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- Jaraguâ terá redes

de gás' e de esgotos
Até o finá! do mês de janeiro a

,

prefeitura de Jaraguá do Sul deverá
ter em mãos um ante-projeto para a

implantação das redes de esgoto, gás
e tevê a cabo. Página 4
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Distrlbuifãofoi na quar:ta-feira pela manhã

AJUDA
, .

. Faml1ias carentes ganham �.
"

�.
.

; cesta baslca ãe alimentos
A LBV' de Jaraguá do�Sul distribuiu nesta semana

.

cestas básicas de 'alimentospara 26famílias carentesdo'
.: bairro.Jaraguá Esquerdo, selecionadas através de um

cadastrofeitopela associação demoradores. Os alimen-
,

. I tos garantem a elasum modesto almoço para o dia de
Natal. Página 7

.

-

Incapazes poderão
receber um salário

Pronto inquérito .

da morte. de bebê.
Defícientes físicos e idosos com

mais de 70 anos que não têm condi

ções de se sustentarem, poderão' re
-

céber 'Um saláriomínimo através de
lei jäaprovadaem Jaraguá. Página 5

A delegacia de polícia. de Gua
raniirimjá concluiu inquérito sobre a .

morte de bebê recém-nascidono dia 3
.de dezembro deste ano.Documentos
já�tã6 com o CRM. 'Página ii
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. presidente da cnticasaogovernofederal esta. Segundo eJx,�� in�r
"

Celesc, VíctorFontana.es- que proibiu às empresas vestimentos�iösdêrií ',,;;
� 'teve nesta semana em concessionärias que �uarariliri��:ílf:!benefí:
:�s:=����:��� (�:��� ;::;g�::!J:;)� â����;�=1:._
narua senador Schroeder, acesso.a financiamentos recursos gerados com eco-
Fontana não poupou federais 'paraobras como nõmias. Pägina S "

J
"

.

.

Fontana: empresa investe recursos próprios'.'
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, EDITORIAL
_

Yivendo com esperanças
São válidas as comemorações, é nós, porque traz, também, um novo

preciso umpoucomais de alegria, de crença presidente.
em dias melhores. As pessoas, mesmo É um dos mentores do PlanoReal e tem
agora as vésperas do Natal, andam um enfatizado a necessidade de reformas
pouco tristes, descrentes, oque é aténormal 'tributárias e econômicas para que, de
'em um país onde o ser humano C01p.O tal -

fato, a médio e Iongo prazos; a justiça'
não recebe.o tratamento devido pelas social possa serfeitacom umaverdadeira
autoridades levadas

_

ao poder por estas distribuição da renda. Contudo, já en

mesmas pessoas. frenta resistências explícitas de setores
- A implantação do Plano Real, que con- específicos, acostumados ao .enri

teve a.inflação acelerada, ainda, naprática, quecimento fácil às custas do suor alheio.
é ilusória. Quem estava mal, continua as- Pior que isso, com apoio de políticos de
sim e quemestavà bem, estámelhor ainda. carreira .sempre bem financiados em suas

,

O salário mínimo é ridículo, não dá para campanhas. Portanto, comemoremos o

uma, pessoa comer o mês inteiro. Tudo Natal e o Ano Novo. Porém, vigilantes
continua como 'antes. Porém, este Ano porque num piscar de olhos, desfeita a

Novo traz um pouco de 'esperança, senti; , pressão popular, voltaremos ao fundo do .

,

_ mento que deve ser perene em cada tim de poço.
I.

lmprensa.uvista daNação
o jornal .em suas arrancadas

com vista ao futuro da sua cidade
e do seu povo, .não pode e nem

deve esquecer-se da, linha
r

programática e doutrinariamente
traçada. como marca de sua exis- '

tência, possíbilítando, assim, grau
maior de respeítabilídade que os

-

leitores creditam à sua conduta.
Uni jornal não é grande pelo

tamanho que encerra - e, muito
menos se agiganta pela'quantida
de que edita. Um jornal, é grande,
quando sabe impor aos seus leito
res a dignidade traçada como '0

- rumo,de sua caminhada, quando
'

defende os postulados democráti
cos e fica ao lado do povo - na

alegria ou nas amarguras .' que,
tantas vezes, eclodem de forma
ínsopítävel. Umjornal tem qU,e ter

reputação, para poder lutar firme e
corajosamente contra a corrupção

,

e a pusilaminidade de tantos, que
ficam contemplando omundo sem

EXPEDJENTE '
,

CORREIODOPOVO
,
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*VilSonJosé

nada fazer, eqüidistantes dos com- . que subvertem a moral do homem
portamentos integracionístas, que e comprometem a sociedade.' .

são pilares de um mundo melhor A imprensa é a vista da Nação.
para todos"

'.

Por ela é que a Nação acompanha
Umjornal, como jornal, deveser o que lhe passa ao perto-e ao lon

sempre o elo entre o povo e suas -ge.enxerga o quelhemal fazem,.
autoridades, traço de ligação entre em devassa o que ocultam, perce
o passado e o presente, 01.\10 posto be onde lhe alvejam, eu nodoam,
e perseverante no futuro. Defen- mede o que lhe cerceiam - e, se

sordafamília.deDeus.dasocíeda- , acautela. do que aameaça.
de. De sentinela avançada da pre- Que estes ensinamentos que
servação dos bons costumes, foro, Rui Barbosa nos deu, sirva para
mador de bons cidadãos, compo-

.

todos os jornais do nosso grande
nentes da grande Pátria. divina-· interior, na disseminação demuito
-mente constituída, E, que tem por

-

amor nas suas edições. Pois que,
elementos orgânicos, à honra, a "um país não é um grande país por
disciplina, a fidelidade, .

a ser forte: um.país não é um grande.
benquerença, o sacrifício. país' por ser rico. Um país só é'

.

"Multiplicai a célula - diziaRuy "grande país se.for càpaz de muito
- teremos o organismomultiplican- amor" ....
do a família, teremos aPátria". :ß é
esta família que o jornal precisa
preservar, incutíndo.boas leituras,
orientando os cidadãos, com o .

banimento dos condicionamentos

11'Jornalistaepresidenteda
.

Associação Paulista de Mu
nicípios e da Confederação
Nacit;mal dos Municípios
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Confira a Hístóría

;'A História âe nossa
. - -

gentenão podeficar só
na saudade",
-O Passado só é impor
tante se o seu tempo foi.
bem empregado

Barão de ltapocu

Há72anos
- Em 1922, os SIS. Mello e Souza e complementar,240escOlasmulÚcipais
Orestes Guimarães levantavam esta- e427 escolasparticulares(59,887%),
liRicamente á existência de 16.897 A proporção entre escolas públicas e'

�las primárias no Brasil: Em São particulares ia além da metade eestas
Paúlo, o maior Estado da Federação, lecionavam com professores alemães,
tinha2.200escolasestaduaisemunici- . italianos, poloneses, russos, ingleses;
pais para 1.129 escolas particulares etc. etc., e o professor Orestes Guima-
(51,318%). Santa Catarina, um dos rães,paulistadeprocedênciacontrilta-
Estados pequenos em relação ao País," do pelo Governo Brasileiro; tentava
tinha 713 escolas, im seja, 455 estadu-. 'provar o descuido da UlÚãO das áreas
ais, 6 escolas ·reunidas, 11 grupos de forte imigração estrangeira, o que
escolares, (O) escolasmodelo, 1 escola resultounanacionalizaçãodoensino.

Há 70 aDOS �
.

.

- Em 1924, a União Ukraniana, em incrementar a divulgação do jornal O
Três Barras; os não indiferentes. ao LavradorUkraniano,cujodiretorera
destino de nosso país, organizavam o prof, Pedro KarmfUlsky, inspirado
'uma filial da União -Ukraniana do

-

poeta c, abalisádo.jornalista, o que-era
Brasn, comemorando o 15 de novem- .

aplaudido com vivas ao Brasil e à
bro e adatade lOde novembro, datada Ucrânia, Este episódio serviu para que
independência da Ukrania, falando o PedroM�rechen, pai do dr. Wald-
sr. Basilio Hupalo, mÜiio�plaudido. ,e miro, viesse ã.laraguä paracom-praro
conhecedor da história política do equipamentográfico doCQRREIOOO
Brasil, participante da Liga das Na- POVO, que comprava um novo, em

ções. No intervalo, "lançou, a idéia de Florianópolis, com Alberto Entres.

Há57anos
-Em 1937, aopínião da imprensalocal jornal "O Imperador", dirigido pelo sr.

se dividia com a vinda de funcionários Henrique Theödoro Harger - o. Leal
daREDE paralocalízar a nova estação

-

Azut-, não tomavaparte.nessagratuita
férrea. OCORREIODOPOVO, toma- acusação, ê' nem-na defesa.

.

va as dores dos visitantes: "Com um . A Comissão diretora do Tiro de
título bastanteestúpido o jornaléco dos Guerra 406, convidava para o.baile,
adeptos da extrema direita, 'Jaraguä', em beneficio daentidade, cormnício às
.saíusse dos seus cuidados e do circulo 20hs., nos amplos salões da Socieda-
vicioso em que viceja, parafazer-pela dede Atiradores "Jaraguä", à rua

falta constante de assuntos e das capa- Bruestlein.
cidiides tacanhas da sua parte -AfestaemheneficiodaCaixaEscolar
redatorial.umataqueàhonorabilidade "Pro!". Aurelia Walther", 'do Grupo
e à administração do dr. Alexandre Escolai"AbdonBatista";erarealizada
Gutierrez,SuperintendentedaRêdede' no campo do Sport Club Germânia,
Viação Paraná-Santa-Catarina. .. ''. Ó especialmente cedido para esse fim.

Há 10anos
- Em 1�84, comemorava-se o jubileu
sacerdotal do Padre João Heidemann,
rua 8 de dezembró, mas a data de

comemoração se dava no doniingo, às.
8hs. defronte .da Igreja MAtriz, com
missa campal, concelebrada por quin
ze padres e pelo bispo diocesano D.
GregörioWarmelíng.
- O dr. Darci Manoel Gonçalves, em
03/1211984 tomava possenc cargo de
Procurador. de Justiça do Estado,

promovido' por merecimento, filho. de
Manoel "Bento Gonçalves e Antónia

MaQaAl�anoGonçalves,detradicional
família schroedense.
- Com homenagemdehonraaoprefeito
Durval v_asel.adiretoraCaríaâchreiner
e a6 ex-diretor Pe. Elemar Scheid,
formava-se, dia 07112/84, á última
turma do curso de Estudos Sociai!,
Licenciatura de 10 Grau,.daFERJ., -\.

A comunidade cresce

�Daas Rodas I
e se transforma pelo .Industrial-I
t b Ih D d ALTA TECNOLOGIA

ra a o. e ca a um �XlJ._AJl]r/tUIi!MAS I
I e de todos.

'

Fone (0473) 7i-2277
_
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CÂMARASRetranca·
..,.----�-.....--__(C.M____l.) Região vai definindo os

h •

..

'."
\

novos presidenie: para 95Briga intestina
_

Na próxima terça-feira o governador diplomado Paulo
, Afon,so Vieira entrega o cargo de presidente estadual do
PMDB pára a vereadora Zuleika Lenzi, de Florianópolis.

'., Na ausência de Luiz Henrique da Silveira, presidente
'

nacional do-partido; informado com a nomeação do
médico RonaidFiuza; 'seu inimigo-para a secretaria

estadual da Saúde. '

,

Fiuza é amigo pessoal 'de fieira e, segundo consta, já
estava escolhido há um· ano.

. I

G uaramirim I corú��
- O vereador ValerianoDevilli

(PMDB) será o presídenteda
"Câmara de Vereadores de

�, ------�--

1111.,••1".
tllvld. '

.

do novo presidente deverá

acontecer no dia lOde janeiro
às 9 horas 'da manhã já que lá,
ao contrário de-outrosmunicí

pios da região, a Lei Orgânica
não foi alterada 'de modo a

permitir aantecipação do plei-
.to. Seguhdo. se comenta, o

nomemais cotado para substí - .

tuir o atual presidenteWalmor
Stricker, é Candído Walz, do
PPR, partido que detém amaí

oriano Legislativo centra qua
tro vereadores do PFL.

outrosmembros damesadiretora'
são Ivo Ranguetti (PMDB), 10

secretärioeoex-presídenteFran
cisco Luiz de Souza (PMDB)
como 20 secretário.

"

Ein Corupá a Câmara será

presidida no próximo ano pelo
vereador EHsio Weddefboff

• (PMDB), que terá Sérgio
,Miguel COmo více-presidente,
Antonio ·Ricardo Hiflbrecht ,

como 10' secretário e 'Paulo
. Schultz (PFL) como 20 secre-
tário. Em Schroeder a eleição

nö próxi
mo ano.

Por um

acordopré
vio.. ovice

presidente

É triste 2
Agora, as vereadoresDeusiiith

de Souza (PMDB)e Salésio
Stahelin (sempartido) são a€usa
f.ÚJS de tentativa de extorsão con- .

tra o ex-diretor: do Samae, Carlos
Wacholz, acusado de irregulqrt-:
dades em 'sua gestão. Fita grava
dá prova que pediram R$ 30 mil
paramudar relat6rio de uma ÇPI
presidida por Souza. ,

Repeteco
Depois de anunciar seu minis

tério o presidente diplomado
.. Fernando Henrique Cardoso fe:

questão de dizer que quemmanda
,

'nogovernoéele, numrecadodiré
to aos "padrinhos" des indicados.

'

Fernando Collor disse a mesma

II 'lid., 1111
'

"'sl.,I'1I
'eleito, -------
,

Nylson Bylaardt (PTB) presidirá
o Legislative em 1996. 'Os dois

coisa. Emandou atéque omanda
ram embora. \I

PLEBISCITO

Sistema federativo tem apoio da AL
.

Ação ConfirNiado '

Q PT quer anular a eleiçãa do , Ivo Konellpreferiu assumirTIa
ex-governador Vilson Kleinubing Assembléia, dando lugar para
ao Senado. Sob á alegação de que Ademar Duwe ser o titular da
durantetrêsanasKleinubingusou . Seduma. É a versão oficial. Na
dinheiro público para promoção verdade, tUf.ÚJ já estava definido
pessoal.Aação

é

coordenadapela desde a visita de Paulo Afonso a

presidente estadual f.ÚJ partido, . "Jaraguâ depois da eleição. Foi só
Luci Choinaski, candidata derro-: um jogo de cenapara dar a im-

fada ao Senado. pressão de forçapolítica.

j víado ao Tribunal RegionaíElei
toral para que num prazo de um

ano fixea data para sua realiza

ção. Durante as discussões em

plenário, amaíoríadosdeputados
,

declararam seu apoio incondicio
nal a idéia de ver implantado o .

sistema de estados independentes
e confederados, permitindo que

,
!l$ próprias assembléias estaduais
faças as leis substantivas e

adjetivas, direcionadas e respei
tando os usos, costumes e tradi

ções de cada região.

,

Florianópolis - Poraprovação
unânime dos 40 deputados com

assentonaAssembléiaLegislativa,
SantaCatarinadeverárealizarum

"

plebiscito, consultivo no prazo
. máximo de um ano, sobre a ado

ção e implantação no Brasil' dó
sistemadeconfederação. A inédi

ta e hístörica.decisão teve início
com o deputado GiImar Knaesel

.

.

.

.

..

(PPR) que' durante um seminário
de lideranças sulistas realizado
nomunicípio de Santo Amaro da

Imperatriz, aceitou sugestão for
mulada pelomovimento "O Sul é
meu país". '

O projeto de-resolução n° 204,'
agora transformado em lei pela
'AssembléíaLegislatíva.jä foi en-

presidente da comissão estadual

gaúcha do movimento "O Sul é
,
meu país". disse que pretende le
var a. idéia'aos deputados' gaü- ,

chos, Os parlamentàres GiImar
Knaesel e Rivaldo Macari assu
nitramocompromísso de contatar
com todas as outras assembléías
estaduais para que adotem igual
procedímento.

Para o presidente da comissão
estadual de Santa Catarina,
Adílcio Cadorin, o sistema
confederativo é a forma que
poderá impedir a secessão, 'pois
com respeito recíprocoàsdíferen
ças regionais e autonomia relati
va é' que se poderá constituir a
verdadeira unidade nacional.

Direta
'Silêncio Diretorageraldo ColégioE;ta-

A ex-presidente do Sinte, Ideli . dual Prefeito Lauro Zimmermann,
Salvati, eleita deputada estadual, de Guaramirim; Roseli Ullmann
usou e abusau do dinheiro do sin- (eleita), deixa o cargo exonerada.
dicato dosprofessores estaduais. - No discurso de despedida lamen

Em comunicados nos jornais e te- _ tou que çritérios políticos prevale-
• levisão disfarçados em comunica- çam sobre interesses comunitários. ,

dos à categoria. Presentes, polãicos.do PMDB ou

viram e aplaudiram.

