o abandono da in- Jaraguädo Sul.bãdoísmeses em sufoca estarelação'vdeclarou.
toierân -

"
'

. Jaraguá do Sul, para onde veio" Para ele, a espiritualidade está
cia, por 'rDß,'Sumo comasuaesposaMartaeopeque- presente nas pessoas. -"Há uma:

� a r t e. no Natan lago. grande relígiosidade nõpovo, OS
d- e I a SUIO(tI '_

',Paraeleosentido,doNataléo homensem�uieressãót:eligioSOÉS, própria,
'

encontro de Deus' com os seres' e proeuram com afinco isso.

para que 'sspíilto humanos! "Deus se fez, humano, preciso que se diga que somos'

todosnós •
.

desceu ao nosso nível, nos alcança apenas umrastronagrande camí-
pudésse- ,iDtDllno" ,

edãsuamensagemdeamor.Bstee . nhada daHístóría da Humanída-
'

mos n(�t, ocentro doNatal".OpastorCados de e, por is�o, não podemos ser os
aceitar, assim como Deus, em acredita que as pessoas sentem, donos do Universo. Precisamos

, Cristo, 1l0� aceitou". Estas são as' mas o que não deixa que isso seja' cultívaroamoraoprõxímov.coa-
, palavras de esperança do pastor pleno, é o ímpeto çonsumísta do cIuiu o pastor.

'
'

"

I !'as'tor ClI!ws e aJtimflia:' "�c�,tIIIUII',i _,

-,

l

• �t
.�

CaI{VPYÍ - 97�OS

Persianas

Nb trabalho q��:,.� "\,.,,
'n,?s envolve no ",

'�"
\.�

, dia-a-dia, as nossas
','. ":

'atividad� param "

" j
por um instantc.. 3""

,

ilm instante,para que todos os coraçôcs ,se'
irmanem 'oo--s' valos dc 139m -N�a_fe no desejo, '

'

de que o Ano vindour� seja' repleto dc pazl
, &ão osNotas da Prefeitura dc:

'"

�esidenciais
e Comerciais",'

"

\

"

., " ' Prefeito_ • .9l.áe[i1W :Hauffe
, Viceprefeito - 'Canos (l)iéte!�erner "

,

,

,

" f1lá1iíinistração 93i96
,POR 'UMA NOVA C:o�upÁ'

PERSiÀNAS JOSÉ EMMENdöERFER. tTdA.
�,

Rua Jàcob Buck� 46 - ao :Iado do Besc
Fone': (°473) 72.:0247 - Centro :- Jaraguá do Sul" SC

"

,

- Qy_� o repicar'doE 8fnÇJ8 na noite dc NATA!;; 8c:j�-oprenúncio'
.dc muita pez, iaúd__c,: amör'cp�Q8pcridadcpara;f) {iWONOVO.'

,

'; f)08g Festas
,

_

são os votos de';
,

. '

-3;_, IVI,'�IC. -,«'=1'1'1'"
,BR-280,; Km 58 � Fone (0473) 73-0.198, - C�ntro'- Guai�mirim"- sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fone/Fax,
, I

,(0473) 71-0p91,

t,

v
• �� •

.-
:', "

V'AR,IG',

COMPRA�SE
FtlhotedeRot-Wailer(fêI:Ileáadul
ta)ouDobermann (têmeaadulto).
Contato pelo fone, 7r,9�22'

'

....

.

". .'

) ,

BARBADA VENDO CONSULTÓRIO DENTARIO;'
,

. ,,' ,
,

'

,

,

, ..' Completo (ralo-X) no.Oentrods Jaraguá do Sul, '.
, �Vendo 'trailler Turiscar ano 77, 'col11 ar il'tst�lado em 4 salas à rua MaL, Deodoro, 261 (10
condicion,ª�o, geladeira, fogãé).,}� ou-: .,' 'acid�r), defronte á Prefeitura MuniciRal, e também'

,� tros ,e,quipa�entos. Bril�ante luxo, 'al,ugô as salas citadas, Qualquer informação pelos
,com 4,5,metros. Por R$ 13' mlt.. , TratÇlr '

" ''- tones (0473) 72�0007 ou '71-1424
. com La�s � fone.72-3363, Jgyá do Sul

" 'vENDE-SE
1 .terreno di 390m2 na rua,
Francisco. Hrushka =; Jguä.

: Esquerdo. R$ 5.500,00 - Aceita
.carro ou moto. Tratar fone 72-
1722.

HP MOTOS

no horário comercial.

,PROCURO
"

ABANDONODE EMPREGO,�

'�'. l·'." .

.'_ '.
Galpãoparâ alugar com espaço rt» conformidade com a lei 482' da letra I da CLT,
'para 2 ou ? carros paraofícína ' ,', , , <convidamos ERNESTá TAVARESMOREIRtl, portador'mecânica. Trata.r72-1023

, COMPRA '/., VEN'D,E·. " daCarreiraprofissionalr(32.810, série009-SÇ, a com-:
ATENÇÃO COMERÇIANTE

'

."
.
TROCA ,FINANCIA �' parecer noprazo de 72 horasno escritörio daempresa, O'

'§ª�S='�'.• ' ;:g��!�;!���;;�;!�;:;:eEm-
..--......--�--..------..----..

, ,

,

.Uma, loja diferente com Uma grande voríedode ria linha de CD'S.
, ,.Uma linha completo de todos Ó$ generos Iscrnbo = ro�k,:' dösslcos, etcl, :

.eD's diretos das gravadoras sernintOOnediários e um ,excelente atendimento.

�Öfer�cem�s llnho completo de 'som, perto CD's, porf9 cassetes, aguihas:pl
toca :disco, encordomentos pl 'violões e ·guitarras.

"

' , :.' '/.
,

'.Pronioç'õodeCD's cosn rnoís dé 10'OO,'co's à 9,70:Reais.
-, -,

.
'

pisco a pornrde 3,80 Reais.,
"

,

' ,

;.A liquidação é fantástica,
"

,

CD; s- :' DIS C OS· f I, TAS" t
"

• E rnols. Fitás virgens, víolões, controle pl vídeo-game, etc... ,

"I
' l .Um.a IOlq do futuro, mod�rha "Ie crtotíva. : '

'

"

,Av. Ma_I, Deodorö da, Fonseca,' 406 -'Jaraguá 'do Súl' - SC � Fone' 71-2847 '

'-----�--.--"'------___.
. ..' ;".

.

�.' , • -, '.' , . .,

I

.

,',

�

.C!SN T E·,R
s "0· M

,

,-

, I

I'
'

.

CenterSom ,CD's -Díscos e Fitas

,

,

, .

"

I"

I' I.
,"

Persianas Verticais
-.

PERsiANAS JOSÉ EMMf:NdÖRFfR bdA.

,� e. ,i" :

" _..:...' FUNDADA EM 1917'-
'".

....

, Cónsy,lté-nos, fazemos
\

'

.orçamente sem

,," ,
' comprcmíssc...../

_
• Tr>ad ição em:

.'" - "P��sianas
I'

.

"f
• '. '

...' •

": ,Res idené';o i s .e .Come peJa is.
,

M'oveis s,öb ined,ida
..

VEN.DA-S E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 -,Centro .

(ao lado do Be$c)
Fone J0473l72�247 .•

,

, Jaragua do ser- sc
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VENDE�SÊ '

Casadealvenaya, 3 quartos, sala,
cozinha, Íavan8eri� garagem fe-

. tha$, toda inura�. Próxima sa
"

IãoVitória, Contato pelo fone72;'
.

2634 com Andréia '
.'

vENDE.-SE
.

ponto comércialéom'equípamen- ,

.

toeestóque, Tratarnaruaßrwino
, \ �,

Menegotti, 215, Vila; Rau, com
" JoséouNair.ValorR$171000,OO.

Aceita carro no valor de R$
7.000,00. Contato pelo fone 72-

1399
.

,
..

. .

. CLASSIFICADOS':. ' JaraguádoSuI, 17.cJedezetnbro del994

COMPRA-VENDE
TROCA-FINANCIA
AUTOMOVEIS

..
,

1

--,
-

, ;

, FIAr FIORINO 7
, BRANCO

;
, -eSCORT GL GAS,.

'

/. DOURADO
OPALA COMODORO CI AR E DI,R. PRETO

-

� DEL RE:Y Gl.X, - .,

'

DQURAPO '

.
���!r,�i�ONALXR' ��.

91
90
"90
90
89 .

88
88· .

87

'DE T�diçAO' ESPECiAlizAdo EM
'

,

CORTES,'dE cAbd�5' UNiSSEX'�

COMPRA- VENDE
TROCA-FINANCIA

CAMINHOES "III'
.".�.-.<":,,,• ,# - �

,

,

" ..
".

.

·.WALTERMARQUAROT, 4ß7',
Foné: (0473}071-0035 ramal 32 .'

NQ áJio,do P,�sto Mime'; clSilvio' ,

VENDE�SE ,I

,
" Telefone prefixo 72, contato pelo

, tone72-3786

VERMELHO
BEGE

"

BEGE'
BEGE
MARRáM

vw 7.110S "

JEEP JA}'ALI TURBO
F-4000
F-1000 fi,

F-·1000

92' .

91
.

.89
.86
84

. _

VEmlE-SE .
t

".

,', •

SübradodeiÜvenariacom 110m2, REINOlDO ,RA�, 614 '

'.

na. Ilha dá Figueira � Pröxímo .' 'Fone: (0473) 72-2267- c/�'-'marjldo' ,

',lIotel Schmidt. )'eleföne 74�3786' ...--_----..-I11111..__..---IIII!II..
\

J
.•

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

'VeronaLX (G)- pratamet, , .. : " ;.: : .. . ;; ; , ,.90 ;

VoyageGL(A)-.vennelhoperolizado ; : ; 89
','(

I -��J1i=��::::::::;::::::::��:::i::::::::::::;:::::::::::::::::::�::::·�:·::::::.::::::::::::::::1� ,'.
ChevetteSL (A),- dourado IIlét ; ,. , , 86 .

···IIi�li!!�i-���!���l��1
Rua Angelo'Rublnl;.95l - Barra do Rlo,CerrO
89260-000 - Jaraguá do,Sul- Santa Carirlna .

: .... i . "

/' -'

.'

.• M,oda. .' ._

.; :""
.

.., .�.

•.FEMI"166 E ""stULI""
'

...
I'

Fone (0473)

76-7014

,

'CÀRiMIM.',
SPECTOR - -jN9ÚSTRIA E
COMÉRCIO fiE COUROrRAD�'MARK

1 �UNCIARj!LUCRAR�·ELueRARj!AQUI ]. 'Rua·Em�i'() CarlôsJÓurdan,· 62.
3,"

� ...:.l'
• ',.. ··1" '3.ee ,

'

.

3.88.
"

QUARtO
,

l QUAUO '

.

....,

. QUAlltO

VAkANDA
.

- I

3.'"
•

J ..

, "

:CASA, D.E·MAoEIRA 1iJ� 84M2/,. PREÇO R$ 9.645,ÓÓ • ,

"Entrada R$ 4.882,50 ·'12 x'RS 498,330u 24x R$ 293',39 �"
. I"; '

'

"

,". '

r

,

' .

•
"

, _, ", , " _

.'
, .

CASAS DE"ALVENARIA ,_ Financiamento em até '60 meses
.

_-.". '. "
. ., .

. .

.' ,

SALA /

.

COZINHA

., ',ee

.1 _A�EA DE S��UICO l.'

'.
/ -'

.Ie
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Jaraguá doSul, 17_dede�Dlbro de 1�_� CLASSIFICADOS / ___
' Z-3

....---....------------......--. VENDE-SE "

,
.

ESTA CONSTRUINDO? Panificadora completa com 15-

Reis dos Metais· . :':���ur:!�r�':
_

, COMUNICA. de estampària. Tratar rua 25 de'

Sqllclte uma visita do nosso representante e .fáça um orçamento', Julho, 577 - Vila'Nova'
sem ·compromlsso. Toda linha Docol, Daca várias opções em
metais, e acessórios pará banheiros, ternos também toda linha de
fechaduràs. Projetos para BWC, armários sob medldaà, louças
sanitárias, banheiras e oUtros. -Oba.: O melhor preço do estado.

ATENDE JARAGUÁ E REGiÃO
-

,

Ligue (0474) 3M331 - FALAR CI PEDRO - REPRESENTANTE

VENDE-SE
CD, növo (na caixa) marca

Gradiente. Tratar rua Pref. José

Bauer, 1193 ou pelo fone: 97�
Rua:- Esthéria Lenzi Friedrich, 39 -, Fône 72-0510 9709

Vend�'
---------

e- na rua Bahia de 320JhZ toda de 'alvenaria .

e- pröxímo antigo Sallio Döéring. de 130Jn2 emmadeira .

.
e- nova "itua� pcóxima àRea:eativa do BreiIhaupt cl 110m".

,

. TeO'nno""'tnoI, no início da rua -

Adélia Fischer área de 33.023,OOm". •

Lates noLo�o ltapow.Zinho.
Lates no Loteamento lardimFranêisco.
Lote 425m2, p.,ói<imo Bretzlce.

'

, " ... "

Área nGb.... • Lote com 384m" • Lote com 1.652qí', próximo Rea:eativa.Marisol
Lote prõxímo Urbano, Jaraguá-Esq1lerdo
555m" - 6.500,00 • 4SOm" • 4.500.00
Lote Giardlni Lenzi - 37im" - 5.300,00 '. '

� emMassarandubiÕha com 15.000m"1 c <:ása ae412m" mistaC/tanque de peixe
Lates pronto para Construir, pióximo estádio 10110 MarcaUo.