Pelo menos sessenta líderes
do Rio Grande' do Sul e Santa
Catarina acompanharam a vota

ção em plenário. Dalva Gradin,É triste 1
Câmara de Vereadores de

Blumenau compáginasnegras em,
1994. Seu presidente, engenheiro I

Arlindo de FranC'e;chi, te�e regis
tro cassado' por dois anos pelo
Crea por causa de trinta proces-.
sos por irregularidades em obras

,

civis.

Fatal \

Ano de 95 deverá ser decisivo

politicamente para o PTB, ['PR e

PL de Jaraguá do Sill. A Aliança
não tem candidato disponível-até.
agora. A continuar assim terá que
fabricar um. Com obras públicas
que não deixem dúvidas nos prâ-

.

ximos dois anos.

- ,

TÉRMÖ ADITIVO AO AVISO PE LICITAÇÃO DE' "

,

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01194 '

, ,PURVAL VASEL, Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul, 'Estado de Santa Catarina, toma
público queresolveprorrogar ádata de vencimentoparaaberturados envelopes destaCONCORRÊN
CIA:PÚBLICA para execução deObras de Infra-EstruturaViária no contorno de Jaraguá do Sul para
o dia .19 de janeiro de 1995, às 11 :00 horas, prazo final para entrega dos envelopes n° 01
i'DOCUMENTAÇÃO" en°02 "PROPOSTA", naDivisão deProtocolo,medíanteopagamentodeuma
taxa de RT'200,OO (Duzentos.reais) e serão abertos no mesmo dia àsI4:0o.horas.
MaioresInformações, poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, de segunda à,
sexta-feira, durante o expediente normal na Secretaria de 'planejamento.
O presente termo aditivo fica fazendo parte integrante da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/94,
permanecendo os demais dados inalterados.

'

\
'

E, para que ninguém alegue ígnorâreêa, é o presente TermoAditivo publicado no "DIÁRIaOFICIAL
,

DOESTADO DE SANTA CA"FARINA" , e afixado em local decostume da PrefeituraMunicipalde
Jaraguä do �ul,

" .,

Jaraguá do Sul; 15 de dezembro de 1994
DURVAL VASEL

,

_ Prefeito Municipal

I'

II

Para este Natal, não esq�ça da
sobremesa, deliciosa do Sorvetão

- Torta Sorvete - Sanduiche Sorvete -

Bombom sorvete, Você' escolhe o
sabor. Encomenda ,pelo folie: 71-8724

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 8'9 - Centro
Fone: 71-8724 - Jara uá do Sul - SC Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cidade deverá ter redes. de Escola da Vila Amizade
..

.

...
.

.

..

�

.

...
.

.

A

...

, ganhanovassalasdeaúla
esgoto" gas e· teve a cabo . �-A_?mvin- tam___'ocmnentosemseus�

,
' ,

'" dicaçoes feitas pela comunidade de .tema viano, rede de esgotos em dí-
Vila Amizade, através da Associa- versas ruas, energia elétrica; 'telefo
ção de Pais e Professores é Assoei- nes e iluminação pública, sendo a

açãcdeMoradcres.opreíeítcfâlmar maioria das benfeitorias realizadas
servidas pelo, sistema. Sobre, os Hertel autorizou a construção ,de em trabalho de parceria entre apre
dejetos indústriais, que não serão mais duas salas de aula na Escola feitura e a comuriidade. Desta vez,
canalizados :pela rede de esgotos Munícípal ProfessorGustavo Tank, novamente a população vai coJáborar
domésticos, Vasel disse que isso é A escola tem, atualmente, 134 alu- �m três serventes para os serviços de
respoasabilidade dM empresas que ,nosdopré-escolar eprimárioe,com, ampliaçãodaescolàeinmaisde174m2.
são fiscalizadas pelo Ibama. "Cada, aamplíação.poderärecebermaís de A obra será feira com recursosda
unia deve, por lei, construir seupró- 200.

'

prefeiturae está orçadaem R$25mil,
príe 'sistema,ele tratamento". VilaAmizade,queganhouanova ' devendo ser concluída até o inicio das

.O lbama desencadeou em
escola em julho deste ano, recebeu aulas no próximo ano.

ESPETÁCULO

Iluminação encanta na Malwee Malhas

REALI,DADE

.J araguá do Sul-�(é o final
de janeiro deverá estar concluído o

ante-projeto de implantação das
redes de esgoto, gás e, se possível
de TV a cabo (que depende,de
concessão

federal) de

Jaraguá do

sin. No,fi-

1I11�(I-,"i(ll'
t!(lVIlTÓ

nal da se- "

mana pas-', (lslo,,'.IIIt;
sada o as-' ", ' "

sunto' foi (1_'011111"
'.. i

,

discutido'

,entre as empresas Bngepasa, Tigre
e a Tesis Assessoria, de São Paulo.

, Segundo o prefeito Durval Vàsel, '

provavelmente no reinício dos tra
balhos da Câmara de Vereadores,
em fevereiro, o projeto já esteja
concluído para apreciação do

Legislativo., '

,

Segundo p�evisão das empre
sas, as obras' da rede de esgotos
podem atingir 70% da'população
num prazo de 15 meses. "A inten

ção é despoluir as bacias, do
ltapocu e Jaraguä hoje totalmente
afetadas não só pelos esgotos
domésticos mas também industri

ais'', lembrou o prefeito, acresceu- Jaraguä do Sul,' recentemente, uma
tando que, inícialménte; as empre-, rigorosa fiscalização contra em

sas tinham intenção de-oferecer o presas quê, mesmo' alertadas há SEGURANÇA
projeto para a prefeitura de " muito tempo, continuam despe- J\'
Brusque, Porém, segundo consta, jando poluentes nas águas dos Bo'mbeirns têm runi� vetbasnão houve demonstração de von- rios Jaraguä e Itapocu. Aernpresa

' IIIU�, "f,Uk)" I I)
tade políticaemrelação aoprojeto. Jaraguá Fabril, porexemplo, está

As tarifas de gás como ade TV a pagando multa diária de R$
,

'
'

me
,

ate"ndi
,

· '

to'
'

cabo são tabeladas, por se tratar de 6.750,00 desde o dia 16 último. parama,n ro
,

'men
concessão federal, enquanto que a. Contactada' há dois meses e notifi-
de esgoto terá,uma taxa estipulada

' cada dia 7 último, ainda não tornou
.em lei como.acontece em Cidades já nenhuma providência prática.

'ENSINO

"

Jaraguä do Sul - A Prefeitura
,

Ferraz, são cobertas através de

Jaraguá do Sul - Além do

presépio todo conféccionado em

màlhas com personagens 'bíbli
, cos.montadopelosétímoanocon
secutivo, a Mhlwee Malhas am

,

plíou sua decoração natalina.an
tes restrita, a um conjunto de

•
luzes brancas na construção em

enxaímel em frente a empresa.
Quatro ärvores, no pátio da em
presa, receberam umailuminação
toda especial com 30 millâmpa
das importadas, dando um brilho,

todo especial ao Natal, como se

costuma fazer em alguns países
da.Europa e Estados Unidos, pela
extraordinária rmage�'ebeleza, á
decoração feita pela empresa tem
levado centenas de pessoas a

apreciá-la todas as noites,

renovou convênio com o ,Corpo convênio com 'o Estado, no valor

de Bombeiros de Jaraguá do Sul, de R$ 3.700,00 e contribuições de
aumentando de 70UPMs para 100 indústria, comércio. e particulares

, UPMs, a contribuição do municí- em valores semelhantes. O Corpo
..

pio para com aquela corporação.O deBombeiros de.Iaraguä do Sul tem
convênio tem validade doedois anos contingente de 32homens, dos quais
eentraemvigorapartirdoprõximo 10 são voluntários (sem remunera
dia 1° de janeiro. Segundo o co- .ção), A guarnição também presta
mandante do CB, Mauri Ferraz, serviços comunitários com uma

esta verba' destina-se à cobertura ambulância doada pela Federação
de despesas com vistorias e das Indústrias de .Santa Catarina

habitese, serviço realizado pelos (Fiese), atendendo vítimas de aci-

6pmbeirós no inunicípio�
-

.dentes ou transportando doentes
As 'demais despesas, segundo para os hospitais da cidade.

Visual incomum comlâmpadas nas 'árvores

t'

Que o significado da noite de Natal
perdurepor todos os dias do Ano Novo.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
c:;;>,
,- ," c::>,

� I'CORREIO<I �,
.,," AG�N.CIA REINOlPO RAU "�

Qua QetnoldO' Qau, 37 - &1a 1

fohe: (0473) 71"1465; Jarasuá do 6J.il - &:

.'

ri MalhasDalma,r
"'ám a pronta antlaga: Maia malha,
molatinho,molaIon liso a camurçado'
totalmente lIIarearizada, fabricados
com a malhar tacnologia,

r '

l�A��ll�N(}S (JIIA VISI'I'A..
'POS'I'" J)I� VI�NI)""'� .IIJMI'O .Lt l�ÃllIlle",.· '-

,

lUJA .JOlNVILLJ� 1 :I�i(;
"

LO.JAS J)ALJIAIl- AV. (.i�'I'''JLIO VAlU.A..4i, tza

.fAltA(,(JA I)(} S(JI�, - S(�

l4'f)N.I� ,7 I - I' (.(.(.

(,

(,

II

�- (,

,��
II

"
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Jaraguá do Sul, 23 d� dezembro de'1994 EAAL , COR,REIODOPOVO � 5

ENERGIA " 'Auxí�IO\
'

SubiJstação. reforça rede ,l);ejic1entes e, �o�o� �!e�ão
\

.. ' "

,_

..:", •

_
.

.' -,

'

• .1 .'. ". '

'

�, ajuda de um saláno mInIma

elétrica em:Guaramirim' po:::�::�=; �:�!a;;:�:;���:A;:�:
/

sicas e idosos com70 anos ou tênciaSocial.mediante cri
maisquenãotenhamrneiosde térios e prazos definidosSegundo VictorFontana,uído oínrasjäeonsnuídaseemconsuução ,

.oqnea'Celescremfeítoemtermos em SantaCatarínarépresentsm in- prover suapröpriamanuten- ,pelo próprio Conselho. O
de investimentos "� fruto de eco- vesiímemosda ordem deR$ 20mi- ção,e de sua família, vão ter ,.. financiamento dos benefícios, '

. nomíasdapröpríaémpresa't.uma. lhões.' ajudade um salário mínimo serviços, programaseproje-
vez que na condição de subsidiá-

.

Além-de poder evitar ÍJ1ll co-
mensal. É o que- diz; o artigo, tos far-se-á com recursos daria a Celesc, está proibida de in- lapso na distribuição de energia '

vestir, ampliar emelhorar os sis- para Guaramírím, a nova 13° do projeto de.lei que cria . União, Estado eMunicípio,
teàias distríbuídores de energia subestação também terä influên- O Conselho ,Municipal . de esteúltimo através do Fundo
'elétrica. Isso porquemais de 85% . cía qifetaem Jaraguädo Sul, com Assistência Social e o Fundo MunicipaldeAssistênciaSo
daenergiáconsumídanoEstado é"

. _a ab�rtura de novas linhas. Municipal'deAssistênciaSo- cíal.dasdemaíscontríbuiçõescomprada de . outras empresas, Constmfda com moderna,', "

.
'

'. :.._
'principalment,eaEletrosul. 'tecnelogía.podesercperadadíre- .

cial.jã aprovado pelaCâma- previstas no artigo 195 da.
"Quem paga a. energia não'pode tamente de Florianópolls quando '. ra de Vereadores.

. Constituição Federal, além
'

pagar investi1nentQs; isso tem que da queda de díjuntores, disperi- Considera-se, segundo o daquelesquecompõemof'un
correrporcóntadOsaCionistas,i�disse sando o desloc��nto de�cnicos projeto, incapaz de prover a do Nacional de .Assistêneia
Fontana. repetindo determinações

'

söpara este serviço. Para poder ;'.' _

.

exPressasdo:DepaItamentoNacional manter ri ritmo destas obras sem manutençaodapessoaporta- Social (FNAS).
,deÁguaSeEoorgiaaquemaem_presa depender de v�rbas federais, a "doradedificiênciaou idosa a

.

'OÇons�lho�eráintegrado'
é subontínada, Segundo Fontana, a Celesc está lançando tiomercado famíliacujarendamensal per porrépresentantes <tas secre
sube� de Guaramirim, .como 30milhões dé debêntures. capita seja inferior a lA_do

'

�muincipaisdeBemEstar
salãriornínimo.Omesmopro- Social, Educação, Adminis-

.
" � '.

jeto tambémprevêque, depois tração,Saúde,Planejàmento,
de cadastradas, as pessoas se� Finanças,Cultura,Esporte e _

.rãosubmetidasaumaavaliação. Lazer,HabitaçãoComercial e
elaudoexpedidopelo Sistema Indústrial, da Asssociação
Único de Saúde (SUS) ouda

'

JaraguaensedeRecrtrsosHu-
. secretariamunicipal de Bem manos, das entidades que tra- ,

.Estar Social, através.de uma balhamcomEducaçãoEspe
equipe'" multiprofission,âl.·. cial, da Associação dos Ido- .

. credenciada para esse fim. sos, dossindicatos profissie-
. Corno' benefícios even-, / nais,doConselhoMunicipal
tuais o projetoprevê o pa- dos Direitos daCriança e do

gamentode auxílio natali- . Adolescente, das entidades
dade ou àmorteàs famílias: . religiosas.dasassociaçõesde .

cUJ'a renda.per capita se, a moradoresedasentídadesque__"boaquilldJodo,,,,,,,,.. ,,,,,, ,

-:::�':'":.'"F�":,·2:OW""i,
.

inferior a lA do salário atuam no preparo da mão-
Fo�.: 72-3388 ." ..

mínimo .. A concessão e- o . de-obra para O mercado. de
valor dos benefícios serão, trabalho.

.

··'Guara�r�-OpreSide�
te.da Centrais Elétricas de Santa .

Catarina, Victor Fontana, esteve,
terça-feira ültíma em _ Gua-
r am ir

í

m

inauguran
do, a sub

estação da

tJb,.
,ollsl",ltlo

empresa"
Iocalizada tO.M,unos
na rua Se- "'.

n ad o r ",,'/OS
Scbroeder. -------'--

,

Com tensão de 138/34,5 kv e 1)07
tência de 25 MVA, 'a subestação'

, ocupa uma área: de 10milmetros
quadrados e deve contribuir para
umaredução significativadospro
blemas de energia elétrica no

. município .e. região.

{.:\
I
:��:r .'

Celesc i"vesti"do... R$ 20 milhões, em obras

ao seu altánCe ml,

�.'...... -,

,�JlJlENI)ól?FER
. �, .

Emmendörfer Com.
de. Veículos U�a ..

cóOOessiõnaria
Chévro!et

.

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 567,

.

_'Fone(0473)PABX 71-36�5

T.

:VECTRA,
._

.

Eléito - '-CARAO DO ANO·

por Aut�· Esporte' - Versão _ 1994
, ,

CD �Man.l CD - ,Aut. f ou GSI
"

......,�
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CORREIO D�POVO - 6 M��SAGENS JaraguádóSul, 23 de dezembro de 1994

-

A força da democracia está na

liberdade e na, Sabedoria dos homens. '

Sábio é aquele que tem amigos e cen- "

vive em harmonia.
'

.

,

O nosso sonho é construi! um
, país mais Justo, 'mais rico e mais hu
mano. Para se tomar realidade é preci-

, so trabalho, reflexão e união.' ,

" Feliz Natal e UIQ. Ano Novo com
"

paz, saúde, e amigos. .�

Deputado Estadual
,

UDOWAGNER

"

,

, ,
'

)-"t--- '

• Que os ensinamentos:
',* deixadospelofilho .

'

'��, Ide Deus sejam nossa'
• ..Jio� .,

\, -s: , ,lifãQ de �v�da n�s(e
'

,

:� i:;�'
Natal e no A,no Novo

.*
* que se inicia: '

São os votos det .

'

,

João Carlos Martins - ',-
,

,
'

"Alberto Correia

, "Diretório PL, ;', '

c

Nós estruJial ti esp;ra de 199i.

;. .

'Como esperanios 1994, 1993,)992,
,

"

1991. .. : 1981. .. 1971. .. 196i... .:
''" '. .

.

.

1951. ',.r: 1941. .. 1931.'.-. 1921. "

. ,

.!
.

.� "

.�, 1920... 1919., ,

�o 76 natais cheioS' de dmos
'

, superados com muito trabalho,
.

persistência e vontade de aqertar.
Ülte 1995 seja bompara vai que

hos �olheu como veícUlo,' .

'. .
.

.

propasador·
.'

de seus negéx;i03.
.'

. Ülte 1% 'seja bom, para vo:}b que
,

nos eanllieu como veículo de informação.
,

Ülte 1m sejä bom para todos nós
·

. 'sÄo os VOTO'S'DO
I .

, i

,

Jornal' ,",

CORREIO DO POVO •.

-

: "

, MAU CI;IEIRO•• ,,-

.\
"

•• " É COISA DO PASSADO ,
.

, .

- SANEBOX veda o mau cheiro,' ímpede a. saída de insetos e pequenos
arumals do esgoto e garante totat sequrançacontra inundações .. SAI\IEBOX

,

, é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se disponíveis em vários

ta�anhös os produtos �AN'EBOX com pronta entrega direto da f�btica. '

., COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI;S MANS·KE-LTDA.
.

.

-RUÀ JOINVILLE, 1.532 - FO,NÉJFAX72-1185 - JARAGUÁ DOSUL -SC"

,

I
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VARIG·

.,

"

. Fone/Fàx
,

(0473) 71�OO91

COMPRA-SE

FiIhotedeRot-Wailer(t'êmeaàdul- ,

ta)ouDobermann (fêmeaadulto).
Contato pelo fone 71-9827

BARBADA
Vendo' trainer Turiscar ano 77, com-er
condicionado, 'geladeira, fogão ,e' ou
tros equipamentos. Brilhante luxo,

-

,

com 4,-5 mefros, Per,R$13'mil. Tratar
com Laus ,- fone 12�3363, Jguá. do Sul

VENDE-SE
1 terreno de ,390m2 na rua

-Francisco
'

Hrushka - Jguä. '

Esquerdo. RS 5.500,00 - Aceita
'

carro ou 'moto. Tratar fone 72-
1722

HP MOTOSPJ!_OCURO "

Galpão para alugar com espaço
para 2 ou 3 carros para oficina

.: m�çfuiica. Tratar72-102�
,

,COMPRA,'
ATENÇÃOCPMERCIANrK, TROCA

20%, de desconto e 30 dias para
pagar. Tratar fone 72-1053

FonelFàx
'

(0473) 71-0091

VENDO CONS\ULT.ÓRIO DENTÁRIO:'
Cornpteto (ralo-X) no Centro de Járaguá do Sul, ,

,

instalado em 4 salas à rua Mal. üeodoro. 261 (10
'andár), defronte à Prefeitura Municipal, e também
alugo as salas citadas. Oueíquer informação pelos

\ fones (0473) 72-0001 ou 71-1424'
'

t . [lo horário eomerclal.

CP CLASSIFICADOS "

POR QUE -.,ROCURAR NOS
." �

,

, '

,

. ,OUTROS JORNAIS SE AS., ,

MEtHORE� OFERTAS ESTÃO'AQUI?

"

i

72-3363
, .

r-
-

-,
-,

"

'.
-

.'.

C:E.N T ER
. CenterSomCD's-DlscoseFdas

,

s, 'o· M .Uma loja, dife�ehte 'com uma granqe variedade na !llnhÓ de CO's.
., '

,
.Uma linha completa de todos os qêneros (samba � rock - Clássicos, etc).

,

.eD's diretQ�das gravádoras:sern intermediários e uni excelente atendimento.
-

.
,

.Oferecemos linha compieta de som, porta CD's; porta cassetes, agulhás pl
.

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

..

toca dlsco, encordomentos pl víolões'e guitarro$ ..
-

,

"'
'

� ....

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

,
,

.
.

,

I'
I

, �

. CD' s . DIS C O S,· F I TAS

-I.
*:E rnols: Fitas virgens, violões, c9nrrölê p/vídeo-gome, etc ..

-

'.Uma loja dofuturo, moderna 'e crícnvo,
Ave .Marechal Deodoro da Fôns-.:a, 406' -'Jarag�uá .do Sul'�-sc � Fone 71-2847

'.
.

. .
-

Disco a partir de 3;80 Reais.

.A líquldoçõo é fantéJstica

I
"

,

- .

�, FUNDADA"EM.l9t7 �

\ ;

" .

�. Tr:a"diçÇío.em: .

_

'_ -Pe�sianas .

"Residénc�a-is 'e Comepciais
, -

., Móveis s96- .:n�dido<

,,' Consulte.:no�, fàzemos
'

orçamento sem

com·promiss� •

VENDAS E" ,RE-FORMAS .

Rua,Jacob Buck,.46 - Centro
. . " ,:."

(ao lado do Besc).
Föne (0473). 72-Q247'

Jaraguã do Sul - sc
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Jaraguá do Sul, 23 de cle�inbro de 1994
,

_ VENI)E-SE-,
Casade aIvenaria, 3 quartos, s!l!a,

'

-
- cozinha; lavanderia, garagem te
chada, todamurada. Próxima sa·

'IãoVitória. Contato pelo fone 72- ,

.

2634 oom Andréia' ,

- DE TRAdiçÃo ESpEGt�\[iZAdo EM

VENDE-SE
'

CORTES dE csbrlos ÚN issex.'
Pontocomercíalcomeqnípamen- --.........�,----!!111!111�_...

tceestoque.Tratarnaruaßrwíno. :,

-

Aten(ie em, 3 endereçesi-
-

,

Menegotti, 215, Vila- Rau, com 11t4lr�NI, _ '., -

"
", .

"

- JoséouNait.Val,or:R$17.000,OO... 'RUA PRESIDE,NTE EP,IT,ACIO PESS,OA,- 36Aceita carro, no -valor de R$'-
7.000�OO. Contato pélo fone 72.

" FQne: (0473) 71-8864 -c/TOninho,.
1399

,FIAT FIOÃIf·.jO
-

OPALA-ê:oMODORO CI AR E DIR.
ESOOIH GL GAS.

_. -
-

J;:SCORT-L C/OP'CIONAL-XR3 _

-

BELINA DEL REY L
_ BELlNA,DELREY
DEL'REY GAIA. ,

__ •

CHEVETTE
'

.Afl c. A�

,�
, VENDE�SE,
Telefone prefixo 72; contatopelo

-

" fOlie J2-�786-

ViN7.110S _

.- JEEPJAVAL:I TURBO'-
F,-4ooo, -

'

F-10QO
f-1000 .

"

VENDE-SE,
Sobrado de.alvenaríacom 110m2, ,REINOlDO BAU, -614 -

na Ilha' da Figueira - Próximo Foné: (0473) 72-2267 � c{A-inarJldo
Hotel Se.llnii4t. Teléfone72-3786 -

...--__-.-------111!1........

I Rua Angelo Rublnl, 951 • Barra do Rio Cerro
- 8926().0()() � Jarag�á do Sul • Santa çatarlna

COMPRA-VENDE •

TROCA-FINANCIA
AUTOMÓVEIS

BRANCO
-PRETO'
DOURADO
AZUL - '-

DOURADO
BRANCA �

CINZA
VERDE

91
90
90
89
88
'88·
87'
-85

COMPRA- VENDE
TROCA-FINANCIA

CAMINHÕES

V.t:RMELt:tO '

BEGE
'BEGE

.. BEGE
MARROM

9i
91-
89
86'_
84'

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

(
-

1-

.

,-Moda'
,FEMltlIHA E M.ASCOLIMA·

, .

.-
.

A.' ,'- • •
''o .'

Fano (0473)

76-7014

'-�_-,---,"--".,�'
.'.

," . -., .'

'....
.

.

-.

.

-

. l"""
',-

'--

-, '-, --

-

--

-

- / '

2CARMI'M
traditionai

_ TRADE MARK

'.

SPECTOR - INDÚSlRIA E-
COMÉRCIO DE -O�URp

", �
.

,...,_

f ANUNC:IAR�WCRAR. ELUCRAR�AQUI) Ruá -Emílio Carlos: JoUrdan,- 62
'

3."

3." _
'

•

,'QUARTO -_

- i

- ", SALA _

LlÍc
. 2,fê

tQUARTO'-
2,2' -

-.

:
'"

'

• -=====-

_

�
e

-. ; CASA ,DE ·MAD,E'í,.A DE 84M2 -. PREÇ-O ßS .9.-645,00 �

Êntradâ R$4.882;5Ó - 12 X R$ 498,33'ou ,24 x,R$ 293,3-9'
CASAS DE �LVENARIA .;, Financiament().e� �é 60 meses'

4
Il
Il
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ESTA CONSTRUINDO?

Reis dos Metais
- -COMUNICA

Solicite uma vlsl" do nosso representa.,te e faça um orçamento
sem ·éomproml88o .. Toda linha Docol, Deca várias opções em

metais e �c8886r1os para banheiros, tel1lOà' também toda linha "e ,

fechaduras. proJetós para BWC, armários sob medidas, louças
sanitárias, banheiras e outros. Obs.: O melhor �o do estado.

ATENDE JARAGUÁ É REGIÃO
Ugue (0474) 33-9331 - FALAR CIPEDRO - REPRESENTANTE

·1

ena

VENDE-SE
Panificadora completa com 15

entregas de pão para fora. Valor
. R$ 15.000,00 ou troca por mesa
de estamparia. Tratar rua 25 de .

Julho; 577 - Vila Nova
.

VENDE-SE
,

Estampariacompleta,R$4.�OO,OO
ou trocaporcarro.Tnúar72-2683'
cf Laércio ou na rua,Guilherme

Weege, 306,

VEND�-SE
CD novo (na caixa) mar.ca

Gradiente. nàtar rua Pref. José
Bauer, 1193 ou pelo fone: 97-
9709

.

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

'Vende .�--��--�
eas,:. na rua Bahla de 320m'! toda de alvenaria

' VENDE-SE
Casa próximo antigo Sallio Döeríng, de 13Qm2 emmadeira. Voyage LSf82 gasolina TratarCasà nova si,tuada próxima à Recreativa do Breithaupt c/ 110m".

'-.

TeftlOIIOcentraJ, no início darua" 71-2400
Adélia Fischer área de 33.023,OOm".

.

--_-..,.......-�Lotes no Loteamento Itapocuzínho.
Lotes no Loteamento JardimFrancisco. VENDE-SE
Lote 425m". PróximO Bretzke. "

Ánanob",,- Lote com 384iÍ>' � Lote com 1.652ni', próximo Recreatíva Marisol Ar condicionado' 100. Btus (na
Lote próximo Urbàno. Jaraguã-Bsquerdo
'555m" - 6.500.@0 - 450m" - 4.500,00

' caixa)R$ 550,00 - Consul. Tratar
Lote G'iardlrii Lenzi - 371m" - 5.3(1)0.00 72 3684a.áamo emMasSacandubinha com 15.000m"1 c casa de 412m2 mista c/ tanquede peixe

-

,

Lotes pronto para construir, próximo estádio João Marcatto, ...;....., ---' _

TerrononapraiadeArmaçllode6,600m", totaimenteplanonaruaprjncipaI,pr6ximoBeto
Correio. '. '

Lote situado próximoa rua.BernardoDornbuch, nas proximidadesdo trevo paraFigueira,
c/390m".
Lote situado próximo escola J�o Karsten. rioWaldernarRau, com 300m"..

,

Lote próximo ao Cepron com 392m"
'Casa de alto' estiio Da rua Antonio Teixeira dos Santos com 290m", pröxíroo Beira Rio
Clube de CaIq>o.

,

"

,

'

c- de alvenaria com 165m" pr6x. Coféglo Albano Kanzler - Vila Lenzi
Casa de,�venaria com 18Qm2 pr6x. Posto Mime - Vila Nova

'WIZARD
•

III:::»IOIVIASI
,
iHablas espaíiol?

Parlez-vous français?
Tu parli .italiano?

Sprechen Sie Deutsch?
Do you speak English? ,

SE,JA UM ALUNO POLIGLOTA NAWIZARD IDIOMAS
, 'I

,
'

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

'

Estamos esperando você!
Rua Epitácio PessQa, 820

Fone 72-3407·

Aliaaele aaa aaaalftcadaa da CP

72-3363
Os cfa•.utcadaa mal,Bd._ regIIa.

TROCA-SE

Sobrado. de 100m2 'por
apartamento em Barra Velha ou

BalneäríoCamboríü.Telefone72-
378�

VENDE-SE,
Terreno com480m2deesquinano
bairro Francisco de Paula. Preço
R$ 5.500,00. Aceita-se carro. até
R$ 4.000,00. Tratar 71�9054 nas
3as e 5as feiras das'14:00 às 18:00
horas com Getúlio Marques

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 mais 2 vezes de R$
2.500,00. Tratar 71-2410

'

./

PARA-BRISAS

Póra-brisa's e vidros,
"

novos e usados para

aiJf�móveis.
Em Nereu Ram�s ao

'

íado do campo Estrella.

72-2218

Im�
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

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

Rua Silveira Júnior s/n9
Fone 73�0027

'

pr6ximo do ginásio de Esportes
Guaramir;,;, .. SC'

,

,BAKU·
',PU'�DADU _,�

'alnéls - Plica.. . Fa,lxas
Letreiros - Desenho. - Out-doors

Ru� João Zapella, 88
Ao lado do Colégio São Luís(0473) 72·1448

lílUJI::,j (O) v)

@8� E3 8D����§j [lv@�o
DlVlSÁODECONCRETO '

"

,

(TUSOSEARTEFATOSDECONCRETO) .

,

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101 _
DlVlSÁODEpLASl1COS (TUBOSDE PVC- ELETROIUNHAS
ESGOTO�TUBOSDEPOUEl1LENO/MANGUEIRAPRETA).

Ru« Bemerdo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
RIJa CeI. Procópio Gomes, 89

______• Fone 11-0066 •

MAR.AN§9NI Bolsa
\

'de Telefones
,"�I

'COMPRA
Fone (0473'.72-1000, 'IIIDE

;
.

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

. (Dttfronte Beira·Rió Clube de Campo)

, OAROMA E OSABORDONSBONSTEMPOS 'VOLTARAM
/ ,

'

.

PAN1FICADORA ECONFEITARIA

�PÃOUVINBO
Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs, '

,

.

inclusivedomingoseferiad9s
.

Av. Mal, Deodoro daJ' Fonseca, 915/ Centro·
Rua Venânclo.da Silva Porto, 225 Vila Lenzl

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

·110NI� «)473)

7:1-0:125 .

,

RuaAthanásió Rosa, 1645 - Guaramirim '- SantaCatarina

'.

'SCIIIeIn Fábrlca,de Calhas
" Industriais,

" eResidenciais
,

'

.

,

GiilVJí<n& Ltda.
Madeiras do Mato Grosso

F�RTAS - CAIXILHOS - FORRO - AssoALHO
MfiDElllfiS BROTfIS E BEnEFICIÀDflS' EM ClEllfiL

,

I

RuaMaxWilhem, 289
. Bairro Baependí - 'Jaraguá do Su � - SC "

FONE (0474) 72-2672 - JARAGUA DO SUL -.SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá doSul, 23 de dezembro de 1?94'

Proclamasde Casamento
,

MargotAde�Gl:ubbaLehmailn,Oficial doRegistroCivil do 10 Distrito da'Comarcade.JaraguädoSul,Estado deSan�,
Catarina, faz saber que €OÍnpareceram neste Cartório .exibindó seus documentos pela lei, afim de se 'habilitarem para
casar os seguintes:

. '. '

Edital N° 19.147 de 14/12/1994
DIRCEUMARCONDEs E ZENILDE NETA

ß�: brasileiro, solteiro, operário, nStui'a:J:deMato Riee - Pitanga, Paran�, demícílíado e residente emRio daLuz I, nesta
cidade, filho de Firmiano Soares Marcondes e Helena Americano Marcondes.

.

•

Ela,brasileira, solteira, operãria.ueniral deCascavel,Paraná, domicíliadae residente narua.OscarSchneider, 827,Barra
.

do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Artemio Neja e Ladislava Neja..
Edital N° 19.748 de 19/1211994

, .
lIDILSOLERILANG;EE SIMONELUZI{\ HECK

,

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Verê, 'Paraná, domiciliado e residente na ruaErnesto Emilio Horst, 131,
nesta cidade, filho' de Egon Lange e HeMéte Lange. .

'-
.

-.
.

'

..
Ela, brasileira, solteira.do.lar; natural de :JaragÍládo Sul, domiciliada é residente na rualêrnestoEmílio Horst, 121, nesta.
cidade, filha de Antonio Hecke Elfri�da Hausmann Heck

' . . J

Edital N° 19.749 de 20/1211994

"

... . �OSÉ.TOTAb�S�VAELEONIT� VmIRADONAS��NTfO . �.' .'
Ele, brasileiro, solteiro, divorciado, carpínteíro, natural dePresidente Bernardes, Sao Paulo, domiciliado e residente na
rua José Mesch, em Três Rios do Norte, nesta cidade, tuhp de LourivalTot� da Silva e Maria Florença da Silva.
Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural dePalmaSola.nesteEstado, domiciliada e residente eil) Três Rios doNoste,
nestacidade, filha de Bermiro Vieira.do Nascimento e Terezinha da Silva Nascimento.

"

, "

. ,

': EditalN° 19.750 de 20/12/1994 ..'.
.
CELlO QÜIRINODACR� E LISE1E CATARINARffiGER

Ele, brasileiro, solteiro,'motorista, namral de Jaraguä do SUl, domiciliadoe residente na ruaManoelFrancisco daCosta;
em João Pessoa, nesta cidade, filho de TuVY Quirino da'Cmz e Vitàlina Ritada Cruz.

.
. r.

Ela, brasileira, solteira, operãria, natural deModelo, neste Estado, domiciliada e residente na ruaManoel Francisco dá
Costa, em João Pessoa, nesta cidade, filha de BernardoWenceslau Ríeger 'e SelvinaRieger.