'

TenaaonapcaladeArmaçllode-g.600rn2, totalmenteplanonaruaprincipai,proximoBetQ
Correio., '

Lote situado pcóximo a ruaBeo;nardoDombucb, nas pcoximidades'dotrevoparaFigueira,
_ cl 390m". ,

Lote situado próximo escola Julio Karsten • .110 WaldemarRau, com 300m".
Lote pc6ximo âo Cepron com 392m"
,Casa de alto estilo, na rua Antonio Teixeira dos Santos com 290m2, próximo Beira Rio
Clube deCaIq>o.' . . '

,

c-'de alvenaria com 165m" pröx. Colégio Albano KanzJer • Vila Lenzi
c- de alvenaria com 180Jn2 prox. Posto Mime - Vila. Nova

l.Hablas espaäol?
Parlez-vous français?

, Tu parlí .italíano?
,

Sprechen Sie Deutsch?
,

'

'

. Do you speak English?
SEJA UM ALUNO POLiGLOTA NAWIZARD IDIOMAS

E a '�ada amigo indicado e matriculado você receberá
10% de desconto em sua mensalidade.

'

Estamos esperando você!
'

flua Epitácio Pessoa, 820
'Fone 72-3407

A•••cIe_ caaallftcadaa.da GP
II

'

. '72-3363
.. claaalflcadOa núda ...... da reglãa•

.

"
"

yt':N'DE-SE
Ar condicionado 100. Btus (tia
caixa)R$ 550;00 - Consul. Tratar ,
72�3684 ta, eeeeee!!i!i!!!eee_,--!!!i!ik\

M'ARAN�NI Bolsa
de Telefones, .

,

.

'I CD.P••
Fone (0473) 72;..1000

' ' '

vaDI
------..

'

ALDIA'
Rua Walter Breithaupt, 92,- Jaràguá do Sul - SC '

(Defronte Beira ,Rió Clube de Campo)

VENDE�SE
Terreno com 480ln� deesquinano
bairro Francisco de Paula, Preço
R$ 5.500,00. Aceita-se carro até.

R$ 4.000,00. Tratar 71-9'054 nas -O-A-R-O-M-A-E-O-S-A-B-O-R-O-O-N-S-B-O-N-'S-T-E-M-P-O-S-V-O-L-T-A-RIIÍIIA-M-3as e 5as feiras das 14:00 às 18:00
horas com Getúlio Marqu� PANIFICADORAEGONFEITARIA

�PÃOBVlNBo.
o Abertodiariamentedas06:00às21 .oohe,

'inclusi�edomingoseferiados
.

Av: Mal. Deodor.o da Fonseca, 915/ Centro
Rua VenânclQ eia Silva Porto, 225 Vila Lenzl

, (PróximoWeg I).

Fone: 72-1243

VENDE-SE

EStampariacompleta,R$4.5oo,00
'

ou trocaporcarro. Tratar72�2683
'ci Laércio ou na rua Guilherme
Weege,306

VENDE-SE
-

. Voyage LS/82 - gasolínà, Tratar
71-2400

TROCA-SE
Sobrado de 100m2 por
apartamento em Barra Velha ou
BalneárioCamboriú.Telefoné72·
3786

VENDE-SE
Umacasa em NereuRamos semi
acabada de, alvenaria com :3
quartos, 2 banheiros, sala, copa,
cozinha. Valor 1 entrada de R$
10.000,00 maís 2· vezes, de R$
2.500,00. Tratar 71-2410

PARA-BRISAS

Pára..:brisas e vidros,
novos e usodes pq�a

'automóveis. -

Em Nereu Ram�s ao
lado do campo Estrella.

72-2218
I

��
PEORAS DECORATIVAS LTOA.

Pedras:' 'Siio Tomé, arâosia,
miracema, 'madeira rajàda,' preta .

britnosa; bolacha, pati pave, pedras'
.muro e.revestimemo em. geral: '

'\.
Rua Silveifa Júnior s/n9�.

,

Fone 73-0027
.

-

'

pr6ximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - SC

I

!�
Painéis, - Placas - Fal,las

Desenhos .- Out-doors
Rua João Zapella, 88

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

�(lUJ[::,) (O) f;:l

(08 [ill1f � [)i}� [l��tj [l 'lJ [Q)� o

DlVlSÃODECONCRETO
, (TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)

____ Rua Joinville, 1016-- Fone 72·1101 _
DIVISÃODE r;;LAsncoS(TUBOSDE PVC-ELETROIUNHAS
ESGOTO-TUBOSDEPOUEllLENO/MANGUEIRAPRETA).

Rua Bernardo Dornbusch, 858·'Fone 72"3025'
Rua CeI. Procópio Gomes, 89

-

Fone 71·0066

Rua Athanásio 'Rosa, 1645 - Guaramirim - SantaCatarina

MÀDElßAS BßOTfiS E BEHEFICIADAS EM ClEßAL
I'

li

"

GiWäliet;, Ltda. :
.,: Madeiras do Mato Grosso

�ORTAS - CAIXILHOS - FORRO - ASSOALHO

RuaMaxWilhem,289 .

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PuBLICAÇÕES LEGAIS/IMÓVEis JaragUádoSuI, 17 dedezembro de_l�4

Proclamas de Casamento
Margot.AdeliaGrubbaLehmann.Oficial doRegistroCivil do 1 °Distrito daComarcadeJaraguádo sei,
Bstado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela
lei, afim de se habilitarem pára casar OS seguintes:

'.'

-
'

EdltalN° 19.736 de 06/12/1994 .'

VOLLRAD HAÇ�ART E PARLEm KtJESmR
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deTimbó, nesteEstado, domiciliado e residente na ruaVictor
Rosenberg, 707,Yila Lenzi, nesta cidade, filho de Conrad Hackbarth e Gertrudes Hackbarth.
Ela; brasileíra, solteirado lar, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliada e residente na rua
Victor Rosenberg, 707, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Aroldo Kuester e llsa Bolduan Kuester.

, ,

Edital N° 19�737 de 07112/1994
'

VALDECIR 'KREHNKE E r�OLE1E KOPSCH
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jaraguá do Sul, domícilíadoe residente emRio daLuzm,
nesta cidade, filho de Heinz Krehnke e Elmíra Kath Krehnke. -,' "

_, Ela, brasileira, solteira, )Qpêrár.ia, natural deJaraguá do.Sul, domiciliada eresídénte em Rio Cerro II;.
nesta cidade, filha de Renato Kopsch e lIse KoeppKopsch.

. Edital Nó 19.738 de'0711211994
,

AURÍ FRÀNZEN F:ANDREIA D;B OLIVEIRA ÇERKAL
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Salete, neste Estado, domiciliado e residente na�R-280,
km 69, nesta, cidade, filho de Eloi Benjamim Franzen e Leonete Pranzen.
Ela, brasileira, solteira, do lar, riatural de Jaraguádo Sul, domíciliadae residentenaruaAmabileTecilla ,

Pradi, 155, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Avelino de Óliveira Cerkal e Ilsade Oliveira
�.

' . '

EditalN° 19.739 de 09/11/1994
'

VALDECIR IRINEUGOMES-Eca� APARECIDA PIRES'
Ele, brasileiro, solteiro, divorciado, recepcíonísta, natural de Laurentino, neste Estado. domiciliado e

.resídente na rua Chile, 130: nesta cidade, filho de Pedro Gomes e,Val�a Gomes;
Ela,brasíleira.solteira, balconista, natural deRioNegririho, nesteEstado, domiciliada:e residentenarua
Chile, 130, nesta cídade.filha de Carlos Pires Pereira e AlziraMariano Pires.

,

Edital N° 19.740 de 09/1211994 .

HEUOFRANCISCO,DIAS E ROSINEI APARECIDA GRETrER
.

Ele, brasíleíro, solteiro, comerciante, natural de Corupä, neste Estado, domiciliado e residente na rua
BrwínoMenegotti, 81, nesta cidade, filho de João Dias Sobrinho e FideliaMaria LuciIda Lenzi Dias.

Ela, brasileira, solteira, funcionária pública, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua
Luís Sarti, 1782, em Nereu Ramos, nesta cidade, filha de.Tereilio Gretter e Leonyr Dernatté Gretter. ,

"

'

EditaI N° 19.741-ae 09/12/1994
JOSÉ EDIBERTOTOlUZAN'l É cÁRMEN LÚCIA SOUZA sANêHES .

Ele, brasileiro, divorcíado, professor, natural deJaraguá do Sul, domiciliado e residente na ruaMax '

Doering, 273, nesta cidade, filho de Antonio Torízaní e Ana Eskelsen Torizani.
Ela,brasileira.solteira, professora, natural deCanoas,RioGrandedoSul;domiciliada.e residentena rua
Max Doering, 273, nesta cidade, filha de !osé Barreiro Sanches e Antonía de Souza Sanches.

"
-

Edital N° 19.742 de 12/1211994 I
'

OSNI JOSÉRODRIGUES E CLARlCE ANGELINA 'BERI
,

) ,
'

,
'

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, naturalde Prancísco Beltrão, Paraná. domiciliado e residente no
Loteamento Souza, emTrês Rios doNorte, nesta cidade; fílhodeAntonio Lopes Rodrigues eTereziriha
Antunes Rodrigues..

.

, '

Ela, brasileira,'Solteira, do lar, natural deCorupá, neste Estado, domiciliada e residente noLoteamento
Souza, em Três Rios dó Norte, nesta cidade, filha deWigando Beri e Gisela Gruetzmacher Beri.

.' Edital N° 19.743 de 12/1211994 .
,

JOSffNELSONXAVIER E HELENA DE FATIMA BORTONCELLO
,

Ele, brasileiro, solteiro, operador demãqúína.natural de Barracão, Paraná, domícíliado e residente na
Tifa Schubert, em Bairro Amizade, nesta cidade; ffilho· de Otaviano Xavier e RosaVeronica Xavier.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Barracão, Paranádomícíliada e residente em
Três Rios do Norte, nesta cidade, filha de AntonioZelson Bort01Ícello e Emidía Tobias Bortoncello.

,

.

Edital,N° 19.744 de 12/12/1994 '.

, _\
WILMAR KLUGE.E JANE INES FINTA

.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deJaraguä do Sul; domicíIiado e residente 'ern Estrada
'

Garíbaldi, nesta cidade" filho de Albino Kluge e Olivia Hansen Kluge. .

-

.

Ela, brasíleira.solteira, auxiliar de odontologia, naturahíeJaraguädoSul, domiciliadae residentenarua
Julio Pedri, 215, Vila Nova, nesta cidade, filha de Artur Finta eMaria Scheller Finta.

Edital N° 19.745 de 13/1211994
APARECIDÖ DONIZETIGOj'IlÇALVESE ELMA FLlEGNER :

Ele; brasileiro, solteiro,militar, natural deNova Fatima, Paraná, domiciliado e residente narua 663, n"
45, em João Pé&soa, nesta ciclade, {ilho de Olimpio Venancio ,Gonçalv� e Almerinda,da Silva
Gonçalves.' _

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deMarineleiro, Pllraná, domicili�da eresidente na rua 663, n� 45,
em João Pessoa, nesta cidade, filha de Theodomiro FIiegner eMaria BachFIiegner. .

-

Edital N° 19.746 de 13/1211994
.

MARCOS 'ANTONIO DE ARAZÃO E RAQUEL PIRES. FERNANDES
Ele, brasileir,?, solteiro, torneiromecânico, natural de Cascavel, Paraná, domiciliado'e resiqente na tua
Manoel Francisco da Costa, 378, nesta cidade, ·filho-de Antonio de Arazão e Rita Arazão.
Ela,brasileira, solteira,do lar, natúralde Imbituba,nesteEstado,doriúciliadaé residentenaruaGermano

,
Wagner, 310, nesta cidade, filho deManoel dos Passos Fernandes eDúlce Pires�andes. '

E para que chegue ao corihecimento de todos,mandei passar o presente Edital que será publicado pelà
imprensa e em Cartórjó, onde será afixado po� J5 (quinze) dias.

.

IDI,.AL'
"

PATRICIA TAVAREs DA CUNHA GOMES Tabeliã, eOficiaIde litulos
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa CatariJia, na fomia da Lei, etc.

,

faz saber à todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para
Protesto os Títulos contra: ,."

,

/

Casa das Ra� Amo Ltda - Rua Pres. Epitácio Pessoa, 501 : NESTA
CláuCUoVanderiei Rlstow - BR 416 sin° - NESTA

'.

fnteticarga Transp"Rodo� Ltda � Rua Ney Franco, 27 - NESTA'
Ismar Vóels - Rio Cerro I - NESTA
José Pereira de Santo _!\ntonlQ - Três Rios do Norte, sinO - NESTA
Joacir Torres Athayde -, Rua Vise. Taunay, 23.- NESTA
'Jaraguá Com. de Brinq. Ltda - RuaE!tp. João Zapella, 88 - NESTA

LooJ1val Bodaskl ME - RuaWalter Marquardt, sIn° - NESTA
Modesto Pereira Com. DUC. Ltdll- Rua Horácio Rubini, 534 - NEsTA
�axPubJiddilde-- Rua Leopoldo Mayer, 111 - NESTA'
Metal Amo:taUi Ltda - Rua &,19 Lot. Jardim, 46 - NESTA
NUson Erbs - Rua Francisco Zacarias, s/n�' - NESTA
Odete Éngel - Rua Joaquim F. de Paula, 325 - NESTA "

'Pm Autö cOm. de Vele. PÇll. Aces. Ltda -Rua Manoel Luis da Silva, 122 - NESTA
PraAUtOCom. de Vele. PÇll. Aces; Ltd8 - RuaManoel LUis da Silva, 122 - NESTA
Pra Auto Com. de Vele. PÇll. Aces. Ltdll- Rua Manoel Luis da-Silva, 122 - NESTA

Tingitex Bellefe. Textels Ltda - Rua 603, 165 -l'ffiSTA
VG Mad. LUla � Estrada Itapocu, Km (J7 - CORUPÁ - 'sc

E, como os djtos devedores não foram encontrados ou se recasaram a aceitar a
devida intimação, fazpor intermédio d<tpresente edital, paraque os mesmos compareçam
neste'Cartöno na ruaArthurMüller, ,78, ao prazo da Lei afimde liquidar o seu débito, ou
entiodarrazioporquenão'Qfaz. sob apená de serem os referidosprotestados na formada
Lei,etc.