.

Edital N° 19.751 de 20/1211994 "

. •• '

. �LAUDIOMIR HOFFMANN � IS�� CRIS!fNA TlSSI J. . �
,

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão.nasural de Realeza, Paraná, domiciliado e residente em Braço Ribeirão Cavalo, nesta
cidade, filho dé José Pedro Hoffmann e Mària Nilda Hoffmann.

.

,'..'
Ela, brasileira, solteira, operäría, natural deJaraguä do Sul, domiciliada e residente em�raço Ribdnfu Cavalo, �esta
cidade, filha deOsmar José Tissi e Inês Mària Tissi. '

'

.

.

.;

,f' ,
-

Epara que chegue ae conhecimento de todos.mandei passar I') presente Edital que será publicado pela.imprensa e em

Cartório, onde serã.afíxado r IS, uinze dias.
'

..

, ,

Nó ano de 1994,
o SEBRAE em §anta Catarina

investiu fiareducação de
'28;358

'

empreendedores, com a realização de
. 980'· ,

eventos (cursos, palestras.eseminários):,

facilitou o ac:esso de
"

2.792 ,

empreeéríos.a feiras e missões;
executou ações de

'

diagnóstiços, e pesquisas dá
,

30.336
'empresas; .atingiu a marca de

.

100
PADEM - Projeto äe Apoio ao' ,

ao DesenvQ/vimento Econômico Municfpti/;
,

..encaminhou
2;704 "

'

pro6esso� de propried,ade industrial;,
.

disponibilizo'u junto çom: o BB e a CEF
,

-

R$ ,82 milhôeS, ,

ám
, 9.864

contratos de crédito aprovados;
implantou Qualidade Total em ,

370
empresas; repassou tecnologia dá Off a

. I
. 86 '

.

'

emprésas·e prestou consultoria'
e assessoria tecnológica a

330
.

empreSás. .-
,

.Eisto é poupo perto do número de
atendimentos. da rede '

'

.

Balcão SEBRAE:
314.601
consultas.

Em 95, vamos ·fazer ainda mais pelas.
micro e 'pequenas empresas,'

.

" \
'

-
',-

SEBRAE
-
......

, .

, .

PATluCIA TAVAREs n_A CUNHA GoMEs Tabeliã, e Oficial de Títulos
da Comarca de Jaraguä do.Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei; etc.

, Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para
Protesto os Títi1los contra; , ,

'

,

'

'

Angelo João Margute- Rua Barão do Rio BFjlnCO, 242 �,NESTA
-

, Arte Laje Jaraguá Ltda - 'Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 850 - NESTA

Anjo Verde CQm. DlstJ'. Prod. Nat.. - Rua Reinoldo Rau, 366 - NESTA
BawngaertQuúÀiai Indl. Ltda - Rod. SR 280 sInO - NES::!,A

'

.

Bar e Açougue da na Nani Ltda -Rod SR 280 km 75 - NEREU RAMOS - ,NESTA
Carvallio e Muller Ltda - Rua :W;.)ter Marquardt, 74'4 sl4 - NBSTÂ .. '

CiJlos Mf)da Íntima Ltda - Rod. 280 sIn° - WALDEMARGRUSSA - NESTA
, Canipos PaVimentações Ltda - RuaLourival Zocatelli - NESTA, '

'

,

Collfec. Levl Ltda - Rua Alberto Klitzke;70 - NESTA '

'

Com. Mat. C�nstr. Vieira Ltda - Rua José Theodo� Ribeiro, 208 - NESTA
IneL Com. Roupas Detomasi Ltda - RuaAntonio Fioruci, 44 - NESTA

hnplem. AgricolasWafI,.tcJa � Rua Manoel Pco, da Costa - NEsTA
joséDiomar Matos ouElia Moreira Matos - Rua S Quadra 68 casaIöõ Lot. Santo
Antonio - NESTA

• '

Lourival BodasId ME - RuaWaltêr Marquardt, sIn° - NESTA
, ,Meútl Rico Ind, Com. L'tdá -NESTA
Mania Maria F10iiani Barom - Av. Mal. Deodoro' da Fonseca, 215 - NESTA
Manoel Francisco da C�ta SA - Rua M�oel F. da Costa, 973 - NESTA
Metalúrgica Amozatti Ltdá:Rua (\19 n° 46· Lot. Jardim Guilherme - NfiSTA

,

. E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a
devida intimação, fazpor inte�o do presente edital, para que os mesmds compareçam
neste CartótionaruaArtliurMüller, 78, no prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito,ou
então dar razão porque não o faz, sob apena de serem os referidosprotestados nafermada
Lei.etc,

'

KElJaragu;,�e��I, 20j12/94, .

: :'0.

,I

.'1� ..�.
.

···.CRECI4004V
VENDE-SE"

Casa Cil� alvenaria de'150m2, semí -acabada, terreno
550m2, próximo Confecção Carinhoso. Valot R$
17.500,00

.

"

'

,
..'

.
Casa dealveflària de250m2clsuíte hidromassagem,
2,. quÇU10s cf banlileiro social, dependência de
empregada. Salão de festas, churrasqueira, garagem
p/2.carros. Demais dependêneiasaêöümdo centro.
Valor R$ 75.000,00. Aceita-se carro .ou terreno
Casa de alvenaríade 135m2clterreno dá 450rri2, '3
quartos, 2 'BWC,' sala, cozinha, .lavanderia,
churtasquefra, gàragem. Próximo àWeg 1 �alor R$
42.000,00. Aceita-se carro, terreno, ou contra-

proposta . "

'

.

Casa de alvenaria c/270m2, ter.reno cl 600m2 de
esquina no centro � 1 suíte, 3 quartos 2 BWC social,:
dependo de empregada - churrasqueira; salão de
festas, garagem pl3 carros, todo murado alto cl
jardim. Valor R$ 65.000,00.

.

Casa de alvenaria 130m2clterreno de 570m2cl uma
suíte, 2 quartos, sala de visita, sala de TV, cozinha, ..
lavanderia,.garagem. Próximo à Igreja São Judas.

,

Valor R$ 35.000,00, aceita proposta
Çasa mista c/160m2, terreno de 500m2 cl ar condi
cionado, . telefone, antena parabólica, �ortão
,eletrônico, gariigel11 p/4.carros e demais dependên
qias. Próximo Weg I.'Valor R$ 40.000,00. Aceita.
,carro ou terreno bem localizado.

.

TerreAo
.

.

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

.

,Terreno de 400m2, próximo aq çentro, à 800m do
Brad'esco. Valor R$15.000,00

"

,

Terrenpde 400m2;lateral da RodolfGl Huffner ;próximo
a Ind. Reunidas. Valor R$ 1'7.000,00

' ..

Terrenomurado de540m�. Próxir:nó à Cai*a Econô"
mica. Valor R$ 35.000,0 ",
Vende-se salacomercialde 11 Or.n2, frenteplMarechal,
1 ° and.ar. 'Edifício Florença. Valor R$ 45.000,00 .

Vende-se chácara de 100 mc;>rgos, cl água a !lohta�
de. Próxir:noaocurtume$chmidM,ValorR$25.000,00

. �ua ·José Fontana, nll 45
,Jà,raguá do S�I - SC .

FON'ES: 72-052.58 7�-2931
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. Prefeitura Muni.cipal de daragua do Sul
,

'Secre�aria de.cultura, Esporte e' Lazer
Fundação Muniçipal de Esportes .

Fun',da
.

ão Cult�ral.de Jaraguá' do �.I:II
......._-�

Destaques, da Secel de Julho a dezembro

'7° Joguinhos Abertos
. de Santa Catarina

Ferinha,
o

simpá
tico

masco

tedos

Jogui
nhos

..

Schützenfest .,

..

Jaraguâ do Sul sediou no segundo semestre deste ano 0$ 7"
Jogutnhos Abertos de Santa Catarina, segunda maior compe
tição Esportiva do Estado. Foram 3.�OO alunos/aüetas compe
tindo em 12 modalidades e representando 84 cidades

catarinenses. . , .

.
.

.

O mascote do evento foi a ferinha, uma simpãtica oncinha '

que jä habitou nossas matas.

definiu: "Criação deum perfil próprio para
o evento, é a preocupaçãomaior. Fazer
com que não seja,mais um festival entre .

muitos existentes".
.

O Jaraguã emDança será realizado na
. modalidadede danças populares (danças

, folclóricas, étnicas, dariças de salão, hip:
hop, funk, rap, dança de rua... ).

Seminário

"Jaraguá emDança ','
-

o primeiro passo para reestruturar o

Festival de Dançajá foi dado.
- .No dia 13 de outubro, a Professera
Albertina Tuma, coordenadora do Festival

deDançà de Joinville esteve orientando,
, "Seminário" em nossa cidade.

Por que "Jaraguá em Dança"?
S�retário Balduíno Raulino, assim

.

,

Prefeito deSãoSento doSulSr. FrankSollmann (i direita),
•

entrega troféu de campeão geral dos Jogos Abértos Régi
""'.:_. ,C!na/s lesteInoft., II Jean C. LeutprechtPresidente da-FME . -------_-,----_------------------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BolETfM I N FORMATivo
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.

, EDITORIAL

Retrospecto
-

94
Na análise do trabalho efetuadopelaSecel/Funda- ,

ções neste ano -de 1994, podemos afirmar que 'o

balanço finalfoi positivo. É compensador saber que
a somatória 'de esforços as metas traçadas foram

alcançadas, tanto no Esporte e Lazer,' qUân�o na

Cultura. Foi um ano de muitas realizações, conquis- .

f
tas, fudo graças' aos profissionais da Secretaria de

Cultura, Esportee Lazer.

Alie-se a isso, aprogramaçãopreviamente discuti- .

da e aprovada em trabalho de grupo das fundações
com técnicos e auxiliares e com o.Secretârio, culmi-

.
.

nando com o sucesso daspromoções e dos resultados

obtidos. É o quepodemos denominar de'ação g_lobal.
�Trabdlhando de acordo com um cronograma finan

.

ceiro fixado.por lei, e contando com algumas parce
rias,' as qUO;is esperamos ampliar no próximo ano,

para maiores conquistas.
Some-se a tudo isso, a experiência �dquirida pela

direção das Fundações eprofissionais ligados a elas,
nos antevendo a certeza dé que o caminho que vem

sendo-percorrido, nos direciona ao 'desiderato de se

obter ainda melhores resultados em 95. Neste segun
do boletim, hoje de toda a Secretaria, nos propomos
a retratar o que foi nosso trabalho neste segundo

.

semestrede 94. Já que empublicação anterior, veicu-;
. lamos o que de importante ocorreu dejaneiro ajulho
deste ano, somente naFundaçãoMunicipal deEspor-

Baldufno' Raulin9
Secretário d� Cultura, Esporte e Lazer

Sadi Benito Lenzi
.

Divisão de Cultura
Jean Cario Leutprecht

Presidente da Fundação Municipal de Esportes
I

EXPEDIENTE
.

Este Boletim Informativo, relata o trabalho da Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer nosegundo semestre de 1994. Elabo
rado coma redação de Geraldo José, assessor de imprensa.
Diagramação, montagem e composição:
Gráfica e Editora CP Ltda.

.

,

Impressão: Gráfica eEdiiora CP Ltda. Fone (0473) 72-3363
Distrlbuição gratultä. "

-
. ,

.

Tirage"!-: 3.000 exempiares

, .

Divisãode Lazer-
ADivis,ãodeLazer, realizou

durante o ano de 1994 o seguín-
.

te trabalho:

-Foramconcluídas 15 (quinze)
áreas de lazer permanente, em
13' (treze) bairros. Segue-se
abaixo a relação discriminada:
Ilhá da Figueira - 3 áreas
Nereu Ramos - 3 áreas

Loteamento Vieira - 3 áreas

Loteamento João Pessoa - 1

área

Czerniewicz � 1 área

Vila Rau - 1 área
Três Rios do Norte - 1 área

Centro - 1 área

Rua Bahia - 1 área

.Vila Nova - 1 área

, .
,

/'

- Creche Municipal Alexandre
de Borba - Dia 29/05/94 '.

- Creche .Manícipal Franciane
Ramos - Dia 06/11/94

,- Creche Municipal Carlos A. - Casas deApoio le II - Dia 19/
Emmendoerfer - Dia 11/06/94 11/94 .

_� Creche Municipal Jader
Marcolla - Dia 26/11/94

.

,

• : CrecheMunicipalMárcio M.
M. Filhó - Dia 12/06/94

Nova Brasília - 1 área -CrecheMunícipalRóbsonDa
Jaraguá Esquerdo - '1 área S. Breis - Dia 09/Ó7/94
Bairro São Luiz - I.ärea � - CrecheM�nicipal �olfgang

- Na coordenação das com- Weege - Dia 10/07/94.

petições de Tiro da VJ8' - Creche MUnicipal Sidnei A.
Schützenfest entre as Socieda- Berns - Dia 06/08/94'

.

des, elegendo os reis e rainhas. - Creche Municipal Márcio
E, na competição de Tiro ele:' Klinkoski - Dia 07/08/94

- Dent;rodocronogramapara
o ano de 1995 estão incluídos:

- O atendimento às ruas de

Lazer

�Em virtudedagrande acei
, ração do público a respeito do

projeto das äreasde lazer per-'
manente, faz-se necessário a

'gendoofeiearainhadodia-a- - Creche Munícipal Gertrudes construçãodemaísumaãreade
dia, bem comoos cinco prímeí- Kanzler - Dia 17/09/94 lazeremcadabairro; bemcomo

ras lugares de cada dia. - Creche Municipal Waldir a implantação de um play
-Foramrealizadostrabalhosde Theilacher - Dia 18/09/94 ground visando atender as crí

coordenaçãoeacompanhamen- - Creche Municipal Almída anças na faixa .etärià de até 7
to nas ruas de lazer: Bértoll � Dia 051.11/94'

.

(sete) anos.

o patroctnio viabiliza
o esporte jaragu.aens�

A Darpe patrocina as mais. variadas
..

atividades esportivas porque épor
intermédio do esporte, que S(! consegue
saúde, boa educação e a formaçãode
carâter..
E através do esporte que as pessoas

obtém o desp-ertarpela busca constante
de um ideal, acreditando sobretudo, em
si mesmas.

.

Ser atleta é estarpreparado para as

alegrias da vitória e as tristezas da
derrota. Mas é também acreditar na sua-

.

capacidade de enfrentar os obstácuLOs

comperseverança e determinàção, 'na
busca da realização é do sucesso. '.

Uma das características do esporte é
ter a capaCidade de aproximar as pesso
'as umas das outras, conduzindo a huma
nidade para à caminho do amor e da

paz.
-.

A Darpeprefere ver uma criança
,

praticando esporte ao invés de vê-la.
_

abandonada pela rua,' sem. ter um por
quê de sua existência, e qualquer aspira- .

ção de vida»
MalhasDarpe
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Jogos Escolares
Semana da' Pátria,

Instaladora Elétrica Osvaldo/Colégio
São Luís, bi do, Peladão

"

. Promovido pela PrefeituraMunici
pal, Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, Fundação Municipal de Espor
tes com o apoio técnico da Liga
Jaraguaense de Futebol de Salão, foi
realizado neste segundo semestre do
ano o 12" Peladão de Futsal; que foi
conquistado Pelo segundo ano conse

cutivopelaequipedaInstaladoraElétri
caOsvaldo/Colégio São Luís.

Certame contou com aparticipação
de 20equipes, um total de 286.jögado�
res que participaram de 66 jogos com
555 gols anotados com amédia de 8,4

-

gols por partida. Os atletas Márcio
Gobetti (AA Breithaupt) eJair Barreto .

(Kethlim Modas), foram os artilheiros
.

com 19 tentos, a defesa do time cam

peão a menos vazada. Classífícação RtIIIlRodrigues tim IIOIM inserlilo 110 PeltullJo
final Instaladora Elétrica Osvaldo/São
Luís campeã. Figueirão Materiais de

Construção vice, Kethlim Modas em

terceiro e Posto Marcolla na quarta
posição. Márcio Gobetti foi o atleta

revelação eaKarlacheMalhasaequipe
disciplina. Premiação constou de suí

nos, troféus, bolas, medalhas e meda
lhões.

Destaque para a iniciativa dos pro
motores do certame em homenagea
rem à memória do esportista Raul

Valdir, Rodrigues, que foi o diretor da
DME (hoje Fundação Municipal de
Esportes). Suaesposae filho participa
ram dacerimôniade encerramento en- .

. tregando apremiação aos destaquesdo
Peladão. Agradecimentos também à

Liga Jaraguaense de Futebol de Salão

pelo empenha assim como da equipe
de arbítragem. Jogadores comemoram o bi da Inst. EleIT. Osvaldo/S. Lufs

Por ocasião das festividades
da Semanada Pátria a Fundação
Municipal deEsportes com apoio'
das.escolas realiza os Jogos Esco
Jares. Foram 21 estabelecimentos
com envolvimento de 543 atletas

daredemunicipal, estadual epar
ticular de ensino.

Asmodalidades esenscampe
ões: Futsal, Centro Educacional

,/ Evangélico;BasqueteColégioSão
Luís (ambosossexos);Vôleimasc.

Colégio São Luís; no fern. Colé

gioDívínal'rovídêncía;Handebol
mascoCçíégíoEstadual Prof. José
D. Magalhães e no fern. Escola

Municipal de Ensino Fundamen
tal Jonas A. Souza; Tênis Mesa
masc/tem. vencídos pelo Colégio
Estadual Abdon Batista; Xadrez
masco ColégioEstadualM,Gon
çalveseno fern.EscolaMunicipal
de Ensino Fundamental Çristina

'

'

Marcatto.

Alguns flagrantes da abertura e algumas equipes vence
doras dos Jogos EscOlares da Semana da Pátria

. A SecelIFMEesslm como a prefei
tura 'municipal têm colaborado
com atividades esportivas na
comunidade. como registra a foto
momento da inauguração das
novas instalações da sede da

Liga Jaraguaense de Futebol

AJioto registra um tlagrante.multo espeela!. Pessoal
do lileleross Jaraguaense com ca,mpeões nacionais
da modalidade, provando a qualidade do esportista
IJaraguaense. A FundaçãoMunicipal deEsportes em
multo contribuiu com as viagens a diversos pontos
do pafs do nosso blclcro�s. Igualmente este apoio é

.

emprestado aos pilotos que disputam os diversos'
certames no Estado. Assim como, em tomeios e

demais eventos esportivos, de clubes e sociedades
sempre contam com o apolo técnico It financeiro da

Fundação
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Iaraguâ do Sul nos

eventos da FESPOR/TE
A FundaçãoMunicipal-de Es- 93. Participou das modalidades

portes participa anualmente das deatletísmo, vôlei, xadrez, bolão;
competições .esportívas da judô, tênis e tiro. Asmedalhas de
Fesporte como Joguínhos Aber- ,outo(04)foram todasobtidaspelo
tos e Jasc. Nos Jogos Regionais atletismo feminino.
dosJasc.conquistamosbrilhante- O Presidente, da Fundação,
mente pela tvez o título de cam- Professor Jean CarIo Leutprecht
peão geral nacidade de SãoBento defende l:IIDa parceria mais forte
do Sul. ' 'com ás empresas para que a tarefa

, Nos 34°s Jasc, neste ano de de represeutativídade seja ainda '

1994, a�AÇÃOMUNICI- maís acentuada e conquistas que
, PAL DE ESPORTES melhorou possam colocar nossa cidade em

sua posição 1\0 Ranking dos 84 posição ainda mais destacada.
,

municípiosparticipantes, ficando Ilustramos esta rnatéria com
" em 12° lugar contra o 16° obtido fotos das modàüdades de judô,
no ano passado, Foram 18 meda- tiro e atletísmo.queestíveramnos
lhas contra 10 conquistadas em Jogos Abertos em Florianópolis.

'.

!

BoletiM I N fORMATivo

I
,

Jaraguá' campeã geraldos ,Jogos Regionais
A Delegação da.Fundação Municí

pai deEsportes de Jaraguäconquistou o
título deCampeãGeral dos Jogós Regi- ,

onais, LestelNorte, disputados de 25 à

31/08 em São Bento do Sul.

ClassificaÇão final:
Basquetebol Masculino - 4° lugar
Basquetebol feminino - .20 lugar
Bochamasculina- 3° lugar
Bolão 16 masculino - 2° lugar
Bolão 23 feminino - 3° lugar ,

,

Bolão 23 masculino - 5° lugar
'Tênis de mesamasculino -l° lugar
Tênis de mesa feminino - 1° lugar '

Voleibol masculino - 3° lugar
VOleibol feminino - Z' lugar
Xadrez masculino ._Z' lugar
Jarfguá do Sul foi Campeã Geral com Presidente da FME (esquerda) Jean CarIo Leutprecht

_. 79 pontos contra 57 de Blumeneu que rece�e de Franl5 Bollmljlnn, prefeito de São Bento doSul, o
ficou com a 2' posição,

\ .

troféu de campeão geral dos Jogos Regionais.

Cresceu aparticipaçãojaraguaense nos Iasc
, /

Tênis'de Mesa feminino - Classificação por pontos: 3°

Classificaçâofínal: loalumenau, lugar atletísmo femínino - Tl"

2° Florianópolis, 3° Jaraguá, 4° -lugar atletismo masculino'
.

Lages. . Jaraguá do Sul, 07 de novem-
VOlflibolfeminino- Classi- bro de 1994

ficação final:_ 1° Joinville, 2° Medalhas
nos Íascqueforamconcluídosno tadísputante Jacqueline Amorím Blumenau, 3° Brusque em 4° Jaraguädo Sul conquístou nos
ültímo dia cinco de novembro, e infelízeiente com fratura na ela- Jaraguá do sei, Jogos Abertos, 04 medalhas de

realizados na Capital do Estado. vícula não pode competir. Após 'Xadre:ç fem/nino - 10 ouro, sendo individual de-Clarice
Para o-diretor da:FME profes- momentos de sua primeira luta. Blumenau, 2° Concórdia, 3° K. de Souza nos 100 rasos,

sor JeanCarle.Leutprecht apésar Tiro Carabina - Deitada 1° -Florianöpolis, 4° Joinvilte, 5° Cornélia H. Caglioni nos 400
de esperar um melhor desempe-, Blumellau,2°Jaráguá,3°Joinville� Chapecö, 6° Maravilha, 7° metros, e com asirmãs Rosilei e
.nho do tiro e do tênisde mesa Aar 1° Joinville,�2° Jaraguá, 3° Jaraguä, RosileteJoão, JuçaraP. S.Ghelere
masculino, "féímuítoboaapartí- Bhimenau. Apoiada 1° Joinville,' Bolão 16 feminino - r e Deíse Hasse, BOS revezamentos
cípação das nossas equipes pois 2° Blumenau, 3° São Bento do Joínvílle, 2° Itajaí, 3° Indaíal, 4° 4xloo e 4x400.

. '

,
'

secrescemosnapontuaçãogerale Sul. Destaque Karl Janssen me- Blumenau, 5° Timbó,'6° Jaraguá Conquistou ainda 7 medalhas

na sorna de medalhas, 'devemos dalhade 'prata na carabina deita- do Sul.
'

de prata,no�udô com Marco Au- ,

considerarque estes são os obietí- da. Quadro deMedalhas' rélio, porequipe carabínaínglesa,
vos das demais cidades". Jean Atle'tisino Atletismo mascuHilo e por equipe tiro ar comprimido,
acenusaaconquístadasmedaíhas Tênis de Mesa masculino KarlJanssen no tíro.e no atletís- .

que foram lê ano passado e um -Classificação final: 10SãoBen- mo femínínocomRosíleí D. João

totalde18nestesJogosAbertos. to do Sul, 2" Joinville, 3° noslOOmetrosrasos,ClariceK.
Judô Masculino - Melhor Blumenau, 4° Florianópolis, 5�

.

Souza salto altura e Ve�aDeker
desempeÍilio', de Marco Aurélio

.

Concórdia, .6° Jaraguädo Sul.
'.

também no salto em altura.
f)

Do,.16° para o �2? lugar na
classíficação'geral entreos 84mu
�i€Ípios que participaram do 34ô,
Jogos Abertos de Santa.Catarína,
Estafoi a posição das equipes da
FundaçãoMunicipal de Esportes

obtendo a medalha de prata da
.

prova do pe&<l> leve. Com os de

mais atletas amodalidade obteve

na classificação finala 6a coloca-

ção. ,

Judô Feminin_o-Única:atle-

parlk:lplltJáo• J.,.gu�,do Sul ..At/.tI.mo••• ••• Jud6•••

Femii1ino
Ouro -04' �

Prata - 03
Bronze - 06
Total 13

• •. TIro,

E, 07 medalhas de bronze;
Cornélia H. Caglioni 100 rasos,

Vera Deker salto em distância, '

.

MileneKannenberg 400combar

reiras' Sáskia Luetke nos 10mil
marcha atlética, Charles Heiden
.salto altura, Jorge Santos salto

triplo, Tênis de mesa feminino

por .equípe e Karl Janssen no ar

comprimido.

Patrocínio

O diretor da Fundação Mu
nicipal de Esportes professor
Jean C. Leutprecht também
deverá no mês de dezembro

entregar .à diversas empresas
da cidade relatório dos Jasc,
assim como diversas modali

dades de patrocínios para que
em parceria Jaraguá do Sul
venha a obter a cada ano me

lhor .desempenho nos Jogos
.

Abertos
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7° .IoguinhosAbertos de Santa Catarina
"

I

�

•

• '. '.
"

I
.

",'
�

A maioria dos integrantes da

Comissão Central Organizadora
dos 7°. Joguinhos Abertos de

Santa Catarina, presentes a reu

nião de avaliação concluíram que
o trabalho foi bem rçalizado no

sediamento da segunda maior

competição esportívadonossoEs
tado,Os Ioguínhosreunírámqua
se3.000 pessoas entre atletas e

dirigentesemovimentoudozemo
dalidades espoÍ1ivas de 78muili
círios que buscaram a premiação
do evento entre os diaS 23 de- .

setembro e 01 de outubro.

O presidente .da CCO dos . tos, resultando disso tudo além da

Joguinhos, professor Jean Carlo organização, uma, semente em que

Leutprecht, solicitouquecadares- os frutos serãoposítívos para des-
ponsável por comissão.falasse a pertarna juventude jaraguaense.
respeito do trabalho que foi de- .e da região a importância para a

senvolvido, críticas, falhaS e OS competição nesta faixa etária".:
pontos positivos, comprovando- ParaJeanoapoíofínanceíro da
se ao final do encontro -de duas Fesporte e da Prefeitura Munící-

horas que JaraguädoSul umavez pal, além da, Darpe, 'Sasse,
roais deu demonstração sobejade , Bretzke e Choco Leite, que en

organizaçãnebemreceber. "VaIe' tenderam'aímpórtâncíadó sígní
destacar que o investimento feito ficado para a cidade sediai- os

nos joguinhos da ordem deR$ 55 '. Joguínhos; demonstra a preocu
mil, permitiu uma mobilização •. ,pação com a oportunidade à ju
comunitária em todos os segmen-

\

ventude em praticar. esportes.

Participação de Jaraguá doSul
. A diretoria técnica da Fun- mo masculino (07); atletismo

dação MUnicipal de Esportes feminino (10), basquete femi- .

informou detalhes da partici- nino (15); basquete masculino
pação das modalidades de (16), futsal (1'5),judômasculi
JaraguädoSulno'r" Joguinhos

.

no (04J, judô feminino (01),
Abertos de Santa Catarina

.

tênis de mesa masculino (06),
disputados de 23 de setembro

. tênis de
.

mesa. feminino (05)"
a 01 de outubro em nossa voleímasculíno (13), vôlei fe
cidade.

.

minino (15); xadrez feminino
'Foram 131atletas no atletís- (07) e xadrez masculino (16).

1994 45

Estes atletas foramdirigidos
por 10 treinadores, totalizando
14i participações. .

-,

A avaliação dapartícípaçãe
de Jaragu4dooSul foi novamen
te positíva, até com algumas
surpresas, COm o. crescimento

signifícatívo na pontuação..

Como pode ser. 'observado no

quadro abaixo.

01

.

_ Medalhas: Classificação.
com medalhas

Classificação Trofé'rls
pontuação .

-

�

,

192 h,lgar.01ouro
01 prata

02 Total

272lugar

62 lugar10º lugar02 ouro.

04prata
.03 bronze

09 Total

. Dados Estatísticos
. Jean'Carlo Leutprecht desta

cou que o custo do.?" Joguinhos
Abertos girou em R$ 55mil, sen
do R,$ 35 mil da Fesporte/Gover
no doBstado e os restantes R$ 20
mil da PrefeituraMunicipal atra
vés de verbaespecíficadafunda
çãoMunicipal deEsportes. "Que
ro destacaraqui o grande trabalho

. ,comunitário de cada membro da
'eco e os segmentos que eles

representavam, sejam clubes de
. serviços, entidades,' escolas,
etc".

. -,
.

OpresidentedaCCOenfatizou

a satisfação· do recebimento de correr dos jogos. Outro ponto po-
3:000 pessoasna cidadeno perío- sitivofoi aoportunídadedacomu-
do de realização dos Joguinhos, e nidade assistir bons jogos e vi-

que este pessoalaqui adquiriuali- brar pelas eg!!ipes de nossa cida-
mentação .

e realizou
_

refeições de, .

além do que os Joguinhos
com gasto aproximado em tomo enfatizaram o conhecimento de
de R$180mil. Calculamos tam- . outras pessoas, fortalecendo-se
bém ein cerca de R$ 40 mil os amizades 'e, pr..Q"mov�ndo o inter-
gastos destas delegações visitan- câmbíoesportívoentreosrnunící-
tes e seus familiares, com com- pios do Estado,
pras nQ comércio local. •

.

"Devemos levar em conta ain-
.

da iipositivadivulgação domuni
cípionos jornais, TVseemissoras
de rádio; diariamente no .trans-

.
Comissão cCentral Orga

nizadora

r Joguinhos Abertos de
Santa Catarina

CLASSIFICAÇÃO DAS MODALIDADES

Tênis deMesa (masc) - 3° lugar
Tênis de Mesa (fem) - 5° lugar
Vôlei (mascj- 3° lugar

. Vôlei (fem) - cam�o
Xadrez (fem) - 4° lugar

.

Xadrez (masc) - vice-campeão.
.

Atletisino (fem) - 4°1ugar
Atletismo (masc) � 9° lugar

. Basquete (fem) - 8° iugar
Basquete (masc) - �o lugar
Futebol de Salão - 4� lugar
'Judô (fem) ".14° lugar'
Judô (masc)' - 200 lugar

Com a satisfação do trabalho e amelhora substancial na
. classificação geral, aFundaçãoMunicipal deEsportes, juntamen
te com a secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, responde, com
resultados aconfiançaque o poderpúblico ea comunidade tinham
emtomo da promoção do evento.

Fundação Municipal de Esportes

Chegada do Fogo' Simbólico aos VII
Joguinhos Abertos d� SC -,22/9/94

-
Indústria ,e Comércio,
de Madeiras Ltda.•

�

> 'I ,. .
.

"

Transportes e Terraplenagem
� .

R�a J'oinville, ·1583 f�;

Fone'(0473). 72":1675!
Jaraguá. do Sul :'" SC
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O'selecionado de tiro, equipe Inglês. do Estado, Walter Janssen Neto,
Marechal Rondon/Pundação .Mu- Na conquista do tiro ar a equipe· que também integrou a seletiva.

,
'

nicipal de Esportes, participou em de SC as performances de três ati-' Destaque para o 10 lugar no
Blumenau das disputas do certame radores, Élio da Silva e de Iaraguá Infanto-Juvenil'com SamuelLopes,

".- /
.

·

Sul-Brasileiro. Os atiradores de José C, PalucheJosé Amaró Silva. e o s-egundo lugar por equipe, se-
,

SantaCatarinaconãrmaramsuáex- . Na seletiva para a CBT Paluch e .: gundo relato do técnico· Roland.
celeatefase e venceram àmodali- Silvaparticiparam. NoMalsoli In- Janssen. Prova demira aberta, tiro'
dade qe Carabina Ar e o.Malsc�r glês Jaraguä cedeu p�a a seleção puma, 10 JoséPaluch de Jaraguä.

.

.

,

Umd�s
.

desta-.

'c,UesdQ,
tiro é

. José'
Paluch

Já as atletas E(ofza Schlickmann (afila) pela segunda vez

eDanúbia Wessier, esta com sua primeira,chamada, foram ..

convocad_aspara.a seleção brasileira de voleibol femini,;o�
categoria Infanto/Juvenil,

. '.
.

� , '.
.

'. . .

.

Asduas emaissuas companhéiràs Grazie.laMicheluzzi, Greyce
.

Zabot, Fernanda.Voltolinie TatiaáeArgenton, torsmbronzepee
.

seleção (je sc no brasileiro dà categoria. Rio csmpeêo e SP
vice.

.' .. .

.

.

. �qui;é ADJ/C:íégiO SãO'
·

UúslFME de vôlei masculino, .

conquistou em Criciúma, o
vice-campeonato da categoria

.

Infanto/Juvenil. TécniGo
'. Adernar Saganskt (Mazínho),
. que contou na-temporada com

;. , '
,

. I �.

os atletasWilian Kohler,
.

, ,

Rogério C. Carvalho, Júlio
Hornburg. Adrian

Seganfredo, Fabíano Pozza; ,

Steph�n Staheíln, Alexandre
Girol1a, Luiz .Kuhn, Fernando

.

. Radunz-e I�oÀ. ..SiIYa Jr.
'.

..

.

Enxadristas venceram

Brasileiro.Infantil
� Balneário.Camboriú sediou o Br�siieifo Infantil de
Xadrez, coindiversosestadosparticipantes. SantaCatarina
=foi campeã com 'um total de 65 pontos. Enxadristas -da
FME de nossa Cidade em muito contribuíram para a

.

conquista do certame.Maior destaque Cintia Souza-que i
bicampeã estadual Pré-mirim, que foi a vice campeã da
modalidade individual.