,
• ..0<

KElJaraguá do Sul, 14/12/94 _,-

Tabeliã ;

•

'l��>
,

.
CRECI 4004,V

VENDE-SE
Casa de alvenaria de 150ri12, semi -acabada, terreno
,550m2, próximo Confecção' Carlnhoeo. Valor R$
17�500,OO
Casa de alvenaria de 250m2elsuíte hídrómassaqem,
,2- quertos cl banheiro social, dependência de

, empregada.Salãode festas, churrasqueira, garagem
, p/2 carros. Demais dependêneiae a200mdocentro.
ValorR$ 75.000,00: Aceita-se carro ou terreno
Casa de alvenaria de 135m2 cl terreno de 450m2, 3
quartos; 2 BWC, sala, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, garagem. Próximo àWeg I. Valor R$
42.000,q.o. Aceita-se carro, terreno ou contra

proposta' ,

- Casa de alvenaria cl 270m2, terreno cl 600ni2 de
esquinano centro -1 surte, 3 quàrtos.2 Bwe social,

'

dependo de empregada - churrasqueira, salão ds
festas, garagem pl 3 carros, todo murado 'alto cl
jardim. Valor À$ 65.00Ó,OO

'

Casa de alvenaria 130m2e/terreno de 570m2cl uma
suíté, 2 quartos, sala de �1Sita, sala de TV, cozinha,
lavanderia, garagem. Próximo à Igreja São Judas.
Valor R$ 35.000,00, aceita proposta

-

Casa mista cl 160m2, terreno de 500m2 cl ar condi-:
.clonadc, telefone, antena parabólica, 'portão"
eletrônico, garagem p/4 carros e dêmaís dependên- .

elas. Pröxlmo Weg I. Valor R$ 40.000,00. Aceita
carro 'ou terreno bem locaílzado,

,

"

.

TerreJlo
Terreno de 450m2 -' Vila Rau. Valor R$ 4.800,00 -

parcelado
Térreno de 406m2, próximo ao centro.' à 800m dô
Bradescc. Valor R$"15.000,00
Terrenode 400m2, lateral daRodolfoHuffner, próximo
a Ind. Reunidas. Valol=- R$ 17.qOO,00 I.
Terreno murado de 540m2. Pró�imo à Caixa Econô
mica. Valor R$ 35.000,0
Vende-se salaeOmercialde 1.1 0m2, freriteplMarechal
1'o,andar. Edifício Florença. Valor R$'45.0QO,00
'Vendé�se chácara de 1 OO,morgos, cl água a,vontà-

'

,

de. Próximo aocurtumeSchmidtt.Va]orR$25.000,00
.' . .

,Rua Jo••rFontana,.,R 45
Jaraguá do.Sul '!I/SC

FONES: 72 ..0525:. 72-293-'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,48,MESES'i'
CONSTRUTORA

VIZOTO,
INCO!U'ORAÇÓES,
CIVIS LIMITADA .

��
.....

-.
-. 28 km depraias e apenas umprédio: o seu

EDIFíCIOGINAMARAPlorro - O PRIMEI�O�ÉDIO'RE�IDENCIALNA' "

J

'

PRAIA GRANDE DO ERVINO, NA ILHA DE SAO FRANCISCO D� SUL.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! � o C o
-

Gina MaJra - Piotto
SAO FRANCISCO DO SUL - SC

.�ços'
APAATlRDE·

R$28mil

eURIT/BA: ISOlem
JO/NVILLE: 40km
BLUMENAU: 9O/cm.
JARAGUÁ DO SUL: 75km'
B. CAMBÓR/Ú; 1001em

-
, SÃO PAULO: 5SÓkm '

-

·Entrada,::

. R$5.000'
•Financiâmanto

, proprioematií CVI

2e3
[\ IH 111 hl _'

90 a

"'05m2
ÁREA TOTAL

Rua Princesa Isabel. 238
. .

5° andar - Salas 5 13A e 514A

Telefax (0474) 33.6603
Centre - joinville - SC

Curitiba: (041) 243,.3533

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

• 1)1111�(�If)Nlll..
JARAGUÁ DO SUL

LOTEAMENTO JARDIM FRANCISCO

Locallzado entre o Trevo de Schroeder e o Portal de .Jaraqué.
.

Ótimo investimento'e locatlzação
Financiamento direto em até 75 meses

. .

,

· FLORIANÓPOLIS' - Jurerê In�ernaclonal
dlmento HabltasuÍlEhcol
Investimentos já realizados US$ 76,000,000,00
Lotes Urbanizados 1.036 • Casas construldas 376

Apartamentos concluldos 59.- I;m construção 334 • Em

lançamerito 74

Lojas �nstruldQ.s 21 - Em construção 44

ASSESSORIA
IMOal;LIÄRIA

pROT,.CRECI: 019594

GUARAMIRIM
casa de alVÉlnana, semi-mobiliada, com área tolal dEi 157m2,
construldaemterrenocomáreade 1000m2, situadaáruaJoão
Ossowski n° 35 • Guaram.irim

.

dARAGUÁ DO SUL
Terreno de alto padrão, situado à rua Mãrechal
Deodoro da Fonseca,. Próximo a Marcatlo SIA,
com área útil de 1.382,35m2 .\

.' ClIM. I, Casa de alvenaria'" 1 ooma • 3 quart'!s próx Apae
Casa de alvenaria'" 130m' • Lateral Jorge'Czemiewicz
Casa de alvenaria c/Isam' - Pr6x. HospHal Jaraguá
Casa ele alvenaria c/ 181}m' c/ 4 quartos rua AnHa Garibaldi
Casa de alvenaria c/120m'· Próx, Posto Marcolla
Casa de alvenaria c/160m' • Próx. Apae '" 3 qilarto.
C88I! de alvenaria'" 200m' - cl terreno 2200m prllx. Malwee Malhas
Casa de alvenariac/l�· Tr�Rios do N�e
Casa mi� '" 210m' "esquina rua Thomaz F. de Goez
.Case mista rua Emffio stein c/ terreno 526m'
Sobrado d210m' • Ilha da FiguéH'a
Sobrado 'c/250m'· c/ terreno 2600m' murada rua Joio Planischeq
Sobrado'" 300m" '" ótima locaUzação no centro próx. Colégio São Luis
Sobrados '" 86m', cada em Piçarras próx. Ho1el.Candeias
'Cesa de alvenaria c/230m' • c/ Buhe -I- 2 quartos +. dep rua Bahia
Casa de alvenaria - '" 4 quartda ..'2 sales inIcio Jaraguá Esquerdo

.

. Apartamentoa •

Apto. Ed. Isabella '" 122m' • '2 quartos ": suhe novo c/ an!. parab.piscina
� Apto. Ed. Jacó Emmend. '" ISSmZ· 2 quartos + suhe + dep. empregada
Apto. Ed. Miner c/140m' • '" 3 quartoS
Apto. Ed. Schiochet '" 1 55m2 • c/3 quartos c/ financiamento
Apto. Ed. Jaraguá c/IIomz • c/2 quartos '" garagam.

.

Apto. Ed. Schiochet c/I surte + 2 quartos + dep. financiado
Apto< Cond. Amizade· '" 2 quartos - Financiado

.

Apto. c/2 e 3quartos em construção' ruaCaixa Econômica plentrega dez!
95

. - .

Apto. c/ 118m' Ed. Dona Lili em Piçarras'" ótima vista pl mar
'Apto: c/160m' '" 3 q�artos em Camboria frenta pl mar
Apto. élll0m' '" 1 quarto + 1 sun.. em Camboria c/ frenta pl mar
Apto. c/191lm' novo rua Domingos da Nova

.

Apto. Ed. Menegotti c/ 2 qúartos financiado
.

• -

Terrenos
Terre'no c/400m' • Residencial Azal6ias c/·jinanciamento
Terreno'" 420m' • em PiçarraS próx, Iate Cluba na Beira do Rio

·

Terra"o c/430m'· Loteamento VersallIes
Terreno'" 4OOm'- Lateral Reinoldo Rau todo murado

· Terreno'" sOOm'- Conlinuação Mal. Deodoro Fonseca
Terreno'" 400m'· Rua Venancio Silva Porto, próx.Weg I
Térreno'" 684m' • Rua Felipe Schmldt (cllntro)
Terreno ci1.94:0m'·; Próx:Weg I \.
Terrero CI 589m'-· Ilha da Figueira
Terreno cl 16.500m' • em Schroeder .

Terreno c/650m' • esquina Venânolo Silva Porto'" Lliopoldo Janssen
Terreno'" 2.7OQm'· flua RiCardo Has. (centro)
Tarreno '" 1.000m" lateral Venâncio da Silva Portá
Terreno c/800m' • Vila Baependi

. Terreno c/ 430m'· rua Lourenço.Kanzler
Terreno,'" S:QOOm' • Fundos rua Joinville ótimo pl microempresa
Terreno'" 5.DPOm'· Rua Venâncio da Silva Porto

.

Terreno'" S68m', próx. PoSto MarcoUI!
Lote esquina c/700m' próx..Escora Albano Kanzler
Lote residênciafChampagnat ótima loçalização
Locação .

Galpão c/300m', rua Bernardo Dornbusch
Galpão cl 420m' no centro '.
·

Ce... Pr"-Fabrlc.da.
plvs. tamanhos '" instalação imediata na praia ou. chácara
I

CASAS' .' .

Rol.l.00l· Ca.. aIv. C/2OOm"II!nIx:Weg I·cenlro. c/l1!od� RS80.�OO::::: 1:=:8:::t: ��=':(,:::'�s:�:)'�ar��M 100.000.

Rol. 1.004· C... aIv. c/300m'

.,a
Joio Planlnchek) 1'1$ 80.000.000'

Rol. 1.006· Ca.. aIv. c/145m'· ua Adolfo A,. A,. ZiI!Iennann) RS 45.000.00
Rol. 1.008· Caia aIv. c/102m'· Ia Lenzli FIS 22.000,00 ,

'Rol. 1.007' CáN aIv. 0/ 1.72m'· _àendal V.INII.) 1'1$ 85.000,00
, Rol. 1.008· C... aIv. 0/ 226m' •. MOl! Schuber! '1'1$ 40.000,00 ,

Rol. 1.00$· Cua aIv. 0/ 100m'· Lot Santo An�onIO) 1'1$ 12,00Jlo00 ,

:::l: l:gl�:g::�: �f:::: �:�=G=bFI.\?�?ooo?to
-,

.RoI.l.012·C... aIv. c/9Om···e Ia Lenil)1'1$29.000,00,
Rol. 1.013·C_ aIv. i!ll8Om" '(Vila LenZlI En". 1'1$ 30.00.2� + RS 520.00 pim"
Rol. 1.014· ca.. alv. c/128m' '-�ua luiz G. Ayr_. 2281 n.2S.�
Rol. 1 :015 • ca.. aIv. c/280m" Rua Joio Eaáert. 230) RS 45.000,uv
Rol. 1.018·Cua aIY. o' 128m'·�� FlcharlProd<· Centro)' 25.000.00
Rol. 1.017 ·C_ rIv. 0'29Om"R:.':AntonioT. S.JR ·Con

ftl: t�:8:::l:: :,�,':(�. =���Tv�Bpo�� I ,

Rol. 1.021 • C... aIv. o' 178m"/:,a Hendqu. Bortollnl, 5� 1'1$ 5O;�00':1:1: l:m·:g::�.o'J�:";s.\�� �"":'�)Rl::'�bö .

.

ReI. 1.024· Côoo mia. 0/ 138m"�' as· 0/ Iei.'ona) � 35.ooo�:1::: 1:�: 8:: �I:: c:,'1�'-.\"':menaul�.rcr:.-oÓ°Nm .11$38. .00
.

Rei. 1.0'il7 • C mia. c/SOm'· (Eolrada Rio Molha eõiIßi do calçalnentol RS 5.000.00
Rol. 1.028 ·-C mad. cf7Om" (RIoMolha, PIÓX. AI�blqU. _anl R$ 8.500,00RoI.l.029· Sobr. Anl cf2OOm'·l!\v. Va_) 180.000 00
ReI.l.030· Sobr.AnI.o/25Om"(P cio,"•...,. 11$.350.000,00 .

ReI. 1.031 • Sobt.do. o' ....Om·· U • Ba""l Entr. + P.rcellI1!ento
.

Rol. 1
..
032' C... aIv. cf 120m'" {Jgu' RS18.000.00 + Ananc. cf 3 donna.

.

. AP OS
RoI.2.001·Aplo0'2donna.·(_d8n ·do)Enlrade· RSI3.500,OO+ RS·185.00
��002. Apto o' 3 donna.• (EcillciO'Schio",",l) Enlrada : RS 45.000,00 + 1'1$ 289.00
��003 • Aplo o' 3 donn�.

·Iclllci.
o

Arllll..�
Enirada 38.000.Óo + 1'1$

3811.00.pI
m"

:::l: �:=: =�� g=::: ��g���o IlrJ g�,;�,<:;..or°)!t�045�'C:.gg. Qui�do
Rol. 2.008 • APlo o' 3 donna.' EcillcioJ_II) 1'1$ QullBdo

:l:1:�:�:�� �� ::::::::: �:='=Ii) :��<k.QullBdo
tI: �:�8:�:g;::.:::'a�:( E���o��os S ';\l ro:�:�: g�I=::

..

:1:1: �:gU : :J:� ���"l'�.(��=ci': ==� Fir5ó���r.rceI.do .

Rei. 2.014· APto 0/ 138m' • (Cd.ana Munlqu.· Centro) 1'1$ 48.000.00 • QullBdo
.

.

. TERRENOS'
Rol. 3.001 • T.rreno cf 450m'. �Lol PepplBarral 1'1$ 13.000.00. Rol. 3.002'· T.r....o·c/�� �a VitorMoirelleo) 1'1$ 18.GOp.C!<I .