FISIOTERAPIA EM.ORTOPEDiA, TRAUMATOLOGIA;
NEUROLOGIA, REUMATOLOGIA.

.

CLíNICA ESPECIALlzM:(A EM FISIOTERAPIA DESPORTIVA

.'

.

(contusão, entorses, distensões, etc)
CONVÊNIOS UNIMED, CASSI, SAÚDE BRADESCO, SESEF, FME, SIND. VESTUÁRIO.

r
.

.

.
Pr!lcÓpio G. Oliveira, 845 .: Fone 72-3050

PftYSICRL
.

'
.

Rua Prof. Anto�o,Ayroso, 419 -Baírro Nova'Brasília - C. Po�ta1147
.' Fo�e (0473)'72:'3991 ...Fax (0413) 72-1581 -:Telex (474) 231

Jarap,á dó Sul - Sc .

.
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DESTAQUES
'-',

,

o professor Jean' c.' Barreto de Azevedo, /um
Leutprecht (a-esquerda)pre- paranaensequeadotoufaraguä

, " / r",
sidente da Fundação'Muni- ,

'

do Sul como sua cidade natal, ,

cipal'de Esportesde'Jaraguá comumalargafolhadeserviçö
do Sul, foi eleito" por acIa- "prestadaao.desporto de nos-

,

mação. mercê do seu, e:xce-, so Estado, e por isso mesmo
lente trabalho no desporto, laureado comquase todos os

jaraguaense, regional e no prêmios instituídos para re
,

'Estado, membro efetivo' do 'conhecer o. trabalho daque
Conselho Estadual de Pes- ',les quemilitam peloesporte,

Ó: pertos. Até então, Jean vi- foi agraciado; como único
. nh� desempenhando. estas' .jaraguaense.oomaComenda
funções como conselheiro do Mérito Desportivo .lhe

.nomeado. outorgada pelo governador, '

, E o advogado Dr.'Murilo
. Konder Reis. ,'.

.

Voleibol Infantil e
infanto Juvenil Feminino··

As atleiâs da equipe ADJ/Colégio Divina Provi
dêncialFME com o .patrocínio da Darpe l\tlalhas, ,

conquistaram em julho pela Seleção Catarinense os
JEBS na cidade tíe Recife e em novembro na Capital
Argentina, representando o Brasil nos 4°s Jogas
Estudantis do Cone Sul, envolvendo o Chile, Uru
" guai, Peru e a Argentina (Tatiane Argenton,
\ Fernanda Voltolini, Greyce Holtwausen, Eloiza

Schlickmann, Danübia Wessler, Graziela
Micheluzzi).

Parabéns as atletas de Jaraguá do Stil
por mais esta conquista. '

'

,
,

.' "-, '

- Voleibol Pré-mirim e Mirim 'Feminino"
. (

i.'.

A fundação Municipal de
Esportes firmou convêniode

'

parceria COm ,� empresas
Cortinas Duale (a cortina

.

inteligente) e a Criações '

Karianà, Somados os esforços
, quem ganha com �sso são as

, equipes Ge voleibol feminino '

) - 'o,'

Pré-mirim eMirim. As

empresas' fornecem.omateríal
-de rréínamento-e jogos. As

, equipes são comandadas pelos
técnicos Cézar Oliveira e

.

Luderitz GonçalvesFilho,

Basquete Mirim- e lnfantilMasculino <
.

� .

�

./

.,

A equipede Basquete
Mirim Masculino do Colé

-gio São Luís/FME com

patrocínio d'a Dalcelis,
Campeã-EStadual da cate
geria erb 93 conquistou

brilhantemente em 1994. O

Bicampeonato Estadual.

É a nossa saf� de atletas

Jaraguaenses.fazendo bonito (

com o apoio das empresas;

colégios e,municipalidade.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Projeto Bandas e Fanfarras
I I, .

. .'
.

.

.

Implantado pelaSecretaria Municipal de Cultura, esporte e,
'.

-.'
.. .

.

Lazer, procuravalorizar este segmento cultural
.

.

Receberam apoio as Fanfarras ..
dás:

• Escola Municipal "e Ensino
Fundamental Albano Kanzler;

� Escola Municipal de En

sino Fundamental Anna
_

T.
- Nagel e

- Escola Municipal de Easino
Fundamental Alberto Bauer.

. Foram criadas em 1994:

- A .Fanfarra da EscotaMuni

cipal de Ensino Fundamental
Crístína.Marcatto e

- Escola Municipal de Ensino
Fundamental AntonioEstanislau

ÁYroso.
-

Destacaram-senoanodeIêêê,
obtendo bons resultados:

- Fanfarra com um Pisto da
.'EscolaMunicipal deEnsino Fun-

damental Albano Kanzler e
- Fanfarra da Escola Munici

pal de Ensino Fundamental
: -Alberto' Bauer, partij::ipando do
III Concurso Estadual de.Bandas
eFanfarras realizadonacidade<Je

. Capinzal e _

- No IIConcursoSulBrasileiro
de Bandas e Fanfarras -' Porto
União:

A, .

.'

Exito no Festiva/deDança
Dias 26 e 27 de setembro foi

,

SecretariaMunicipaI de 'Cultura, Esporte e
�

,

realizado o Festival de Dança.
o

Um público de aproximada-
. , . mcnteõ.Oülpessoasprestígíouo

Lazer leva adiante o HProjetoNoitesCulturais". eV"1!'�tidades que se apresen-
tarammostraramque Jaraguá do
Sul temmuita potencialidade.

'.

Foi um espetáculo ímpar que
.

certamentéficarãgravadona me
möria de quem compareceu ao

Ginásio de Esport�s Arthur
Müller; ,

, Dia 26 de setembro foi a vez
do Folclore, onde se apresenta
faIu19 grupos, lexiIbrando as tra-

.

diçõesalemã, italiana, ucraniana

Visando levar as manífes
tações artísticas e culturais às?

várias comunidades de
.

Jaraguá do Sul, as Noites
Culturais tem atraídoum

público expressívo,
. Em 1994 receberam a

caravana da cultura:

.

- a comunidade"São

Francisco de Assis;', (bairro
'Centenário eVila Lalau);

- comunidàde Nossa
.

Senhora do Rosärío (Barra do
. RioMolha);

-

- e na igreja E�ang�lica de
.

. Confissão Luterana (baírro
Vlla Lenzí e Água Verde) .

. Muita arte, cante emúsica,
assim eram as noites cultu-

. "rai�

FABRICAMOS:
- Telatran98 simpleS, malha a partir 1,Scm até 10cm
,- Tela crespa ou cOl1'ugada"l1Ialha 1 ,Sem até 6,Scm
REVENDEMO�

. ,

- Arame farpado'marca Motto SOOm e 250m
- Arame'farpado marca Farbe! 400",
- Grampo pl çerca 9xl e 13x6
- Dlstanciador pl cerca
- Ar.{line liso, Bitola 9 0,98mm até 9 5,lSmm .

�. ,
'. .

�ABALHAMOS COM ARAME DE BOA GALVANIZAÇÃO (BELGO MíNEIRA)
OTIMO ACABAMENTO NAS PONTAS , .

SOB ENCOMENDA FORNECEMOS TELA COM QUALQUER ALTURA PARA:
- Alambradós indUstriais e residenciais.

.

- QuadraS e camPos.esp_ortlVO$•

.

- Granjas, viveiros e Aviários. .

- Cercad,os para animais, hortaS e jardlps.
- E outras finalidades .

RODOVIA BR-:_280, KM 60-, N° 98 • CÉF 89258 • G.UARAMIRIM � SC

.,FONE' (0473) 73�0317
.

.

. (DivISA GUARAMI)llM • JARAGuknQ SUL)

e a gaücha,
Dia' 27 de setembro apresen-

.

\
,

taram-se 16 grupos de dança das
Unidades Escolares de Járaguá
doSul é academias de dança..

.

A noite foí coroada com a

apresentação especial de 5 gru
pos de dança de Joinville.

O Secretário' Balduíno
Raulino, por ocasião do término
do Festival de Dança, estava eu
fórico e anunciou o "Seminário

\

. _Jaraguá em Dança" com a pre
sença de Albertina Tuma, coor
denadora do Festival' de Dança,
� JOipville,.com o objetivo de
analisar e reestruturar o evento.

'. '. '

SECREfARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E
LAZER IMPLANTA o. "PROJETO. TEATRO"

o Projeto Teatro, desenvolvido em duas etapasr.,
lo. Curso ãe Direção �eatral
Tevei�cioemmaio,ministradopelaprofessoraSandra�on.'

Aulas ministradas todas as quintas-feíras para 36 alunos, dividi
dos em du� turmas.

Os alunoser�professorestas) daRedeMunicipal.Estadual
eParticular de Ensino.

"
.

.

2- A "Mostra de Teatr-o Estu4ann7"
A segunda etapa doProjetoTeatr�, .foi áMostra de Teatro que .

aconteceu nos días 07 e 08 de dezembro na SER Marisol.
19 peças inscritas, todas formadas por aiÚnos' de escolas de

nossa cidade, envolvendoaproxímadamentezjü atorese atrizes.
.

O projeto terá seqüência em 1995.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MUSEU MUNICI'PAL EMíLIO DA SILVA

Relatôno de atividades no 'ano äe 1994'

História".
O Museu deu início ao anda-

mento do Projeto MemóriaOral -Festival deDança deJaraguá
este ano, com entrevistas grava- do Sul;
dase documentâdas do Sr. Fran- - 70s Joguinhos Abertos de

cisco Fischer e do Sr. Emílio da
'

Santa Catarina;
,

Silva. - Semana de Jaraguá do Sul.
I

Durante a Semana de Jaraguá
do Sul, oMuseu promoveu para
lelamente, a exposição teniporá

- I Encontro Catarínense de ria de 18/07 a 05/08, "Descobri-

r "

o MUS�� �xerceu siste
maticamente durante o ano, ati

vidades educatívo-pedagögicas,
com atendimento e informações
.específicas para 1l clientela. de
escolares emgeral emaisporme
norizadas aos estudantes de 3a

série, no ensino da história de

JaraguädoSul. Estäatuando tam
bém no Projeto Integrado de Es
tudos Sociais com a revisão do

,
'

livro "Crescendo Com a nossa
, '

O Museu participou dos se-

• guintes. cursos e cQngressos, du
rante o ano de 1994; são eles: '

Museus, de 5 a 1 de maio na

UFSC/Florianópolis. '

. \ '.

- In Congresso Brasileiro de
,

Eventos de 22 a 25 de maio no,
, ÇentródeConvençõesdeCuritiba.

OMuseu temparticipado tam
bém nos eventos'culturais' e es

portivos deJaraguädoSul.junto
às comissões de organização:

mentes Portugueses 500 anos",
articuladajunto aoConsulado de
Portugal. Aindanesta semana foi
realizado um Painel Expositivo
,com o, tema, inicial j "Inteneio

nalidade ou não no Descobri
mento do Brasil".

Outra exposição temporária'
que está sendo realizada durante

omês denovembro, éado acervo
do Sr. Emílio da Silva e ,que
constadefotos,documentos, cer-

\ tidões, livros e outros objetos.
Porocasião da abertura da expo
siçãö,nodiaOl/ll, foiorganiza- ,

da uma homenagem ao Patrono

do Museu, Sr. Etnílio da Silvá,
pela passagem dos seus 94,anQs. '

Alémdasatívidadesmencíona
das.olvluseuestãexecutando todo
umtrabalsodelevantamento, COD.:- •

servação eorganizaçãoda reserva
técnica do acervo já existente, in-
.clusiveremaneiando as 'peças para
viabilizar a dedetízação de suas

dependências prevista para o mês
de dezembro:

MuseuMunicipal "Emfllo da
"Silva"mostra exposiÇão

"Descobrimentos

'Portugueses - 500 anos" <,
. .�

/li.Exposição itinerante "Descobrímentos
Portugueses c 500 anos" organizada pela '

Comissão Nacional para às Comemorações
dos Descobrimentos Portugueses, perporre

todo o Brasil.
>

Foram 30 painéis que mostraram aspectos
importantes das viagens portuguesas ao

'encontro das civilizações.
"Os. descobrimentos representam o

produto da visão, energia e capacidade de .

plan�j�mentoe execução de seus dirigentes,
'que vencendo múltiplas dificuldades e

fracassos acabaram por deseoninar caminhos

que canalizaram energias disponíveis para
uma arrancada histórica.

'

Afirma 'também que os descobrimentos
, dos séculos XV e XVI 'levaram a uma revisão .

geográfica. contribuindo de forma decisiva
,

para uma visão' mais clara dos continentes por
eles descobertos, Alunos e professores

.prestigiaram a exposição, que ficou aberta de
15 d.: julho a 05 de agosto. '

Ordenadamente tem amplia-
, do a sua eoleção e mais recente
mente, incorporou ao seu acervo,
aproximadamente$OOOpeças ad
quiridas do extinto ,Musçu
Comendador Joãó Luiz Charme,
onde se encontram peças v�a
das, inclusive documentos, foto

grafias; uniformes militares, ar
mas brancas ematerial religioso
entre outros.

Para o ano'de'1995, o museu,
está preparando um grande pro-

. jetomuseolögícoemuseogräfico,
que incluíreformas no prédio-e
reorgaIÍização dos espaços, ten
da em vista a saída do Arquivo
Hístóríco e também a: incorpora
ção e exposição das novas peças
adquiridas recentemente.

Com relação à clientela e fre

qüência de visitantes doMuseu,
temos os seguintes dados estatís-

tícos, contando 200 dias úteis a

partirde24dejaneiro atéodia 15
de novembro de 1994:

- Considerações;
- Total de visitantes no ano:

6809
- M&liadiária: 34pesSO<lS ao

dia
- Turistas: 9% '

- Escolares: 44%
- População local: 47%
Em anexo temos um gráfico

explicitando o movimentomen
sal dos visitantes .

Relação de Objetos ao
Museu M.linicipal Eml1io

daSilva:
Fotos: 124,4 ;

Negativos: 1160
Quadros com fotos: 233

,
Diversos: 1550

'

Casa do Colonizador, Museu
II: 77

SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA
'ESPORTE E LAZER VALORIZA O RES

GATÊDAS TRADIÇÕ�S'ÉTNICASI
.' ".

1994, a Secretaría apoiou efeti
,

vamente:
- Etnia Italiana

�poio ao Círculo Italiano de
,

Jaraguä do Sul, na realização da

"Quarta. Notte Italiana", realizada
dia 16 dé julho.

- A Etnia Polonesa
Dia 21 de julho fez a festa, com

muttacomidatípícajpíeroguí, bigos,
galabnld}. '.

,

OMusical "TradychaPolska" e o

"Trio Edelweís" animaram a noite.
Marcaram presença:
- O Centro deTradições Polone- '

.sas .3 de maio, com-seu grupo de
'

danças "Lublín", que encantou os

descendentes de poloneses e
- '() CÔnsul da Polônia, ,

- A Etnia Alemã e o Baile do

,Atirador.
Além da Schützenfest. Festa do

Tiro considerada a maís autêntica
das festas germânicas de Santa
Catarina, como objetivo de resgatar
as verdadeiras tradições germâ
nicas, a etnia alemã faz a festa com
o-Baile do Atirador.

Visa o Baile do Atirador home

nagearos atiradores e atiradoras das
Sociedades e Clup�s de Cáça e Tiro
do Vale do Itapocu:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.. Na comemoreção dO$
t ts.eno« de fundação
dô municípiô, úm dos

destaques 'foi á apresen
tação dosmeninos

Cantores do Rio Grande
.� - ',do Sul.

I

·Uma dasmais tradicio
nais manifestações de
nossa cultura, dança da
quadrilha e a fogueira.
Festas juninas foram na
Parque Municipal de
!Eventos

E s;nda na festa do
aniversário da ciçl'ade,

em julho, a Secel visan
do. exprimir o sentimento
d(.1 jaraguaense, promo

. veu o Concurso de
Declamação

!

i

�ando a Secel e a

Fundação Cultural com
a Associação
Jaraguaense de
Artesãos realiza a feira
de arte. e artesanato,
também se dá vez à

garotada com o projeto
Pintando na Praça

.. \

Schützenfest � Festa do Tiro
Com o objetivo de resgatar as tradições germânicas (música,

dança, 'Comida típica, torneios de tiro, busca do rei e rainha__ _) idéia
concretizada em 1989,

Consideradaamais autêntica dasfestasgermânicas dopaís e, sem .,

dúvida, uma das melhores festas de Santa Catarina, pela qualidade.

SCHÜTZENFEST EM NÚMEROS
I " III IV V

Schiitzenfest Sçhiitzenfest Schiitzenfest Schiitzenfest Schiitzenfest

Data 13 a 2211 0189 12 a 21/10190 11 a20110191 9a 18110192 8a 17/10.93
POblico 55.719 71.659 76.090 80.454 92.746

. Chopp (copos) 93.663 150.000 . 162.726 119.000 140.030

Chopp (Iftros) 47.000 75.000 81.363 59.100 70.015

Refrigerante (copos) 13.738 28.000 30.000 31.500' 42.703

Refe�ões 3.959 3.702 3:980 4.400 6.0n
Tiros' 30.000 - 45.000

.

55.000 63.442 48298
Sociedades 20 23 26 - 26 27

.
+ Tiros Carabina, Flechinha e Chumbinho

VI Schützenfest (7 a 16.10.1994)

Público : , .. : : 95.664

Chopp(copos) : .- :.173.979

Chopp (litros) 86.990

Refrigerante(copos) " :.,
40.017

Refeições : : 10.551.
Tiros'

: : , 48.631

Sociedades : : : 24
• Tiros Caràbina, Flechinha e Ch�mbinho

A HOMA"IZAÇÃO DO
.

TRÂrtSITO EM
JARAGOé DO SOL É :'
POSSfVEL. BASTA .

HAVER OMA
.

COrtSCIErtTIZAÇÃO DE
AMBAS AS PARTES:

.

. PEDESTRES E'
MOTORISTAS.

\JIA.ÇÃO
CANARlNH-O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�ensa program,ttção foi e/.,
borada para marcar slgnificativ.
mente,a semana domunicfplo, c0-
memorados de 15 a 2� dejulho.

A comunidade jaraguaense partici
pou intensamente d� programação
diversificada,comemorando os 118 anos.

- DiliJ5 de julho
Show com Ultraje a Rigor, abriu a

programação. Mais de 4000 jovens
prestigiaram a banda.

- Dia 18 de j1iIho
CanarinhosdeNovoHamburgo, Bom

püblicoprestígiouos "MeninosCantores
de Novo Hamburgo". O coro difunde a
música sacra e erudita.

� Dia 19 de julho
Pestívalresgataes tradiçõesjuninas
Com o objetivo de resgatar as tradi-

ções juninas, desenvolver o gosto pela
dança junina (quadrilhas, pau-de-fita e

- Dia 24 de julho
Renato Borghetti, foi a grande atra

.çãododia.
Mais de4000 pessoas prestigiaram Ó

artista e sua sanfona.
,- Dia 25 de julhó
Autoridades e comunidade se unem

para homenagear "EmíÍio Carlos

Jourdan",
A cerimônia cívica realizada no dia

do aniversário de Jaraguá do Sul teve a

presença da BandaMusical do SESI e a
Fanfarra com umPista do InstitutoEdU
cacional Jangada.

Naocasião foram entregues Os certi
ficados aos colaboradores do acervo da

BiblioteêaMunicipal "Rui Barbosa";
- Sula Miranda encerrou os festêjos

dos 1.18 anosdeJaraguä do Sul.
, 7.000 pessoas cantaram as músicas

e aplaudiram a rainha dos caminhonei
, ros,

cantigas de,tó.da)· 'e integrar escola

comunidade, a SecretariaMunicipal de
Cultura, Esporte, e Lazer organizou o

FestiValMunicipal de Quadrilhas.
, Participaram 21 grupos, represen-

'

tando as Unidades Escolares da Rede

Pública Municipal, Estadual e Particu--
lar,

' ,

Todos receberam troféu de partici-

pação e certificado.
- Dia 20 de julho
Concurso valorizaDeelamaçâo
63 crianças" adolescentes e jovens

participaram expressando idéias e senti
mentos através da poesia. .

.

O concurso visa desenvolver o gosto
pela poesia, despertar novos valores na
medeinterpretar; estimulare incentivar

ohábitodaleituraepromoveramte8raçlo
escola-comuriidade.

Júri de alto nível foi composto para
escolher os cinco primeiros de cada

Categoria. .'
SecretáriodeCultura,EsporteeLazer,

Balduíno Raulino anunciou para 1995 .

eliminatórias 'no decorrer do primeiro
,

semestre.

Melhoria do acervO da,·Biblioteca PúblicaMunicipal
o convênio realízado entre a PrefeímraMunícípal de

� Jaraguä do Sul, SecretariaMunicipal de Cilltura, Esporte e
. 1JlzerelivrariaAnaPau1aLtda/Cmitiba/PR,attavésdeseo

,

repreSentanteRenêGluck.oportuniwuamelhoriadoacervO.
daBiblioteca.

, CO.macampanhafO.ramdoadosaprO.ximadamente1.200
, QO.\TOS volumes.

"

,

c-

OseolaboraOOresrecebeIamcertifica.dopelO.engajàmento
na campanha.

,

Secretaria deCulmra, Esporte e Lazer
Fundação Cultural

.

Biblioteca Pt1b]ica.Municipal 'RUiBarbosa" - Centrode '

lnfonnação
RelatöriO. Anual / 1994
A atuação'da Biblioteca Püblíca MtmicipaI "Ruí

Barbosa"
ABibliOteca.Mtinicipal 'Ruibarbosa" estásuoordíadada

aSecretaria(teCultura, ESporteeLazenfundação Cultural
'

deJaraguä doSul.'
,

coleção - Oacervo. daBibliO.tecaPúblicaMunicipalRui
Barbosaestá atualmente assim constituído:

,

� livros - 15.000 volumes
- p€riódicos - 31 títul�
- discos - 222 títulos
- 'firas cassete -lo títulos

,

"

- filmes - 10 títulos
- jO.gos-14
Em 1994 a Bíbííoteca inseriu na coleção, 1399 livros

-

sendo:
71 livros adquírídos através de compra pela Fundação

Cultuta1 "

'

"

43 Jivros adquiridos através de compracom resultadode

multas" inscrições renovações. .

400 volumesdoadbs por diVersos usuáíos
885 vO.lmnes;ttravésdecampanha_entreaPMJS/Livnlrla,

AhaPau1a
.

Atendimento tserviços ao Público). - A atuaÇão:da
,
BibliO.tecaP.M.RuiBarlJosaenglO.ba:atividadesrelaciO.nadas

, a seguir, (incluindo estatísticas do ano. de 1994, até 23/11)
ComuJtas: Em 254 dias trabalhados tivemos:

'

14.784 pessoasconsultantes - média 58,2 pessoasIdia.
32.979 consultas - média 129,8 consultas/dia.
Amédia foi de 2,2 consultasusuäríodía
Empréstimo Domiciliar: 'A Biblioteca possui 4208

leitoreS inscritos até 23/11194.
'

Em 254 dias ttabalbadoS tivemos: .

505 novos usuãríos inscritos
18.560empréstimO.srealizàdos-média73empréstimosi

dia
'

, ..

Média de livroslleitorno aDo. de 1994, foi de4,4limos.
Metas paral995 - ABibliO.tecaPúblicaMunicipalRui

Barbosa estabelece as'seguintes.metas para 95:
- Mudançaparaprédio. prõprio;
- Ampliação do horário. de atendimento; ,

* Paratante�feita:umapesquisajuntó ao usuário. e a
COIIi.unidade de qual será o.melhor horário. .

' '

'Rui Barbosa'
- Implantação do empréstimo' infOllIla!kado;
- Aquisição de terminal de consultapara O. usuário.;
- Manütençã<)eatnalizaçãodacoleção, comcrescimento

de25%;
,

- Expansão'do acervo deperiódicos;
- Aquisição de apare1hO. de som comCD;

'"
- Oferecimento de n<:>vas caixas-estantes;
-Aquisíção e adaptação demn catálO.gO. infonnatizado;
- Cadastro do usuário. viamicro,

;" CQnchisão - O ano. de 1994, foi ano de grandes. investi
, mentes para a Biblioteca PúblicaMunicipal Rui Barbosa '

Aquisi� de eqaípemeotos,' novos 'títulos de periódicos,
aiInpaiJhanacomunídädeparaarrecadar livros e definição
do novo localdaßiblíotecaapartir de 1995.
A Biblioteca PúblicaMunicipalRui Barbosa pos

sui umíndice expressive de freqüentadores e a diver
sidade de serviços por ela ofeaados se filz necessário.
investir na ampliação. do. seu raio. de ação, descentrá
lizando ações e justificando. suaposição deBiblioteca
Pública Municipal. )

-

,

Parao ano. de 1995 daremos continuidadeaó trabalho ,de
informatização do acervO. e implantação do, em.�timo'
automatizado,ampliaçãödosserviçosdee?'ténsooeinfonna
ção, e uinas dasprepostas a serdiscntida seráaáqUisiÇãode
mnCarrç>-BibliotecapamarnpliannosO.raiO.deabrangêncfa
dos seJ;ViÇ08 daBiblioteca. "'

Acreditamos :. na in;Iportâricia do. papel que exerce a
BibliotecaPúblicaMunicipalRujBarbosa

- .

DISlTRI·BUIDORA·DE GAS LTDA.

Rod. SC-416 • km 17,3 • Fone (0473) 76-8314 e 72- 2717 • Aio Cerro • Jaraguá do Sul • SC

su J4(- ........ -.w·, w_ "_'w'
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- junho a novembro

CampeonatodeVôleideAreia, Interbairros,
Juvenil e Adulto

Campeonato de F�teboi, de Ateia
.

c • •

•

Interbairros, Master Jogos da Ia Infância

Eventos Escorares '

.

Pólos Esportivos - março a novembro

Festivais Escolares: Atletismo, Tênis' (te·
Mesa, Voleibol, 'Basquete e Xadrez - abril .

ajunho
Moleque Bomde Bola - abril

Jogos de Inverno - junho

,

I
! -

Eventos Esportivos Comunitái'ios .

13° Torneio Municipal varzeano "Raul

Valdir Rödrígues "
- fevereiro a junho

CampeonatoMunicipal de Voleibol e Bas
quetebol

Jogos Interpölos � junho a novembro
.

Campeonatos Estaduais
. Atletismo, Basquetebol, Voleibol, Futsal, Tê-'
nis de Mesa, Voleibol, Tiro, Xadrez.Bocha,
Bolão; Bicicross.

Bocha e Bolão: Tênis de Mesa" Xadrez e Novamente se tem uma expectativa muíto "

.Atletismo - março ajunho gr�nde na participação das 'equipes
13°CampeonaloMunicipaIFutsalPeladão

..

jaraguaenses nos campeonatos estaduàís, que
também contam' com o apoiO. da

municipalidade.
.

Jesc/Jciguinhos Abertos e Jasc
Em 1995 as equ1pes da Fundação Municipal
de Esportes estarão representando nossomu-o

" • .'

nícípíonosJogosBscolaresnacidadedeLages,
emjulho,nos.loguinhos.AbertosdeSãoMiguel
'D'Oeste no mês de setembro e nos Jogos
i}bertós em. Rio do Sul de 27/10 a 06/1 L

Esperamos me�orar �ais ainda noss,a posi
ção no rankíng estadual -.

.

- Noites,Culturais :- Uma pormês
em Bairr.os de Jaraguá do Sul.

.

- Feirá -de Arte e Artesanato -

.

Sempr� no 1 º sábado de cada'
'mês.

'

- ProietoTeatró: Jª Etapa Curso
de Direção Teatral .. A partir de
abriL··

,

- ·2ª Etapa. - Mostra de Teatro
Estudantil - Novembro.

-Feíra dó Livro- Mês,de junho:
- Festividades Alusivas aos 119
anos de Jaraguádo Sul-14a25
de julho.

.

.;, Concurso de Declamação.
- Festival Murii�ipa� de Ouadri-

,
,

CRISTAL TURI'SMO LTDA.,
,

.

Viagens e Excursões Estaduaise Nacionais
.

,

Hlas.
- III Noite Polonesa.
� Quinta Noite Italiana ..

- Noite Htmgaresa.
'- Baile do Atirador.

,
.

- Concurso de Bandas e

Fànfarras
.: I Jaraguá em Danças - Setembro.
,;.. VII Schützenfest - Outubro.
- Expôsições Itinerantes '(Museu) -

.

Janeiro' a dezembro.

Projetos que terão
continuidade,
;. Novas Fanfarras
- Coral Infantil

.

�

"'iA.... p'ARA·'· 1·' 99-5·';.��� '."., ��
'

..

..
.

..
,

...

PROSPERIDADE

.
.

• Secret.ria de Cultura, Esporte e.Lazer·.
.

• Fúndaçã� Municipal de Esport,s
• Fundação Cultural

's,'

LOJA'SÓ
..

.

'SPORT
.'

. '.;-

TUDO· EM. A'RTIGOS
ESPORTI,VOS,

. SUR.F, SHOP E

.CONFECÇÕES.
EM GERAL.

AV. MARECHAL DEODORO, 790
FONE: 72-2086 "

'Especializada' em,Micro-ônibus
, .'

R'ENT�A-CAR
Fone/F'ax: (0473) 72-?412 - Jaraguft do Sul

..

. .

.

Rua Frederico Curt Alberto Vósél. n2 262
• lo'

.• •

Bairro Rio Molha - Fone: (0473) 71-1944,

. Cep.: 89259-560 - Jaraguá do SUl - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul. 23 de dezembro de 1994' IMóVEIS \ .

2-5,

SAO FRANCISCO DO SUL - SC

... 28 km depraiase apenas ump�io: o seú
� EDIFrCIOGINA�ARAIPIOTrO - o PRIM.EIRO�RÉDIORESIDENCIAtNA '

'

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E O I F I C I O
.

.

Gin& M&Jr& Piotto

.A:-:a::r=� EM JARAGUÁ.DO SUL·'
VaDAS:

ENG TEe EXCLUSIVAS COM: .

.

. ..... ENGETEC
CRECI"93�. Cel,Procóplo Gomes de Oliveira, 285'

DO ERVINO . Jarag.uá dó Sul - F�ne: (0473) 72-2679
.

A decoi,çío , o mobilltrio tem euiter mei,mMt, Ilus�,tíro, nío flzflldo ,.,. *' ... Os ........ IÍO IpfnlS "ferMel,ls em propOrçio,- , Vllor ,COf'ispOndMt, IS unidades t3 , t4 do prim�,o iso,

PflEÇ08
APARTIRDE.

'R$2$mil
.. *Entrada=

R$5.000
*Financiamento
ÍJl'Óprioematé·

48MESES

2e3
L,I"RI,lIT(,I�ICS

90 ai

"'I05m2.
ÁREA TOTAL

CURITIBA: 180km
JOINVILLE: 4Okm'
BLUMENAU: 90km
JARAGUÁ DO SUL: 75km .

B. CAMBORltJ: 100km
" .SÃO PAULO: 580km

CVI
CONSTRUTORA

. VlZOJO
.'

INCORPORAÇÕES
CIVIS LIMITADA

· Rua' Princesa Isabel, 238'
5° andar- Salas 513A e SI4A

Telefax (0:474) 33.6603
• Centro - Joinville - SC

.

· Curitiba:' (041) 2i3.3533

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL
LOTEAMENTO JARDIM FRANCISCO

Locallzado entre O 'TrevQ de Sch_roeder e o Portal de Jaraguá.
Ótirnq investimento e localização

Financiamento äireto em até 75 meses

ASSESSORIA
IJVlO.ILIÁn'IA

PRQT,'CRECI: 019594

GUARAMIRIM
Casa de alvenaria, semi-mol;liliada, cem área total de 157m2,
construfdaem terreno com áréade 1OOOm2, siíuádaá rua Joâo
Ossowski n° 35 - Guaramirim

.

FLORIANÓPOLIS - Jurerê Internacional - Empreen
. dlmento HabltasutlEncol
Investimentos já realizados US$ 76,000.000,00 .

Lotes Urbanizàdos 1.036 � Casas construfdas '�76'
Apartamentos conclufdos 59 - Em construção 334 - Ein
lançamento 74

Lojas Construfdas'21 - Em consfruçäo 44

Terreno de alto padrão, situado à rua Marechal
Deodoro da Fonseca. Próximo a Marearte SIA,
com área útil de 1,382,35m2

...

·c....
Ca... de alvenaria c/ 100m2· 3 quartos pröxApae
Casa d� alveliaria c/'130Ql' .. Lateral Jorge/Czemie'l(icz
Casa de"alveiiaria' c/1.�m2 .; Pr6x.. Hospftal Jaraguá

. Casa de alvenaria ci 188",. c/ 4 quartos rua AnHa Garibaldi
Ca� de.alvenl!ria pl 120m2 • Pr.6x. Posto Marcolla

.

Casa de alvenaria C/160",. • ·Rr6x. Apae c/3 quartos
Casa ae alvenã,ia C/·200",. - c/ terreno 2200m pröx, Maiwee Malhas
Sasa.de alvenaria c/100m' - Três Rios do Norte
.Casa mista c/ 210",. - esquina 'rua Thomaz F. de Goez
Casa mista (Ua Ernflio $lein c/ terreno 526",.
sobrádo c/216m2 -Ilha da Flg..ira
Sobrado cl 250m2 - cl terreno 2j!OO",. murada rua Joi'o Planischeq .