Rol. 3.003· Tarreno o' 40.uwm • BR· au.ramirltril RS 170.wO.�
Rol. 3.004· T.,....o 0/ 8.000m·· iijm pnlx. P._r':JoRS 38.000.00
:1:1: l�:t:::::� ���.( 8�,;w.J)1t�1,J�,od°0
�: l�: t:=� ���:!: ::e':":I1�'IIi',;�.'IIl!rJoR$ 2.800,00
:l:IJ:� : t:�= ��T::: ��au�:j�"mlo� so.OOO.OO

.

':l:Ugg :t:�:::�=!: �=a�Fl'J��cl\r',OO
Rol. .3.013 • T.""no 0/

U98m"� arra do Fio C.irol RS 18.000.00 .

Rei. 3,014 ·T.r o 0/ 2,18Om" Próx. RodeIo Cdou o) 1'1$15.500,00Rol. 3.015· T.r o o/3OOm'. �_Ioa. 200m da P�a) 1'1$ 4.500,00
:1:1: �:gl� :l::':' � :�:: Quinla =1���0�1�=r:r.���OO,OO
Rol. 3.018· T.r....o c/42Om'. reta) 1'1$ 4.500.00 �réolado em àX
Rei. 3.019· Tarreno cf 485m'. FI_r�l Entr•• RS 1.500,00 + Fln.nc.
Rol. 3.020 • T.rreno c/385m' • _a� Enlr."" RS 3.000,00 + Fln.nc.

:1:1: tgy:t:�:�3�::: zI) �C8.8ll�t�$4.500,00·
.

tI: �:� : t:::::� ���� c,e�,:���":)'t� ��g&?gg.OO
Roi.. 3.025 -T.r....o c/7.5OOm·fnlx. MaihasM_I 1'1$ 70.000:300Rol. 3.028 • T.rreno cl45Om" ". V.INII.· Bairro Amladol 10.500..20Rol. 3.027 • T.rreno 0/ 450m'. R...V.rsaII. 'I\oIrro AnIlado 9.500.w

.
'. CIlAC�JIOS

Rol. 4.001 • Área ele 3OO.000m'· lGuaramlrlm) RS 50.000.00
Rol. 4.002

•.�;(JH
ele 5.32Om· • (Rio carro· PIÓX. a.oco Loil.) 11$ 45.000.00

Rol. 4.003 • .. ele ·500.000m'· Rio Luz) 1'1$ 55.000..22
RoI..4.004 • .. ele 500.000m:. RamOS! RS 80.I11III,00 '

=:::�: ::�. P:;'oi":.l����
Rol.. 4.007 • .. do 5.000m'· ( h. eIe�."") 1'1$ 8.000,00'
Rol. 4.008 • ÄÍM ele �a amin eonatonl· Ma_rondulia) RS 20.000.00
Rol. 4.008 • Ar.. do IEolrada adbalcl) 2OIon do _Iro. ,,_ plane. c/ ca...
18goa • pomp ele INIB. .00 .

ReI. 4.010·AlM ele8.00 Irada Garibaicl, iocaldaele Rlb<!aa Pedras) RS1G.000,!!01'1.1. 4.01'1 • Area ele lO . O • (Schroedar c/ ca.. , 21.goaa 6Umllocallzlivio)''''
30.000,.00 ;

Rei. 5.001 • Sal. comorcial �g:-2;:�:E:c:'..s��F3Al�oo.óo + Financiamento
Rol. 6.002· Galplo Incluablal O/2SOin'· (Terreno c/90Om" Rua Jorge CDmlowlczrR$
�l�?ó88. Gllplo Indullrialcf280m'· ('T.r. o/S.85Om'·o/ca;"elealv. 100m'· Jgu'84)

. �'�:�'�°Galplo Ind.. dÓ conl. o' 'roa ele 1.038m' • Con..r. o' 610mi • Centro) 1'1$

�:�oor SaI�com.rdai: (Ru. Antonio C. F......ra· Centro. ao lado dO FotoL_) 1'1$
20.000,00 .

. LOCAÇÃO
,.

.
.

Rol. 8.001 • Gllplo Ind. c/280m' (RuaJorgeOzemiowlcz· pamo pl Incltabla) 11$-1.000.00'
porm"

P�Ão.'rt
:

Rol. 2.050· Ca.. aIv. o' 240m'· 0/ 1 .. 11•• 3_s.• 3 laias. 2 BWP�cozinha o' annilri,,:/
. :'.�,:anl:u�l;'ei.�&r" pl 2'carros. churrasqueira, dep. pregada 0/ BWC,

. . LQTEAMENTOS
Rol. 2030 • RoeI_dai Pi....r•• Enlr.da +·f}nanc.
Rol. 20<10 • R.._cial BaII"g • Enlrado + Flnanc.

Apartamento de ótlma.qualldade, bairro do Bigorrilho,
esquinas das ruas Ângelo Sampaio, J!Jlia da Costa e

Cândido Hartmann, área construída de 150m2, com
duas vagas de gar;agemtotalizand0208.,66m2,3quartos
(1 suíte) fíno acabamento, mobiliado.

a.aaaaaaaa ••• aaaaaa�a�aaaaaa.

� CHAVEIRÕllJARAG1UA .1\ .�
a Cópiadechaves em2miTUllOs, trocasde segredospara a

.

a a
a ql!otllquertipodefecluUJura,aberturasdeportasde casa, .. a
a Corro, travadesegurallf'a,

.

a
a a,.quiv'o�cofre,ConsertoiJe OSMAR.,TRE;MEA a,

': fechadura,igniçâ6_decarro. . NovoProprietário .:
a MaLDaodoro da FontIca, 23 - no cenbo da cidade a

: Defronte ao Koerich - Jarag... SJaI- SC :
a�aaaaaaaaaaaaa.a.aaaaaa�a�aa

CASA·EtÉTRICA lTDA.
\I \T FR I \ L I � L (TR I ( '() E \ I c: F lo{ \ L

FIOS-ELETRODUTOS-CXS. MEDIDORAS
-LÂMPADAS�INTERRUPTORES.;,ETC.

.'
.

.' I

CONFIRANOSSOSPREÇOS _

Rua Athanásio Rosa, 363 - CENTRO
Guaramirim - Fone'73-0879

tómercial JUNKES Ltda�
. ,

rbtja fi tocbs Oß �us cJbntOl um II .

. /.

fELIZ NATAL e um

PRrnDERO ANO NOVO'
�UA E�WINO MENEGÓTTI, 222

� FONE (0473) 72�75 - JARAGUÁ DO SUL - sc j

. FONE� (0473) 72�3363
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CON'DOMI,NIO RESIDENCIAL ATHE,NAS
", '

• .'. .'.' • •
.

• • .'. .', • '.. " TELE VENDAS: 11-1500

'. TRAGA SEU' ESCRITÓRIO'PARA ,OS ,VERDAI)ElROS· ÚLTIMASUNIDADESÀVENQA,900/0JÁVENDlOO

TEMPOSMODERNOS·
ESTE,ÉO MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO:
COMERCiAl DE JARAGUA DOSUL. VEJAALGU':'
MAS DAS CARACTERfsTICAS' DO MARKET

, PLA'C't:..
...

"

.,
h

" /

'. .

, .

'.

65.000,00 Reais de entrada (à combinar. Aceitamos autornövsl e
outros imóv�i$ no negÓcio:) + 22.000,:00 Reais, • Ass. Finanéiamentö', ,

'

... .

__ .. 'IIiII_.__ ... '-III!Ii._'"
)',

Apartamento: RuaWilly Mancke.n° 219. Apto.102 "'1o'andãr·
230,00m2·O,1 sufte'- 02 qtos • sala estar � sala dejantar- cozlnha

.

BWC Social'� Dep. �mpregada-·_Área S�' Garagem. 2 auto.
.

,

+ELEVADOR PANOflÃMICÓ;
I

.4
LOJÀSDE

CONVENiÊNCIA. ,

EXCLUSIVA RUA 14 HORAS:

.
,

,

.

+eSTACIONAMENTO COEfER"FO' .' :TRABALHANDO
'

�COM VAGAS'DEMARCADAS;" 'TOlJOS OS DIAS DE 8,A
, MEIA NOITE.

+OÀI.ENTAÇÃO,COM FRENTE
'o'

• \ •.•
'

,

, PARA', A'FACE NOFn�E' :- ILUMINA.'
CONFORTO fiARA �" .

çÃO ,E VE�TILAÇÃO NATURAIS; .CIDA,DE, BONiI NEGOC/�
, . '"

OS PÀRA OS LOJISTAS! .

I .••ENTRADÀS ;. PELAS RUAS
..

' REIN'OlDÖ', R'A,l!J' E, :CARLOS, 'pI!!l!ROJ·ET�O�,.C�O�NS�TR·U·�A·O··E1NCIC·OR·POIliRA·ç·�·�
,

HAFFEáM�NN. .

,/

., .. A/ ..•... Ifpt.
'. .

ArqultetUriII .

'Rua Domingos' de Nov,a, 108
Fone (0473) 7�·2608

.

Fax (0473) 71·0836

,_o':�_.,'!!"'_.��-_-_-_--,----_-�-�-_-�-_-��-_-�-_-_-_��-__ -_--.'�c��.�·'�._J_�a_r....�,-g_�U-���do_·.,_S_u_I,_;'s_c -
__

-_� -_...__

IIIÍIIIII.---....._-__��.-.-__ ...._.-----------...Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,I Vendas
, I Terreno na rua FredericQ Barg,dé 14><30 (Pró>dlTlp a·ROdoviária)., .

'Apartamento no Ediffcio JaragiJá. Casa de alvenaria na rua:Alberto PicoU, ,553, Água Verde, com 7.5,,00m2,
,
Casa de alvenaria com 63,00m2 nó Loteamento' Vicenzi e Gadottt. .' " terreno de .18x16� ,

, Chácara em ,Schroedel', com 42 morqos, terreno todo plaino; com áquae
'

Oasademadelra com tO;00m2com terreno 420,00m2Lot. Marcatto, rua 723
luz.' , ,,' casa n° 90 EstradaNova'

,

Casa mista,c/90,00m2.na rua Manoel da costa.oaírro João Pessoa. 'Casa de alvenaría COrl; 140m2 na rua Adélia Fischer n° 248
"

Terrenocom�,700,00m�ecasadeàlve'nariacommuitàs:frutasepaIm�ps.'·' '�
°

,"
•

.'

Casa de alvenaria com 280,001112 com terreno de 2.500,OOm2, na rua , "

"

.Sala Cómercial "

.

Antônio Carlos Ferreira esquína Lotlrenço Kanzler. . Sala comercial' na rua Roberto Seidel (coropa).
','

2-8

6 ...
• .�-.

. ' .' INTERIMÓVEIS
, CRECI0914-J

/

Só esta semana,

* Casa de alvenaria "

com j 50'm2,'terr�'no
com ·3.90m2. Rua:

Tomais,' Francisco
• , >. , •

_',

\
'

de Go.es.· (Nova"
.

�

"

Brasllla) Apenas:
'R$ 50;.000,00

_.

" : Jar� do Sul; 17 dedezembro de 1994

, .Lar·._6veis
Av.'Mal. Deodo�o, 141'

/

,
,

•.�.��..�_.-...-.

.... :�RECIN.·'589J�E:',
.

:
• ,., .s). •
• ! •
• ·Ba..... Sul" '.

o:"� Im,á"ais
,.,

:
I I=on.e: .(0473) 72-2734, I
•• •

. Casas

I
.

,

.• CasaeÍnalve�ac/13om2;3qto;,sal.·coz,desp.�em..
'

TERRENOS '1'• ' Vila Rau. Preço R$ 2S.000,OO. Aceita-se cairo. •. Terreno em Piçarras a beira rio CI 4.185m2
• Casaemalvenariac/70m2,2qt&, sal�COZ, BWC, todamurada, • (Ancoradouro)·-'
• ,no Jaraguäßsqeerdo. R$ 16.S00,OO '. .

'

.'1 TerrenoRua Amazonas. c/1.72Om2, (esquina)
,

,

•. ;�o:;�:=;�i,�:'��:�:2����€� terreno com
; • "

pröx. SCID-
.

.

' '1'
'

• Casa mista c/ J.SOm2,.3 qtos, 2. BW� e demaís dependências; • Terreno Rua Joaquim Francisco .de Paula, cl
• terreno cl 480�� (l2x40), Jara�á Esquerdo, Pre� ,R$ .", 2.500m2. Pröx, trevo PostoMarcolla
'. 16.000,OO,negoclável. .,

. .,. I T 142Om2R' L' Ki'"
. ,','1,

'

,

.

erreno C'
'.

"
ua UIZ, 'enen.

.Casa em alvenaria cl 70m2, naBarra, próximo ao noviciado.
, • 'Preço R$ 18.000,00 - negociável, .• Terreno Rua João Januärío Ayroso 20x90

'. Casaemalvenariad/180m:i,Sqtos,,2I3WC,g�emp/doi� I' .

(1.800m2}., .\

.' carros, sala.coz, e maisu� depösito.em alvénaría com p3ni2; I I'
3 lotes com 2 casas demadeira'+ fundamento '

,.,1:
'

Aceita-se carro até R$ 10.000,00. LoeaIizada na Barra. R$' Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/950ni2.•. 4S.000,oo ,

'

,". . • '
•
',' CASAS

'

•
'

Terrenos. •.
'

'

" ' .

• Com 400m2"na rua Luis Satler, naBarra, fundos Supeiiiler-..

I
Casa, ;UvemUia c/·5om2 - Loteamento Ana'

,

,

.. cado Breithaupt.Preço R$ 8.000,00' ,'. I Paula, Rua209'-" Francisco Hrushka, n" 1.122. I'• ,Com �42,60mi (12x28), Jguã, Esquerdo, próximo ao Condo-, "Casa alvenaria cl 60m2 Loteamento Rodrigues, '

• mínioAZa,JéiaS.PreçoR$6.S00,OO .' ',... � VilaRau .

,,'

,', ",
1

'. Com445m2(13,Sx33),naBarrl.pr6xim�aonoviciád<?preço.

I Clasa,em: construção SOp:t2 - São Luiz
(

'. R$ 8.000,00 '-'.,
.

'ICom 720m2,localizado..na Barn. Aceita,-.se carro. PreçoRi 'I '

' Casa mista rua Guilherme Hering, n° 30··, '

• IS.OOO,oo Centro Pröx.Bar Capílé '

' ,

'.,

0. Com 840m2, naBarra. Preço R$ 7.000,OQ
. .

I
.'

Casa alvenaría 160m2 • Pröx. Recreativa
•. com,

2.791m2, ruà.'Walter Marquàtdt,,defronte Centro Com. I 'I Mene�otti ., '.1.•' V�l- Preço R$ 21S.000,QO '.

.
-

. '. C al 100m2 'Om2 (, '. ' asa venaría
,

,

+ 6
, ,em construção)

•' Com 4S0m2, na rua.Bertha Weege, a L5opmt� da Malwee
.•

'

,

�,Iih.a daFígueírä,'

Preço R$ 6,SOO,OO _,50% maisZ pagtos. '.,
'

.' Chácaras • I
Casamista cl terreno de 14x36 - Rua Franci�co

I'

'. Com 6S.836m2� na'Barra� Preço R$ 210.000,OO� SO% de .' 'Zacarias Lenzi
entrada e saldo em até 03 meses. .

"

• Casaalvenaria 1k3,6Om�cl terreno de16,40x70 "

• Com 2S.27�m2, edificado com uma casa em alvenaria-nova- ,

'

�L148,00in2) • Vila Lenzi.
,

.

_ '0, I.'• com 7Sm2, pastagem.Iagoas. Aceita troca por casa na 'Barra. •

."
\

I• Preço R$ SO"OOO,OO
,,' .,

.

• Casa de madeirá cl terreno ße 2.000JIl2 rua.
'

• Com 12S.000m2, edificadocom duas casas de alvenaria, uma I., Francisco Stinghen sIn° ,

, casa de madeirá, um galpão, árvores frutíferas, 60.0001112 de .

" Casadealvenariac/ 183m2cl terrenode 1. í48m2• pastagem, lag?ás, ,água corrent,e. lO,
calizada na .Estrada'

I• Garibàldi, dístante 9bn da Malweer'Aceita carro ou casa na • '

• cidade. Preço R$ 85.�000,OO ,', .'.. •
•

Com 250.000m2, edificado cl uma casa d. madeirá,de 80m2, •
, estrebaria, galpão pl milho, árvores frutíf�i'aS, 10.000 pés de
• �anana,pa1mito, pastagein(f',mais?0.000m2d�terrasatadas, • , 'I'• aguacerrente, naEst�da Ganbal�: a 18bn daM�wee. Preço •
'. R$4�.OOO,OO·"'negocláve1., '

'

. .'
, Loteamentos, ,

.

. /.• 'Lotes à partir'de R$ 1'.000,00 de entradae sàldo até SO meses.

•
'

Aluga'.
'

I
'. Lojas comerciais na rua Angelo Rubj:ni, na Bar,ra •

Casa alvenaria :!!!���o.�9� 420m2 .: I'Situadaemärearesidencíal,ValorR$65 .000,00
Casa em construção 40m2 cl terreno de esquina
LÓ�al�ümto, Ana 'Paula III.

"

R$ 75<>9,00 :.. "

.1finane�axneJlto ,do te.rreno
'

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. ,

u ,

( .

Jàraguá do Sul, 17 de dezembro dtH994 E�PECIAL DE NATAL
\

"

CORJmIO DÓ POVO,: 17

.

. Enquanto mu�tas pessoas
estão em' casa, com suas famíli

as, co'-'
memo-

..

rando e

.se ale

grando
.

com, o

I esptrito
. da 'noite
de Na-

. que POlJCOS se preocupem em na noi te de Natal em Jaraguä
pensar nisso. Oleei Corrêa, 31, doSul, Apesar de ser um,
casada, enfermeira da·Unidack trabalha dos

'

mais
.

estres

de'IerapiälntensívadoHospital santes ela diz que se emocio-
. São.José, é uma destas pessoas. na quando vê os grupos 'de
Éla estará longe do marido Luis I casais que vêm. visitar os

César e de suasduas filhas na enfermos; e 'rezam-e cantam

noite de Natal. Estará no seu
.

por' eles.. "Quando eles vão'

'loealdetrabáll1o,fazendoopos-, embora 'vejo os doentes'
sível pará que algumas pessoas emocínados por estarem Ion- .

possam' ter 'outros natais para ge dos Iamítiares, muito dos

tal, algumaspessoas temqueficar . passar com a família.
, quais que nem vieram .visitä-

,

longe detudoissoparagarantíra OÍeci' é enfermeira há 12. los .no Natal", lembra Oleei

segurança, socorro e o atendi- anos, e veio de Chapecö. É a mostrando toda. a sua

mento de muitas outras, mesmo segunda-vez que vai trabalhar solidariedade.

DEDICAÇÃO (1)
" ..-

Ga,rantira vida de outros longeda!QmüUi

.

I "

P/ontótJ :

··p./o
yido Di)

'. Noto/

.. t!!!1IH í994'�i.�'�Í9AIAiAA,
"

�4 . I ,.,..,,_ .............._,

(f,fN#I, lUI446�.� '.
.

' .
,

'c,

,. ,

IIAMiqos l$ckROEdENSES, ." .'
.

.

.' I.

ChEGAMOS AO fiNAL dE MAis UM ANO dE
MuiTo TRAbAlho, MAS .TAMbÉM de MuiT�S

,.

'REÀllZAçÕES. ESpERAMOS O;UE �o pRóxiMO EXER(:í�io' ,

.

pOSSAMOS cO.NTiNUAR fA�ENdo TU�O Aoui.Lo O�E
.

pt.NEjAMOS pdo. NOSSO pOVO, bEM co,"'O fAZER dESTA ..
'

NOSSA TERRA,U;, blGAR CAdA VEZ MAis' dESENl'oLvido. .

ESPERAMOS'AiNdA OUE A ALEGRiA, � .fElicidAdE �,A ,AZ di:
:DEUS ESTEjA pRESENTE EM c4d4 Co�çÃO E. EM CAdA �R, .

;
.

.

·SC"ROEdE�SE.'
.

A Todos, dESEjAMO,S
.

UM FEU:Z NAJAr
,E UM -ANO Novo 'TAMbÉM �ÚiTO fEliz·.'

"

PREFEITURÁ MUNICIPItL DE SCHRQEDER .

Hilmar Rubens Hertel- Prefeito

Gregório Alois Tietz -Vice-prefeito

e
,

··f«4t4k4'e.4 .� .� .. (J .

.�.��#UJ446�.
\ '.

- .

�f'���.'
?I e�� rpe'.� dê�

'."
.

.

�

e 44I«te�. epte� (AU6'

··_199Se.��{ .. ,

/.

�__ � .A
. .

� I'
.

.'

-'�:,�'fuAÁ4��."

· Pão &·v'infw :�
. Panífícadora.e Cohfeítaría '

.',
'. "

. ,
.

.,
,.

.
/'". '.

Av. ·MaJ..Deodoro da Fonseca� 927' - Centro
Fones: (047.3) 72-2100 -.72:.1243

. '

.. �.

Jaraguá _tio Sul - SC .

'

)*

, .

• ••
' •.•••••••••.••.•.•

'

.•••••••••
, �,••.• � ••••••••.••••••••••.•.•• ·e ••••••••••••••••••••J

.

..
. .

, .' ,
.... ',' .

• "'. A cada minütfoYCri.a·se .•spe�aDça de. horas' mais leUzes, leh
·

�.,...� ,

. '_
..

��.,'.',' ",
.

'.' � , será o' dia carregado pelo amor Iratemal. Vamos oativar o"

'. . : .�t. . .

" .
'.

'"prqDmo COIR_wta paz e Ir�tenDdade; FELIZ'NATÁL e um
. ,

'

t'
'.

.

espetacular ANO N,pVO. '.
.

-, . .

.i. S��S�
:
'. Av. Mal. Floriano Peixoto, 29 - Fone (Ó473) 71-1911 - Jar�gu�·.,do Sul- se

•

•

· '

.. .

,,'

•

· .'

Joalheria Seifert Ltda...

•

'.

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORlu:IO nosovo- 18
,

, "ESPECIAL DE' NATAL
\

VIGíLIA

Jaraguá do.Sul, 17 de 'd�mbro 'de 1994

" Policiaismantém segurançapública ,

·
'

lÁ Polícia�í1i';' tem a �nd_ não est_�eleceu _escala deeonhn:agUê, Talve:um pai

' .

.... .: .'.
.."

'. .

'

.

'.' -"... ...�....
responsabilidade de dar segu- "de trabalho dos PMs, Dias o .que não pôde comprar Um bom

, rança às pessoas e lares duran- Sargento Mauricida Silva, 43 preseiuc para seu fill}() se sen-
'/te a noite de N�iaL Todos os anos, casado, passou muitos te mal e busca ii caminho da
anos, um --,----,... 'natais trabalhando e não pôde bebida", comentou.
g r a n d e '.11'11" ' ficar próximo de sua mulher, "Nós obedecemos escalas de
.nümero de "

rI Marlene e de seus 6 filhos. 24 horas de trabalho e vejo,,

sol dadcs tio IOMlli. Algumas das ocorrências ' muíta» casas onde liá fartura e '

,têpt de Ii- LJ'.'lIl!JlllltI. atendidas por ele, na noite 'de outras oridc quase não há-O
car longe r' 'l/1 . Natal, mostram o quanto pode que comer. Por isso, sempre'
de �ua.s fa- ,ti"tizl.. ser triste esta noite. "Nunca, digo a meus, filhos que não
m 11 1 a s ' tive um fato que me marcasse devemos desperdiçar o que te-
para que as outr-as possam fes- muito, mas várias ocorrências mos, porque tUn <fia ,poderá ,

tejar com tranqülidade. A 3& que atendemos dizem respeito nos faltar", ensina o sargento'
.

Companhia, de Jaraguá do Sui; a brigas de casais, por causá Maurici.
' .

Mauriâ: testemu!,ha de alegriaS e tristezas
t

:

Neste Natal � no pr?ximo' ano, sejamos 'O<S responsáveis
pelas bees ,mensa8cf.ls e' que a paz;'a esperança, a compre

,

, ensão e o' pro8�o, sejam' Os principais,meios de
inte8raçãó de. todos os ideais. A lodos votos de l)oas

,

festas, e que permaneçamos cada vez aais inte8rado.s em

defesa dos interesses ·da comunidade.
'

fELIZ NATAL E PR�PEQO ANO NOVO

.•� Regatél'
H01\TDA .' ", Motos,'

Filial:
. \. ,

,

"Rua Adélia,Fischer, 239 � Centro
:Foná: (0473) n;'2999 "

,

,

- Jaraguá do Sul - SC ' ",
,

'

Av� Oscar Barcelos, 1112 - Centro
. 'Fone/Fax: (0478).21-2525

"

"
Rio do Sul - SC ' " .

Matriz:

. .

, I :Desejamos (dm lodo êariitho'
'o espírito da'vVo/ar'llle ·i·PAZ.

,,)

,'A alepriad't;Vatal "':!'
'llle,ißSP8/U;VÇA.
O (oração do ;Vatal 'llle fMlO�.
8 tudotesa sé fáça VJtJ;;4 dentro,
de sua vida, hoi�, amanhã i sempre. .: .

. '

�. .

Sempre i;VotaIoHdeNasce e reSHDsee'o
PAZ, a .. 8SP81U;V�A (OAJlO�.

/

. I

Feliz Natlfr� abençoado Ano Novo.

São os votos da:
,"

� ,,', �'

RAD1Q JARAGUA' LTDA. ,

Que «felicidade eapaznos
acompanhe na noite de
Natal e, no decorrer de

,

todo o Ano Novot "i

li'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPECIAL DE NAJ�: .

,
Jarag.uá do Sul, 17, de dezembro de 1994' . :"

,\
-Ó:

,

DEDfCAÇÃO '(3)

Bombeiros' atentos, para
-

as tragédias
,

,

';I'

100aginerp que, de repente, Os bombeirosLauro Rech, 24� que aconselha a mulher e o'

aconteça uma catästrote na noite , anos, casado, e Carlos Borchers, casal de filhos, a irem para a-
de Nata), Um acidental e des: 42 anos, casado, são os escalados casa de parentes. ','
truidor incêndio 'começa em parafícaraposrosduranteanoíte ,'Umad8siembraI}çastristesde

,

sua casa, ,dodia24emadrugadado'dia25. unia ß(;)tfe de Natal, foi hádois
O (Iue fa-: 1/.plllllli., ,,"Estajá é a quarta vez que vou anos quando: u�a,residência in-
zer? Tris-

I.. ••�
,

..

,í
trabalhar na noite' de Natal, em "cendíou na região centrai'da cí-

-te , não? 11'111,,1111 cinco anos que estou na dade."Foiáíquesentimosaim-
M,as, para ,111111111 IÍLJIIII ' corporação", diz, Lauro. "Eu já portâncía de nosso trabalho" co-
q ue as, " perdi a conta de quantas vezes

-

mentam os. dois! orgulhosos por,

p e s s o a s ,illotlo '

Ó,
tive de trabalhar nesta noite", terem evitado ummal maior. De

,

pos sam �._._................,..._
brincaCarlos.. serviço e longe da festa, os dois

_

ter o socorro 'que precisam,
'

"Nós já estamos acostuma-
'

brincam afírmando que'vão pas-
duas pessoas vão sacrificar ,a dos com isso", conforma-se sara noite brindando com muita '

noite de Natal, em família, Lauro, 'enquanto Carlos diz 'água gelada. Carlos e Lauro, isolamento e aiençaD

.Salarl
Feliz Noiol. e \que o Ano Novo seja. 'docomeço.ao

fim uma travessia de paz e' barmania:
,

", '

São os votos de: -:'
' "

,
.

.

, ','
,

. .' ,-' , " '" "

SAFARI - Comércio ,de Artigos de Caça e Pesca Ltda,
,

'

Av. Mal. Deodoro da, Fonseca, 583
_

'

'

,

FONE (0473)-71-8135 - FONE/FA.,X (0473)'72-1389.'
.

,
.,

.

,
<

,

: '

-

"

Q;U;'", ','

.: Ó':�� ck- ,Wal. :Je�-
, J ,

.
,

, '.' ". '

judk� úxkOl�,� g;fí�(I
"

•

0ZJ __GI'
,':::;/U()(M r..g�/'

\ :

São os votos áe:

Schmitt· Hotel e Restaurante L.tda� �,ME'...

'.
',' I •

'.
; ,

R,ua Maria A. ,Silva Masoaranha,'�/n2
"

'

Fone: (0473) 72-1624� Jaraguá do, Sul - SC,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'" ESPECIAL DE NATAL

I
'

CORREIO DO POVO � 20
" Jfaraguá do ,Sul, 17 de dezembro de 1�

) ,

'.
"

DEDICAÇÃO [4).

Transportar· as pessoas. depois· da festa
, Äuel�sPessoas que não que, muitas pessoas possam Para ele é um.dia de trabalho
têm conducãoprópriaequerem desfrutardo convívío.dequem normal. "Omovímento só'deve

, visitar parentes c amigos neste 'gostam: EstanislauMostowskí, ser um poucomaior no final da
Natal, COIII certeza, vão usar o: 47, casado, pai dequatro,filhOs tarde quando as 'pess,oas
transportc coleu vo, mas o que I e avô de uma criança,' vai estiverem voltando para casa",
poucos lembram é que para trabalhar das 13 às 20,horás de .prevê Q motorista que faz a

, poderem usar os ônibus há a domingo, 25, para garantir o / linha centro/rod,oviária.,
neccssídadcdcque alguémdirija transporte das pessoas-que es-, Estanislau disse também que
este veícuk ic ou trapessoacobre tão apé., '/, " não acha ruim trabalhar neste

, \' \". '

,

as passaguns dos usuários. ,"Terei o sãbadoe oríomíngo dia, até porque vai folgar na se-

Isso mesmo," até os "aré o meío díapâra ãcar com.a gunda-feíra epode se encontrar

motoristas e cobradores têm de família, o que é uma vanta- com afamílía, novamente,jáque'
'sacriücar () Dia de Natal para, gern", raciocina Estanislau. todos estarão deférías. • Estanislau: jtl(ga na segunda�/éira

, ;

,.'

,',PELIZ
É sempre tempo de

'

renever e de viver em paz.
.. Nossa mensagéril qe um' ..

, ,

Natal de muito amor e um

95 cheio deprosperidade.
Boas festasl

I
,

A

oce

Dla
.

elhor!

,I

TRANS!"lGNA

,VERDUREIRA' DA,�'RAqUEL
Co'mareio de Frutas e, Verduras

Ru�: Cel.Procópio Gomes d� Oliveira, 1.160 - Centro'
Fone(0473) 72-1468 - Jaraguá doSul- SC

, ,I' ,-

T-ransporte Ltda,
,

,

I'

,
Rua 28 de Agosto, 655

, Fone: PAB:X (O�'73)�73-9244 - Fone/Fax 73-0900
.

� -' .

Telex: 475-042
Guaramírím - SC

, "

" /

..... ,

••••
-

••�•••••• IIÍ .111!1 IIIÍ•••••••• IIIÍ IIIIIi••••
� ..

'�=
'

,:'
,

-

"

i; Sempre t��Pl! .de �e�ovar e de viver empaz; =
i'·'�,iI' I '

-

,

"
,

'

II

I' LOJAS TAILVANDA • '

I ' Av. Mal. Deodoro. da Fonseca, 205 ,

I
,cl, '

',' "" '.
'

"

" 'Fone/Fax-(0473) 71-1244.,. Centro - Jaraguâ do Sul-'SC ,I
� � � _ �._..� � �

"

-.
"

•

•
.

'.'. -

.',' 4'" •

_,

.' •
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Jaraguá do Sul, 17 de dezembro de 1994
,

CORREIO DO POVO � 21

"

CLIMA

Decoração natalina deixa a desejar
. .

' '.

N�IOjas,ocOIOrid�doNlltal passeios noturnos,mas encontram Sofisticação e efeitos IUQÚno-
aparece timidamente neste ano. São poucas atrações adicionais nas Jo- .. sos foram os detalhes escolhidos

pau c a s jas. pelaBmmendoerfer Veículos, para
as vítrr- , Uma das poucas que traz uma a elaboração de uma bela vitrina,
nas que PDUtDS decoração atrativa é a Casa dos que conta, também, com um

apresen- Enfeites, que até por força da situ- discreto efeito 'sonoro (uma caixa
tarn urna illyestem ação, produziu uma das melhores de som emítíndo músicas natali-
decora- 'decorações deste ano. São bonecos nas); Sein movimento mas coma
ção cria- nas _

commovímentos.acrescentadosde criação de um panorama baseado
tiva e que luzes coloridas e um avantajado em regiões montanhosas com uma

chama a vitrillos Papai Noel feito de pano" atraí a crosta de neve figurada e uma bela
atenção .... cobiça dos pequeninos olhos, árvore de Natal, são aspectos que

,
de adultos e crianças. O -eolorído embevecidos COIIl a magia natali- empolgam as' crianças,

.

, das luzes nas ruas leva às pessoas a na.
Bonecos com moWnientos, são alrtlfÍÚJ

'9{fl, humildade do
'

nascimento de
Cristo, a essência do amar fraterno.
5FP.CIZ 9{.9LtJ!Zl c e um.9Lfl\[O g\[(1)O

cheio" áe
. �:

São os 'votos' do '
'

,

.

.

. ....
.' .

.' '.
.

.

.

Colégio' Divina Providência.
Av., 'Ma�. Deodoro' da Fonsec·a

I
,

•

•

.

. , .' .

.

Fone (0473) 71-0779' - Centro,

., ,Jaraguá do Sul-'SC
'.'

.

NATAL* M.AlUVJ:OBABIA KltAISCR
IND. ,E COM. LTDA ..

,RUcl 28 de Äßosto; 142, '

. '

. f�c (0473) 7Y0522 *
'

Ce�tro �, Cuaramirim - SC . ";';"
.

,'" U.��4,,4,e�aJM��•

.. 'U.IIUJ"'� tie,� fta�.tI4'vd4, étfM,�.,
.

... 'U. 1IUJ;"e4f1. a!e�F ,4 fI4iJ e4t4 116 lUJ446 4U4.u.-

*AOS n.0ssos'clientes�, anilgO$ os sinceros votos de·'*''::;:i:;
, Feliz Natal e um Prospero Ano Novo.

-
. "'.. .'

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.

CORREIODO POVO - 22 ESPEGAL DE �ATAL '

'

Jaraguá do Sul, 17' de dezembro de 1994

Um, grande painel com

predomínâncíado azul.luzes, aeasa
'

do Papai Noel, o pröprío velhinho
- em seu trenó e uma rena, formamo
visual de outraagradávfl,lVitrina de
]araguá do Sul. A Menegotti Veí-

. eulos, muitas vezes premiada por
suadecoração-natalÍna, não deixou,
por menos' e produziu maís uma

obra-príma, que atrai, tanto crianças
como adultes.

Sem duvida, são estas

, decorações que mais chamam a
'

atenção das pessoas que passam
pela avenidaMarechalDeodoroda
Fonseca, durante estas noites que
antecedem o Natal, Além disso,
apenas se optou pelo trivial, sem

, muita criatividade e sem a dose,
sempre atraente, da ousadia nas

decorações. Papai Noel deve estar
triste com isso. • Mene.gotti: na casa de Noel

•

-O,Natal·de Cristo é O momento de
/

"iodos nós esquecermos nossas dife-
,

rençes e elevarmos preces aos céus,
rendendo 'Braças, pelo vivido. E é .0
instante de-pedirmos a Déusque o
amor e a concórdia 'entre as 'pesso-'
as, sejam, no. limiar de um novo ano, a

, principal proposta e o projeto mais

',' \ � imp,ortrult:e.·
.

/

..
'"

.

Estes são os votos de.

•

'Q9/��Fn04�a��
,

rwarwF�J'Cb��'�e
nudh�vd04a'e�e��

ffi�·��.

MALHAS, LTOA. '

Rod. sc- 416, 2.2727
Rio Cerro 1- Fone (-473) 71-0099,

Fàx (0473) 71-1045
Jaraguá do S�ul - SC

FÁBRICA- DE: CALHAS
SCRIOCIE,.
Rua Athanásio Rosa, 1645
Fone(0474)73-0325
Bairro Avaí - Guaramirim - sc '
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NOViÇOS

··Um'Nauüvouaâo à espiritualit}ade
. . CarIOSLUCiafloMagnOlli, estudos eclesíästícos,

.

-

xada de lado. �emos a :nossa
DieiksonCustódío deCarvaífío, Ostrêsaíndàvãomontarum '. ceia; junto com os padres
e José Silvio deOlíveíra, são'os presépíoeumaärvoredeNatal, formadores e os residentes
únicos noviços, dentre 24, que no próprio noviciado, -mas a (qaatro ao todoj't.disse o noví-
permanecerãonoNovícíadoda programaçãoparaanoítefelíz, çoCarlos.' :,

r,C9pgregação dos Padres do jáestápronta.Eles,juntamente Eles 1%0 costumam trocar
.

Sagrado Coração de Jesus, 10- com a" comunídade local, presentes;"A ausência deles ,é.
calizadonaßarradoRíoCerro, ,pFogra,naram a costumeira uma reação à exploração'
durante, este Natal. Eles estão MissadoGalo, que serärezada

_,

comercial da data". acrescenta
concluindo .o estágio de seis na capela do novícíado. "No Carlos. "A troca deles não é

\
meses e após isso deverão se

.

Natal nós prívílegíamos o as- condepável, desde que, 'não .:

. transferir para o Seminário de pecto da espírítualídade, mas a
.

absorva o, sentido do Natal",
Brusque onde cöntin�arão' os . programação festivanão é deí-' lembram os novíços. I

Dietkson, Silvio e Ctuws: ,.jkXíiD
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!Muito oBrigado! I ..
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'.' Av•.Mal.Deodoro,130-Fon8/Fax:(0473)71-0091 •
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5t amizade e a cooperação
mooeramnosso caminho

. .,. _.

neste ano que[inda.
, Plasforamgrantfes .aiaoancas '.'

.' .

.

que· sustentaram nosso

.,'

......
� I

. A •

,ant111O.
.. "_-,
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Nosso desejO é de que, nas FESTAS DE, NÀTAL�haja um tempo pâra a humanidade m�d;tar a .

importância do emor do próximo, do trabalho da justiçá, da paz ê· do bem-(#star·çoletiflO'.
.

BOAS FESTAS'e FELIZ ANO NOVQ

'-Callll&lI"& MuniciJP>.aíl Je GU&lI"&rniri�
'�..

.

Rua 28 de Agosto, 2244.. .

Fone (0473) '7�-0002'- Centro _ GiJaramirhn _ SC
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I :Anúnc:�o' de ·ê·mpre'go
pere quem não está
p:ensanClo,"f!m muder

. de. emprego�
..

. ..

Empres� �6Iid�t líder: no-s�u setor de prestoção de serviços,
busçe identificar :e>ée�uflvos,:_,profissionais liberais ou

ernpresérios, para a função de Agente.de Contato.
Estes profissionais devem ter bom relacionamento com o

quadro diretor äe ernpresós 'Iocóis! e eidedes vizinhos,
visondo illtermed'ia.r o eontato comerciolcorn estes
emprésàs. .

.,
.

Oferecemos remuneroçõo por comissão, com excelentes
,

per$pedivas' de' ganhos dado ao significativo volume de

neg6cio.s· possíveis de gerar, sem a necessidode'de.romper
vínculös profissionais ,'j6' existentes 01.1 compromissos pe

..

horério; além dé apoio,publi�jt6rio. Sigilo total, se solicitodo.
Os interessedes dev�m éntrar em contato pelo fone:

'(0474) 33-:-9871. :
.

/.'

.

MAGIA

Papai IVoelainda encanta niuitqsmanças
,

c#".
• '.�'

-
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•
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.

. Com suas roupas�ermelhas Deodoro, distribuíbalas e dácon - pais asrespostas são vacilantes.
e densas barbas brancas, um Pa-. i�lhoS, quando é soÜcitadQ:" Ese escovam os dentes todos os

.

pai Noel só é diferente de öutro E, garante, dos oito anos para dias, também. ,

pelo aspecto físico.Deresto, C0n- baíxo amaíoría das críanças.com OSlneninos, segundo Bisoni,
tínuam povoando a ímagínação quem conversa acredita no Papai

.

que é casado, e pai de uma tllhá,
�
de ..muitas crianças que ainda

'

Noel. "S6 que todos, quando
.

pedem com maior freqüência .

acreditam que os presentes, por pergunto, toram bonzinhos o-ano presentes como, bicicletas·
elas recebidos, chegam na noite tnteíro", dizBísonisorríndopara mountaínbike, pranchas e heróis
'de Natal à bordo deum trenó que' outra criança que.se aproxima e., de revistas erb quadrinhos, como

" " voa puxado por renas. Nelson cuja mão ele enche de balas. o Batman. Já às meninas têm

Bísoni,39 anos, há 15 anos veste- .' "Juram pramim que não chupam maíor preferência por .bonecas,
sedePapaí Noel:' "pelo prazerdo' . bico, porém o bico está na bolsa '

patins e bicicletas.'
.

contatoeom críanças" -. Naporta ,damãe",acreste:qt:a.ndoquequan-" . "Adóroainocênciadelas", diz .-

'do. Lojão Beber da Marechal dopergunta se discutemcom os Bísoni:"
.

QUClnd� O b�ilh�r _dDS sinos a�untia d pa-ssagem de'�ais ,um�' dat�' q�e' ma�cã o

" .� �: maior dconfecirn�nto da humanidade, desejamo� 'q'ue todçs, os"'corações 'se ir'rl1a-ne� nu�
abraçofraterno, c(p�qar;tdo ódips e-rân�o�s, 'fazendo comque Ci paz env�lva ° mUnda,
fr�nsf?p'lj1ando-se numq ,���daJei'�a p�imave�ct d�, ci�or ..", .. :,

.

,
"
",

'

"Aos�jafaquaenses de m040.esp��ial, envinrnos osrnnls si·�ce.�os·vot�s de que o Na'tal'e�te
ja f,'resent� em seus lares emtoc:lv ° seu eSRirito de pai efpCJfe;nidade, pronunciando um.

"

Ano.Nov� repletó de ale,gria" justíça e,re�hzaçõe�.
..São os veles d�:

'

\

;.., ,

..
,

- ."_.

- VEICULOS DE
PÀ.RTICULARES·
RUa 'Jo��ville, '711-sal(, 1

-

.�' Fone ,(0473) 72:�0777

Jaraguä df! Sul-Se. '

"

", f

... _, ,

,
,

,�P/J���7 �.CYV�� .....

..

'

WAl;NI5R" TRANSPQRTES, -e, COMÉRCIO ·LTDA.
,

BR-280�' Km '55;. Fones.(0473f73.;Q422 3 73-0163 - 'Guaramirim - SC

. i
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REALIDADE
,

Presépios simbolizam um Cristo homem
Nas comunidades debairro

da periferia de São Paulo, há
Cri s to

negro, tJ 'I.
C r ist o r'orJ/ezo

faminto, e luzo:
Cri s to

em volta dele. Assim foi no ano

passado e será este ano na igreja
deSantaTerezínha, emPedreira,
região de Santo Amaro, onde o

frei José Leonel Vieira passa o
Natal entre os pobres. "Perde-se
'nestes presépios o lirismo, a su
avidade doNatal mas em com

pensação eles sãomuítorícos em
simbolismo", observa o padre,
chamando aatençãoparasímbo
los que nem sempre percebem
aqueles que fazem os presépios.

"Para eles, Cristo é um írmão

(DII//os/es

doNo/D/

menor

abando

nado,
pois ali
seprefere refletirnoMeninoque
nasce nagruta de Belém a cara e

°sofrimentodos cristãosreunidos

disposto a caminhar entre eles,
para ajudá-los a se libertar, um
Cristo que aparece como poder,
esperançaeluz". Houve umNa

tal emqueopresépio dePedreira
não tinhaMarianemJosé,equem
representou o Menino Jesus foi
ummenor abandonado, órfão de

pai e mãe. "Os cristãos dessa
comunidade desmontaram o

Cristo religioso e distante, para
mostrar umCristo que vive com
eles", disse frei Leonel,
ressaltando operfil social epoli-

IA fa-" SAN T A M A R T A
e 'I CONSTRUTORA & IMOBILIÁRI�LTOA.

Maketing Rua Marina Frutuoso, 7'4 - Tel: (0473) 71-2357

tíco que assume na sua igreja
a figura central da noite de Na
tal.
A preocupação é a mesma

mas o estilo muda na paróquia
de São Domingos, entre

Perdizes e Pacaembu, dois
bairros ricos de São Paulo.
Ali o presépio costuma

lembrar o contraste entre a

pobreza de Belém e o luxo
das grandes cidades,
contrapondo em cenários

paralelos a simplicidade de

Jesus entre os pastores e o

fausto das luzes de lojas
entupidas de presentes. "No
ano passado, Cristo nasceu

aqui de uma grande flor que
se abriu no presépio", lembra
o padre JorgeCid deCamargo
Perez. A flor, escolhida pela
comunidade, substituiu o sím
bolo da Campanha da
Fraternidade cujo tema cos

tuma invadir o Advento, tem
po de preparação para o Na
tal.

Ofe=mos a população de Jflf68uÍl do êul
o nosso presente de Nallll
Implanlada coao uma scmenlc, uma .simpb idéia.
Crescendo como um embrião na bflfl'ißa da mãe,
Aooapenhedo com muila dedicação e amor

Definindo cada vsz llIIIÍ.s M sues formai.
t o nosso "�HODDING J.AQAGUÁ· .

O!!e a�umirÍl em um ano e meio
A sue função sodel ne cidade.

trIlO &orá apena.s um c;:mprecdimenlo romercio1.
MM uma exteMão dos leres onde
Amigo.s se enooníreae M famiRM atenderão
c!uM necessidades, vont.ade.s e cbsejo.s
!eja de romprM, l�r ou aUmentação,
'lUdo ne m� perfeila lmrmo�a G t:anqülidade
Um fugflf enado PfIf!1 lr�r 1IlO\Il\ÇX)OS i

Ao me&lmo teapo re.speilanclo lradiçõe.s
.

.

Um lugflf onde você .somente poderá ser feRz

De.sa em nesses ombros a responsebilidede
laposío pela oonílençe depo.silada
E a calorose rco::ptividade demoll&lracfu.
PeIM auloridade.s municipaii,
Como também M RderflllÇl1.!l do romércio,
Os eapreendedores romerciante:&; e
Todo.s os pflflicipante:&; e ooleboredores
Do n.o&ro •

�HGDDING JARAGUA· .

Creaos no lrabalho honesto,
Na busca incan&lÍlVd do conhecimenlo.
Na rc;:novação de conceitos e lé:cniCll&l.
Na união de�M 0lÍI.1 torno de um ídeel,
pflfa alcançar o objetivo ro1llUll4

� coa sinceridede� cbsejl!mO&l
A t.oda a população de Jflf68uÍl
Um feRz Nallll e um Dró.spel'O 1993.

&lODPING J.(\RAGui.

" PAUlO

r'AD���!!��
CREAlSe 24321 • Fone (0482) 47·1455
Fax.: (0482) 47·5494

•

êfffi@�1I'1
CONSTRUÇOES LTDA.

- -------
- - -- --

ª :d':_ � E.. � ff.. E

QUE:M p�çÇOU 365 DI�ç tR�NÇPORT�NDO
� ÇU� E:ÇPE:R�NÇ� E:M PROVE:R UM �UTURO ME:LHoOR
P�R� � �MrLl�, CONQUIÇ'FOU O DlRE:ITO DE: C�M�R

VOC� DE: �MIGO.
.

.

� III�Ç�O C��RINI+O D€ÇE:J� � C�� UM DE: çE:Uç
�MIGOÇ T�B�LI+�DORE:Ç E: €ÇTUD�NTE:Ç UM N�T�L.

RE:PLE:TO DE: p�, �MOR E: I+�RMONI�
'E: QUE: E:M 1995, VOC� CONÇIG� tR�NÇ�ORM� seu

Mj)JOR ÇONHO €M R€N.I�D€.
.

\IlAÇÃO
CANARINIfO
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Presentes fazem crescer as vendas em dezembro
.

A troca de presentes entre
osaduítos (ou a surpresa do Pa

pai Noel que deixa brinquedos
nos sapatos das crianças), movi
menta o comércio de todo o país

maioria dos assalariados já
recebeu o 13° salário.

Nem sempre é a cena de

Belém que lembra nas vitrinas
o nascimento de Cristo. Qua
se sempre, no entanto, há uma

preocupação em identificar o
NataI como uma época de paz.
O presidente da República
costuma conceder indultos

para os presidiários bem

comportados. Este ano o

número dos que poderão
visitar os familiares por al

guns dias no Natal deve ser

superior a dez mil em todo o

país. O indulto, porém, s6
beneficia presos que

uma

festa à P,esos
.

p a r t e

ne s ta gO/lllomépocado
ano para i/ldullos
quem
vive do /lONolol
balcão.

. As vendas aumentammais demil

por cento em relação aos outros

meses, príncípalmente lia terceira
semana de dezembro quando a

cometeram delitos leves, como
furtos e estelionatos.

Mesmo sem o indulto, alguris
conseguem licençapara passar o
Natal e o Ano Novo coma famí

lia, comprometendo-se a voltar à
prisão no dia e hora marcados ..
As igrejas cristãs e outros grupos
religiosos participam do Natal
das pessoas que, como os presos
e os doentes, não podem reunir

se nesse dia com a família. Não
são gestos isolados. São comu
nidades que fazem um trabalho
de conscientizaçãoduranteo ano
e que querem tomar mais
concreta a presença de Cristo
nesta data.

Para nós, seguro não é só 1arantia de riscos

Seguroé Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nll 90,
.

111 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
.,

Jarà uá do Sul - SC

Que o significado da noite de Natal

perdure por todos os dias do Ano Novo.

�Nii,;_°;L
. ."T AG�NCIA REINOLDO RAU � .

.

Rua Rcinoldo Rau. 37 - &1a 1
fonc: (0473) 71-1465 - Jaraguá do �ul - &::

UIII bOllllllolllcnlopara ,
,sonHar, porque do ,
,

sonHo nasce ii

esperança
e?Vota! éselllpre
UIII sonHo!

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo

Despachante Guenter

Rua Irineu Vilela Veiga, 106 - Centro
Fone (0473) 73-0106 - Guaramirim - SC

I
/ ···/A ARDENNE DESEJA QUE POSSA

CABER UM PEUGEOI
SOB A SUA ÁRVORE

DE NATAL.

··l.

Boas Festas!

Desejamos que este Natal seja o melhor de todos. Com muita paz, muito
amor e muita harmonia. E o símbolo desta união entre os homens,

dentro das famílias e em todas as comunidades é a árvore de Natal. Um
sinal vivo da fé, da vontade de preservar a tradição do arnor"que é o

.

Natal.
Para nós, o melhor símbolo deste sonho é uma árvore de Natal tão

grande e tão bela que Papa� Noel possa deixar lá embaixo um Peugeot .

pra você.

�

••
CONSÓRCIO ASSISTANCE
NACIONAL "III,lj"lt

,

I.

APEUGEOT�
Fone (0473) 71-0622
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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C E R E J'A O
RESTAURANTE E LANCt:t0NETE

BUFFET-
LANCHES

PIZZAS
PETISCOS e

SERVI-CAR

FONE: (0473) 73-�734
Rua 28 de Agosto, 2500 (Pertinho da Esta9io)
Guaramirim - Santa Catarina

É Natal. Tempo de presente. Tempo de compras.
Tempo de amor. Tempo de alegria. Tempo de solidariedade.

Tempo de amizade. Tempo de doação.

Tempo bom para renascer.

Nascer novamente para um novo ano. Um novo tempo.
'Tempo de paz. Tempo de esperança. Tempo de participação.
Tempo de trabalhar. Tempo de respeito.

Que 1995 seja um tempo sujeito à fraternidade,
com possibilidade de uma vida melhor.

Tempo que as crises ocasionais tragam
oportunidades para sermos mais felizes.

RENASCER
.-------------�----------------------------------------.

Em cada pessoa, o Natal
faz renascer a esperança
de uma vida mais feliz.

Boas Festas!
FLORIANI EQUIPAMENTOS

,
,

PARA ESCRITORIO
'.
I
I
I
I
�----------------------------------�------------�-----_.

POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O�GEM

Arvore era comemoração
o deus Oâin

,.",

paga para

p a r a

substítuírumacomemoraçãopagã
- o sacrifício docarvalho sagrado
de Odin, deus da poesia namito
logia germânica, que se adorava

Ceias nanoite de 24 de dezembro
em homenagem ao Deus Meni-

ou almoço no dia 25 também
00. J.fazem partedãfesta, a peruman-

Floriculturas e mercados das tém a liderança entre os pratos
cidades vendem arbustos planta- preferidos e é falso acreditar que
dos em latas e jardineiras para tenha: chegado ao Brasil por
quemnãodispõe,nojardimouno " influência de costumes ameri

quintal, de 'um pinheiro ou um canos.

cipreste que possa ser Nas fazendas e cidades do
transplantadoparadentro decasa, interior há muitos anos se cria e

Éao pé das pequenasárvores (há. se engorda peru para o Natal -

asartificiaisdesmontáveisemui- peru caipira que se abate na

to mais caras) que se depositam véspera, depois de um bom gole
os presentes para crianças que já de cachaça para, justificam os

não acreditam no Papai Noel. especialistas; garantir a cor

F amílias que não

participam de encontros costu

mam armar presépios e árvores
de Natalnasala, mesmo que se

jam apenas para a decoração,
sem compromisso religioso.
Pinheiros iluminados e cobertos

de enfei-
tes lem- .

OpSfUbram a

tradição - ,.

da Eu-
nao «

ropa,on- inlluintjo
de eles

surgiram omsritono

A árvore é um s{mbolo do Natal

,

vermelha da pele da ave de carne
tão branca. Porém, o cardápio
varia. a frango é a preferência
em Minas Gerais, já o Nordeste

apela para receitas regionais. E
os brasileiros de origem
estrangeira comemoram com a

cozinha dos avós imigrantes -

bacalhau para os portugueses,
macarronada para os italianos,
carne e chucrute para os alemães.
Síriose libaneses comem cabritos
e carneiros recheados e os espa
nhóis não esquecem a sopa de
fruto do mar.

/ilfIJ1Y�' -

Visando a melhoria do atendimento à estren

/ geiros, oferece curso especial de inglês para
PORTEIROS, MOTORISTAS, BALCONISTAS,

RECEPCIONISTAS e TELEFONISTAS.
Curso prático e simples, adequado às

necessidades funcionais dos participantes.

Duração: 80 horas
Período: 06/02/95 a 15/12/95(2 horas semanais)
Horários: manhã, tarde ou noite.
Requisito: 152 grau completo
Matrículas: 23/01/95 a 06/02/95
Informações:Rua JacobBuck, 120 (próximo ao Besc)
Fone: 72-3475

No balanço de mais um ano gue se finda um saldo

de alegrias e "da consciência de. bons momentos. Mas
acima de tudo um profundo reconhecimento a Deus e

aos nossos amigos, poissempre esfenderamas suas

mãos e nos ajudaram a alcançar nosso objetivo de
s�rvi� a t�os da melhOl' forma possível.

VESTINDO VOC� DE CORP<> INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 5i 5i
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IMPORT & EXPORT

Importadora & Exportadora de

Equipamentos Eletrônicos ttda

TELEFONES CELULARES - FAX
CENTRAIS TELEFÓNICAS
APARELHOS TELEFÓNicos
ASSIST�NCIA TÉCNICA
INSTALAÇÃO E CONSERTOS
EMGERAL

- COMPRAR UM CELULAR. f ,FAcIL, DIFrCIL É TER ASSISTiNCIA NA HORA EM QUE voci MAIS PRECISA.
- POR I$SO E MUITO MAIS, A TELTRON CELULAR PREOCUPADA COM A NECESSIDADE E COMODID,ADE QUE UM TELEFONE' CELULAR

PROPORCIONA, OFERECE AOS SEUS CUENTES, APARELHOS DE PRIMEIRA UNHA COM GARANTIA TOTAL DE FABRICA DE 1 ANO,· E REPOSIÇAo DE

APARELHO EM CASO DE DEFEITO ENQUANTO SEU TELEFONE ESTIVER EM CONSERTO.
- A rELTRON AINDA FAZ TESTES PARA. VERIFICAR, A FORÇA DE SINAL NA SUA REGIAo E INDICAR A POTÊNCIA DO APARELHO DE SUA

NECESSIDADE.
- A TELTRON OFERECETAMBÉMTODA A UNHA DE ACESSÓRIOSPARATELEFONUCELULARESi FAX, TELEFONES CONVENCIONAIS, CENTRAIS PABX

DE PEQUENO E GRANDE PORTE, INSTALAÇÕES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS EM GERAL. CONDiÇÕES DE PAGAMENTO EM 3 VEZES 'OU PELO
'LANO DE CONSÓRCIO �COOPERATIVA). .

- LOCAÇAo DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA TODO TIPO DE CENTRAIS E TELEFONES.
���M�I!IIIII

RUAPROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 28.0 - EM FRENTE A ENGETEC- FONE/FAX (0473) 72-0803
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A minha árvore de Natal
Como será, Senhor,

neste Natal armar uma
árvore dentro do meu

coração, e nela pendurar,
em vez de presentes, os
nomes de todos os amigos?
Os amigos de longe e de

.perto, os antigos e osmais

recentes, os que vejo a cada
dia e os que raramente
encontro.

Os sempre lembrados e os

que às vezes ficam esqueci
dos.

Os constantes e os

intermitentes. Os das horas

difíceis e os das horas

alegres.
Os que sem querer eu

magoei ou sem querer me

magoaram.

Aqueles de quem me são

conhecidos apenas as

aparências. Os que pouco
me devem e aqueles a quem
devo muito.
Meus amigos humildes e

amigos importantes.

I
.'

Os nomes de todos que já
passaram pela minha
vida. Uma árvore de raízes
profundas, para que seus

nomes nunca mais sejam

arrancados do meu

coração.
De ramos extensos, para

que novos nomes vindos de
todas as partes venham

BELEZA E QUALIDADE VOCÊ ADQUIRE' NA

A a.rt:e em decorar

Com grande variedade em:
- Presentes

- Decorações
- Ventiladores de teto com luminárias

(residenciais e comerciais)

RUÁ:DOMINGOSDANOVAN°154
(próximo sinaleiro daReinoldoRau) - Centro

Fone:,72-1890
JARAGUÁ DO SUL - SC

CD' s . DIS C OS· F I TA S

I

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

•Uma linha completa de todos os gêneros íscrnbo - rock - clássicos, etc) .

•CD's diretos das gravadorassem intermediários e um excelente atendimento .

•Oferecemos linha completa de som, porta CD's, porta cassetes, agulhas pl
toca disco, encordamentos pl víolöese guitarras .

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

Disco 'a partir de 3,80 Reais .

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

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

CENTER
SOM

'---- J

A Agrotema Agropecuária e

Transporte de Madeira Ltda.
, Deseja que a fraternidade do
Natal se faça presente em cada

, dia do Ano Novo.

Agrotema Agropecuária
e Transporte deMadeira Ltda. ,

BR-280 - s/n° � Km 60

(Pr6ximo divisa
Jaraguá - Guaramirim)
Fone (0473) 7�-9264

OUE o MisTÉRio do (\IArA" SE REVElE EM Todos os dus
do ANONOVO/ EM PAZ; FEL/C/DADEEAMOR

Jtlnas JJfestas
[SAUMGAERTEL]

QUfMICA INDUSTRIAL LTDA.

juntar-se aos já existentes
de sombra muito agradável,
para que nossa amizade seja
um momento de paz e

repouso nas lutas da vida.

Esta é minhaárvore de
Natal.
FelizNatal!
(Lido na OASE, no

encerramentodo ano)

VISTA,..SE COM ELEGÃNCIA E CONCORRA AO SORTEIO SEMANAL
DE UMA 1V COLORIDA E UM CORSA EM JI/Ol/9'S

KAMISÃO MODA SEMPRE .. 4 VEZES SI ACRÉSCIMO '

VESTINDC> voc:l= DE CORPC:> INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, ��

'.
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Padres confortam doentes nosdias âe Natal
Ummês antes d� Natalos

padres LéoPessini eCrhistian de
Paul de

Barchi
f on -

taíne.ca
pelães
do Hos

pital das
Clínicas
de São
Paulo, começam a distribuir em

quartos e enfermarias uma men-

HOlo de
soudode:
(omoyente

ebumono

sagem de esperança e vida.

Trabalham num lugar de muito

sofrimento e morte, mas não é
essa a dor que querem lembrar

quando anunciam a chegada do

Menino no milagre da gruta de
Belém. As celebrações se inici

am logo na primeira semana de

dezembro e variam de setor para
setor, deacordocomo interesse e

o estado dos pacientes.
A cerimônia é sempre

diferente,mas em todas as unida-

des do complexo hospitalar (cin
co institutos, ambulatórios e es

colas que movimentam cerca de
lW mil pessoas por dia) prepara
se o Natal commuitaemoção. "É
comovente e profundamente hu
mano. uma hora de saudade e

muítasolidariedade", testemunha
o padre Léo, que há mais de 10
anos vive ali o seu sacerdócio.
São 32 celebrações para os doen
tes e suas farrulias e profissionais
que trabalham no hospital.

Hámissasnacapela,encontros
e reflexões nos auditórios e

reuniões de pequenos grupos em
salas e enfermaria. "Aqui nós
celebramos a vidaque chegacom
oNatalnumlugaremque sempre
se enfrenta amorte",diz o padre
Léo, convencido de que nesta

hora,mais doquenunca, épreciso
lembrararessurreição às pessoas
que vivemno desespero da dor.
Muitos doentes estão longe
das famílias "e é então 'que

bale a saudade, porque' o Na
tal é alegria para a gente passar
em casa", Hámeninos e meni
nas vivendo ali pela última
vez a alegria de ganhar um

presentinho de Papai Noel,
.

porque são crianças condena
das. "O conforto de um abraço
e um sorriso nessa hora é o

melhor presente para quem.
está sozinho ali, longe de casa
e da família", concluiu o padre
Léo.

Qg_e a Felicidade e ss alcgriaeB do Natal

perduram durante o ano que eBe iaiaia.
BOA'S FESTAS e u,m VENTUROSO 1995

COMÉRCIO E REPRESENTAOÓES DE GÁS'
Rua 28 de Agosto, 49 - Fone/Fax (0473) 73-
0464 - Centro - Guaramirim - SC

DENKER
-
-

Ao término de 1994 e no limiar de
1995, a todos que nos deram apoio,
colaboração eprestígio, desejamos

Boas:Festas

D�r�PfJD�PEDRA��R�ÂS LTO:'V:.J
Rua Silveira Júnior, s/n2
Centro -Guaramirim
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o PRÓXIMO, CAMINHÃO .É DIA 22/12/94GANHADORES DO
1!SORTEIO
10/12/94

l' PREMIO· 1 CAMINHÃO OE MERCADORIAS
NICOLAS SALOMON • GUARAMIRIM

2' PR�M10 • 1 FORNO MICROONDAS BRASTEMP
LEONI BOSHAMMER • JGuA DO SUL

.

3' PREMIO·l FOGÃO CONTINENTAL MIRAGE
UOO PACHEWlSJ ·JGUÁ 00 SUL

4' PREMIO· 1 BETONEIRA 145 L MENEGOTTI
EDUARDO MAUENBERG • JGUÁ DO SUL

.

SI PR�MlO·l BICICLSTAMPNARK CITY FM 26

.. PR�E�IR:g�::e:���:�� Ir.! (N
LORI SCl(MllZ· JGuA 00 SUL

7' PREIIIO.1 CHURRASQUEIRA eLéTRICA FISCHER
,

MARILDA MABA· JauA 00 SUL

I : li i 3 i j:�'IJ a I
CERTIFICADO DE AUT.
. NI 011091020/94

-

PROC. NI13 973 000 269/94-49

NAo_INTEGRA OS PR�MIOS
OCAMINHAo.
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EXEMPLO .

Alunos daApae cantam e sorriem
Um coral com 12 alu

nos da Associação de Pais e

Ami

gos dos

Excep
cionais

promo
veram

um es

petäcu-
10 diferente e comovente na

quarta-feira à tarde. Acompa-

11010/1'
lozNolo/
do (/iollto

.

(o/slIls

nhado de professores e ao

som de violão e flauta, na
escadaria interna da pre
feitura de Jaraguä do Sul in

terpretaram cantigas de roda
e canções natalinas para os

funcionários- públicos, dan
do um exemplo de vida in
conteste.

Eventos, o Rotary Club de

Jaraguá do Sul promove o

410NataldaCriançaCarente,
do qual participam 1.500

crianças cujas famíliasprovi
denciaram as inscrições eque
foram selecionadas.median
te alguns critérios que visam
beneficiar realmente as mais

Rotary necessitadas. As crianças
Hoje, apartir das 14 horas ganharão presentes e parti

no Parque Municipal de ciparãodediversasatrações. EmofÍÍOcomalunosdaApae

NESTE NATAL DEIXE-SE
LEVAR PELO EspíRITO
NATALINO, CANTE,

BRINQUE, SORRIA, FAÇA
O QUE VOCÊ QUISER!

AFINAL FORAM 365 DIAS
QUE VOCÊ ESPEROU

PARA FAZER ACONTECE'R
ESTE DIA DE PAZ!

OJomal
'

CORREIO DO POVO
deseja a todos seus assinantes,

clientes e amigos um Feliz Natal!

II
I,

EUlnAno
Yerdadetrarnente
NOVO.

VECTRA
Eleito - ·CAAAO DO ·ANO·

por Auto' Esporte - Versão· 1994

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

ao seu alcance na

�
IJ!!!!!!JlJfElIlJóllFEß

Emmendörfer Com.
de Veiculos Ltda.

Concessibnária
Chevrolet

Av. Mal. Deodoroda
Fonseca, 11117

Fone(0473)PABX 71-3655

MAU CHEIRO••• SANEBOX veda omau cheiro, impede a .salda de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança centra inundações. SANEBOX
é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se disponíveis em vários

.
'

.

tamanhos os produtos SANEBOX com pronta entrega direto da fábrica.
, � -

COMERCIO E REPRESENTAÇOES MANSKE LTDA.
RUA JOINVILLE, 1.532 - FONE/FAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

••• É COISA DO PASSADO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SERViÇOS

Repartições, bancos e comércio noNatal
A repartições públicas de

Jaraguä do Sul já estão com seus

horários defmidos para o período
entre o Natal e o Ano Novo. A

prefeitura municipal, por exem
plo, encerra suas atividades no

dia 23 à tarde. Parte dos servidores
administrativos retornam aoaten

dimentonormalnodia9 dejaneiro
e o restante no dia 15. Os serviços
considerados como essenciais,
como a coleta de lixo, por exem
plo,queéterceirizadafuncionarão
nesteperíodo.O atendimentomé
diconospostosdesaúdeobedecerá

umaescaladeplantão,assimcomo
o setor de obras para trabalhos de

manutenção. Os hospitais da ci
dade funcionarão normalmente.

Os estabelecimentosbancários
fecham no dia 26, feriado local

(segundo dia de Natal) e no dia

30, último dia útil do mês de

dezembro, para balanço, como

ocorre em todos os anos.

Comércio
Desdeodia3 últimoocomércio

de Jaraguádo Sul vem cumprindo
horário especial de atendimento
aos consumidores. Hoje, as lojas

ficam com as portas abertas entre
as 8 e 17 horas. Entre os dias 19 e

23 o atendimento se dará entre 8
e 21 horas e no dia 24, das 8 às 13
horas. O horário especial
compreende, também, o período
pós-Natal. De 27 a 30 o atendi
mentoserádas8às 18h30enodia
31, entre 8 e O horas. Hoje e nos

dias 19,.20, 21, 23 e24, o expedi
ente

'

nos supermercados e

mercearias (opcional) começa às
17:30 horas - dia 24, das 7:30 às
14:00horas- edia31, das 7:30às
13 horas.

,
-

8/Vata! !
Abre a tua a/IHa

8 deixa o lHundo ourar
Abre a tua a/IHa

8 deixa sair lHuito alHor
tOlHO a tara se abriupara o ciu

. 8/icou cheia de luz·
tOlHO o ciu se abriu para a tara

. 8 HO eterno panhalHos lupar.

� todos
um abraço de paz

... ::r:�:�:�:�:::::::: :

:;::::::::':::;:::":';';'"

Comércio estica o horário

Pavimetação e Transportes Ltda.
Rua: Br- 280 - Km 60 - Centro - Guaramirim - SC • Fone 73-0144

.�(r/{:j1�:::\
Que as aliAn�q�keinante neste I,

.:.:.; .. .: .. .; •• , .. :-:-:.- :-.; .;.:.:.: :.: :.;.; :-:.:.:.:.:.> .. ;.:.:-: :j:;.:-:-:.:.:-:
.

Rua 28 de Agosto, 479-

Fone(0473)73-0696
Centro - Guaramitim - Sç

:1:mlll,í.�Bi
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FONE (0473) 76-3200
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