Sobrado c/�QOni' - c/ 6tima localização no centro pr6x. Colégio Sãc; Luis
Sobrados c/ 86m2 - cada em Piçarras pröx, Hotel.Candeias.
Ceaa dá alvenaria'c/230m2- c/.suHe + 2. quartos + dep rua Bahia
'Casl! de alvenaria- c/4 quartos .. 2 salas infcio Járaguá Esquerdo

. Apartamentos
Apto. Ed.lsabella c/122m2 - 2 quartos :"·suHe novo cl ant. parab.piscina
Apto, Ed, Jacó Emmend, c/155m2-2 quartos + suHe + d"p, empregada
Apto, Ed, Miner c/140m' - c/3 q4artOS

.

Apto, Ed. Schioohet c/ 155m2 - c/3 quartos c/ financjamento
Apto, Ed, Jaragu� c/ll0mz - c/2. q"artos c/ garagem
Apto. Ed. Schlochet c/l sufte + 2 quartos + dep, financiado
Apt<!, Corid: Amizade - c/.2' quartos·- F.inanciado

•

Aptó,c/2 e 3 quartos em cons!rução ruaCaixa Econômica plentrega dez!
95
Apto. c/l J 8m2 Ed. Dona Lili em Piçarras c/ ótima vista plmar

· Apto. c/ 160m2 c/ 3 quartos em Camboriú frente pl már
.

Apto. c/ 119m2 c/ l' quarto .. 1 s�He em CalTiboriú c/ frente.pI mar
Apto. r;l196fn2 novo rua Domingos da Noifa
Apto, Ed, Menegotti'cl2 quartos financiado
.' Terrenoa

T"rreno c/ 400m2 - Residencial Azaléias c/ financiamento
Terr"no C/420",. - em PiçarraS pr6x. Iate Clube na Beira do Rio
Terreno c/430m2 - Loteamento Versailies
Te"eno c/ 400m2 - Lateral Reinoldo aau todo murado
Te"eno c/ 500m2 - Continuação Mal. Deodoro Fonseca
Terreno c/400m2 - Rua VenancioSil\(a Porto, próx. Weg I
Terreno ét 684m'.· Rua Felipe Schmidt (centro)
Terreno C/l,940m' - Próx. Weg I

·
1'8rre/10 cl 589",. - lI�a da Figueira
Terreno C/16,500m2 - em Schroéder

· Terreno 'C/65!)m2 - esquina Venâncio Siiva Porto c/ Leopoldo Jan.sen
Te"eno c/2,700m2., Rua Ricardo Hass (centro)
T�eno c/l.ooom2 -lateral Venâncio da Silva Porto
Terrano c/ 800",. - Vila Baapendi
Te"eno cl 430",. - rua Lourenço Kanz�r. .

Terreno c/ 5.ooom2 - Fundos rua JoinviUe 6timo pt rnicroempresa
Te"eno c/ 5.000m2 - Rua Venâncio da Silva Porto
Te"eno c/ 568m2, pr6x, Posto Marcolla
Lote esquina c/700m2 próx. Escola Albano. Kanzler

t::;::dênCial Champagnat ótima loc,!lização

Galpão cl 300m', rua Bernardo DornbusCh
Galpão c/ 420m2 no centro

.

,

.

C.... Pr�.b,lcada.
Divs, tamanhoa c/. instalação imediata na. praia ou chácara

· CASAS
.

Rer. 1.001 • Ca.. alvo cl 200m'· !rróx. Weg I· centro, cl l1ioci'll'$ FI$ 80.000ÓOO�:: l:� : g::: ��: � ��','dl��d'a��;;,::)eI';2����0 100.000.0

R.r. 1:004 • Ca.. alv: cl 300m'

'lua
Joio Planinchek) R$ 80.000.000

R.r. 1.005· Ca.. aIv. c/ 145m', lia Adolfo A.·A.Zin.nnann) FI$ 45.000.00·

R.r. 1.006· Ca.. aIv. cl 102m' - Vila LOn�) FI$ 22.000,00
'R.r. 1.007' Casa alv. cl 172m', _Cial V.rsalis) R$ 65.000,00
R.r. 1.008· Ca.a alvo cl 225mF,. Max Schubert) R$ 40.000,00 .

R.r.1.009. Casa alvo cl 100m" Lol Santo AntonlotR$12.000,00
R.r. .010· Ca.. alv. cl 240m'· Rua Bahia, Centro) R$ 75.00u,OO

•

R.r. 1.011.· Ca.. alvo cl 148m'· Rua Jacob Gu.... r) FI$ 48.000,00
R.r. 1.012· Ca.. alv. cl 90m'· ( Ia Lenzi) R$ 29.000,00
Rer. 1.013· Ca$!> alvo cl 180m'· (Vila LOnzil Entr. R$ 30.00.!!,!I0 + FI$ 520,00 plmi.
Rer. 1.014· C••a .111. OI 128m' 'I!!?a lulz G. Ayrooo. 22�h. 28.000;00�:: 1 :gl�: g::: ::�: : t��,'�tR':.a,:I;::.\'flrsc':<��% 45.000'8g�,oo
Rer. 1:017 • Ca.. aIv. o' 290m'· ua Antonio T. S. JR • C 120.000,00
ROr. 1.019 'Cooalliv. c/7Om'- fF.sI_elal V.rsali.· B. 28.000,00
Rer. 1.020· Ca.. l!Iv. c/ 50m' • (Rua VenAneio da Silva Po .000,00
Rer. 1.021.- Ca..'alv. o' 178m'.:,:a Henriquo Bortollni. 5� $ 50.000,00

�:: l:g�: g::: �ró.o'J�':";J.��ú�nrn:��Le!��)RI����b�O
Rer. 1.024· C... mie. c/ 135m' 'jf,raia Piça.... • cl tel.ron.) � 35.000��:�: 1 :��-: 8::: �'::�1t�z-a( BI�:;'�::) ��:o�góorurp RS 38,,� .

Rer. 1.027 - C mie. cl 9Om'. (�.trada Flió Molha, 80ólri dO Çjl]çamento) R$ 5.000.00
R.r. 1.028· C mad, cl 7Om' - (RIo Molha· Próx. Alambiqu.l3aMlan) RS 8.�O,OO

�:: l:8�g.: �;'.�I: �:::,': lt��':IIXJoafP::J:!f�03gg�ó&g,oo ..
ReJ. 1.031 • Sobrado. d. 44Om�- (Loteamento P� - Barra) Entr. + Parcelanento

· Rer. 1
..
032. ceee a1v. cl 120m' - (Jgu4 Esqu.rdo)FI$I8.000,OO + Flnanc

..
cl3 donna.

. APARTAMENTOS
R.r. 2.001·Apto0'2donns.·(R.eldenciol Ami.ode) Entraaa· R$13.500,00+ Fl$185.00.

�.T�002. Apto o' 3 dorm•. • (Edffcio schiOCh.t) Entrada· R$'45.000;00 + R$ 289.00
�mh .

R.r. 2.003 • Apto o' 3 donn•. • Edlrlolo Algo.1 Entrada 38.000,09.+ R$ 386.00 pl m6s·

�::: �:gg�: ��� � g �:::::: � g:�l: �fJ ��o���?OR�045�W�gg. Quitado
R.r. 2.008· Apto o' 3 donna. • 010 �ov...1I1 R$ 50.000,00 • Quitado

•

, �::: �:gg�: �ro �..� �::::::: ���P�I:l"R�°:l'3ot�J.�!:08�Ig:'cIÓQuitado
Rer. 2.009· Apto cl 3 donns. • o C.rlo. Spézl. '

Centr�FI$ 38.000.00 • Gluitado
Rer. 2.010· Apto o' 3 donns.· ( 0- Próx, R.....liv. Mori FI$ 60.000,00· Quitado
Rer. 2.011 • Apto c/ 3 donn•.• (ResIdenelaI E1dor.do) R$ 48.00 00· Quitado
R.r. 2.013 • �to c/ 200m"· (DOmingos da Nov. - Centro) R$ 5�.000,OO • Parcelado
Rer. 2.014· APto c/ 138m' • (Cristina �n�'ltu9icfsentro) R$ 48.000.00 • Quitado

R.r: 3.001· T.rreno cl 450m'· �LOl Papp/Barra) R$ 13.000,00
Rer. �002. T.rreno

cl 552m' .. Rua Vitor Meiroll••) R$ 16.000600R.r. 03· T.rreno o' 40.00Om • BR' Guaramirim FI$ 170.0 0.00
Ref.3. 4 - Terreno cl6.000m2- (�Uaramirim próx. rét) R$ 38.000,00
R.r. 3.005· T.rreno o' 4S0m" (Jardim 14.000,00
R.r. 3.008· T.rreno cl 1.143n!f· (Rua .000.00

�:J: �:m: t:�:������:

!��� � �.W88.�oR$ 2.800,00
R.r. 3.009· T.rreno o' 57Om" Ru. Guilh.nn.W.oge) FI$ 80.000,00
Ref. 3.010 - Terreno cJ 513m2 - Nereu Ram'os) RS 1.50000

�::Jgg: t:�:� ��:�: '['o��r�a�� ��J��go,oo .

.

Re': 3.013· Terreno c/1.698m2 Jearra
do Rio cerrol R$ 16.000,00 .

·

R.r. 3.014 - T.rr.no c/ 2.180m'· Próx. Rodeio Criou o) R$ 15.50000
Ref. 3.Q15 - Terreno c/300m2 -

;avegan,es
li, 200m da Praia) R$ 4.500,00 .

\ �:�: ::81' : �::��� � :=:: ���n�U�':;i:��:�o�l�e:�:)'����o� óíoo,�o
Ref. 3.018 - Terreno,cI 420m2 - Lot Garcia) R$ 4.500,00 parcelado em 3x
Ref. 3.019 ·'Terreno c/465m2 - lha da

Fi.'!!".
ei_ra) Entrada R$1.500.00 + An.n'C.

ReI. 3.020· Terreno c/385m2• al"o Aniizade) Entrada R$ 3.000,00 + Ananc.

�:: g:g� : t:�= �m::::: P[�xl.:��c8ng:j����$ 4.500.00
�:: 3:g�: t::::� � l�]'."(L��R':��·r:t.":>"lft �l��ó?gg,ooRer.l025' T.rreno c/ 7.50Om' IPróx. Malha. Malwoo) R$ 70.0.02.00 .

.

Rer. 3.026· Terreno c/ 45Om" (1'1... V.rsall.·lIairro Amlzadel- 10.50000Ret. 3.027 - Terreno c/450m2• (Res. VersaJis- flairro Amiudê R$ 9.500,00
, -

.

·PROMQÇAO
Terreno c/6�,94m2. Rua Preto ��t81��T:l;�r.tro. Preço R$ 60.000,00

��: i:gg�: i�::�.�?���2(Rf�:r��riP'��J.�g���e) R$ 45.000,00
R.r. 4.003 • �rea do SOO.ooOm'·

!RiO
da luz) R$ 55.000.00

.

�:;: ::Zg:: �::: �g:gg&,:::: �:��=:l � :g:ggg:�g
Rer. 4.006 • 1;.a da 325ôOOm' '1' ha da Flguei.,,) R$ 20.000,00

.

.

.

.

R.r. 4.007 • Z.a do 5.0 Om'· (I ha' da Flí;lueira) 1'1$ 8iOOO,OO .

�:�: t88Z : i�::: �t:8%g:�: i�:a�I;:J�?����· :a:ri����::)pI��:�J�:'
.I.ago.... pom�r do rruta•. R$ 85.000,00

-'

Rer. 4.010· Ar•• da 6.00Om'· (EstradaGaribaldl.localdadoRlbda.P.dra.) Fl$13.000.00
Ref. 4.011 - Area de t05.00Om2 - (Schroeder cl cae�t 2lagoa. ótima 10caUzaçio) R$
30,000,00 ,

. Po"NTOS. COMERCiAiS (VENDA)
"

Ret. 5�Oa1 • Sala comerdal· (Maf1c:et-Place ci garagem) R$ 5.000,00 + Anandamento
Ref. 5.002· GalpÃo Industrial c/280m2• (Terreno cl 900m2 - Rua J0rot Czemiewicz) RS
55.000dOO .

11l;��:og�:o�alpio Indu"'lal c/280m'· (Tor. cl 5.850m'· cl casa do .Iv. 100m'· Jgu4 84)

�3k.tógo�0· G.lpão·lnd. do. conr, d _roa do 1.03em'· Constr. o' 51Om'· Centro) R$

Re'. 5.0Ó5 - Sala comerdal • (Rua Antonio C. Ferreira - Centro, ao lado do Foto loas) RS
20.000,00

LOCAÇÃO' . ;-
R.r:6.o01 • Galpã� Ind. cl 280m' (Ru. JorgeCz.miewicz· Ótimopl Industria) R$ 1.000,00
por mh .

• ... •

PROMOÇÃO
Rei. 2.050- Cata alv. ti 240m.· cl 1 suIte, 3 dönns., 3sa1as, 2BWC, cOzfnha ti ann·ário�\
ti antena �ab6lica, d�r pl 2 carros, churrasqueira, dep. empregada cl ewc, CI

parte da mobill•. FI$ 85. ,O·
. r._OTEAMENTOS

.

.

Rer. 2030 -. RoIoI_dal Plaz.ra - Entrada + Flnanc. .

Ror. 2040 • R_oi_elal Bohllng • EQtrada + Flnanc.

JARAGOÁ DO SUL- Casa de alvenaria
Localizada na rua Antônio Tobias, n° 32, prõx..080 colégio
Jangadir:rha. Possue, garagem pl 3 carros, churrasqueira,
depencjêncla pl empregada, 2 banheiros, � quartos, 1 sufte,
cozinha, sala de estar conjugada cl salade jantar, sala de TV,
'cozinha, dspensa, lavanderia, escritório cl sala de espera,
Área consäufda de 240m2.

......................... �� ..

'� tHÀvemo'IlJARAGUA t\ �.
• Cópiadechavesem2minuto.s,tro.casdesegredOspara \.
: qualquer.tipo.defechadura, aberturasdeportasde casa,' :
li carro, travadesegura"fa, •
• arquivf!eco.fre. Co.nserto.de OSMAR TREMÉA •
: fechadura,ignição.decaiTo.; No.voPro.prietário:
• ,Mal. Deodoro da FGn.ca, 23 -'no centro da cidade •

:
'

D8tronte ao 'Koerich � Jaraguá do Sul- SC :
....... "' .

CASA E'LÉTRICA lTDA.
\1 \TFRI \1, EL{�Tf{IC() 1-:\1 CER \1.

·FIQ�-ELETRODUTOS-CXS.MEDIDÓRAS
�LAMPADAS-INTERRUPTORES-·ETC,

.

CONFIRA NOSSOS PREÇOS
Rua Athanásio.�osa, 363 - CENTRO

Guaramirim - Fone 73-0879

tomercial JUNKES Ltda:
ibeja fi ta;bg.�.�us�ntd UHI'

F-ELIZ NATAL e um

PRÓ&PERO ANÓ NOVO
RUA ERWINO MENEGOTTI, 222

� FONE (0473) 72-0575 - JARAGUÁ DO SUL - sc �

FONE: (0473) 72-3363.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

f"CONDOMíN�O RESIDENCIAL ATHENAS'" >"\
,

.

. " '._

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

65.0.0.0.,00. Reais de.entrada.tà eomblnar.Acettarnos automóveí e
, outros. írnövets no negócio) + '22;00.0.,0.0. Reais - Ass. Financiamento

, Apartamento: RuáWilly Mancke n° 219. Apto. 102 - 1 ° andar -

.
,

-

�. -

230.,o.Om2 - 0-" suíte - 0.2 qtos - sala estar - sala-de jantar - cozinha ..

BWC Social � Dep. Empregada '- Área S - Garagem.' 2 auto,

-. ,. • . • • ....'... '. • .-'. • .' TElEVENDAS: 71-1500
,

, TRAGA, ,SEU,EScRITÓRIO' PARA ':OS VERDADEIROS, : ÚLTlMASUNIDADESÀVENDA,�O%JÁVENDIDO

TEM�OS.\MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPRÉENDIMENTO

'
, ,

COMERCIAL DE JARAGUA DO StJL.VEJAALGU
MAS DAS CARACTERfsTICAS DO M,ARK'ET'
PLACE:

,
.:

LOJASDE
+ELEVADQR PAN9RÂMICO; ','

+eSTACIONAMENTO COBERlO
tOM',VA�AS DEMARCADAS;

EXCLUSIVA RUA 14 HORAS:
.

"

" ,

,CONVENIÊ�CIA,
, TRA8ALHANDO

,
' .

TOIÇJOS os DIAS DE BÀ .

'. ORIENTAÇÃO 'C'OM ,FRENt�' : ,'" N/EIA.NO/TE:
• •

I CONFORTO PARA A
- PARA,A FACE NORTE - IlUMINA-'

,

I

.çÃO E VENTILAÇÃO NATURAI�;
,

, CIDADE, BONS NEGÓCI- .

OS'PARA OS LOJISTAS!
'-- • ENTRApÁS, ,PEI.-�S,' 'R,U,AS__� .. '

"

REINOlDO ", RAU' ,E, CARLOS PROJETO,CONSTRUÇAO E·INGORPORAÇAO: "

;HAFFERMANN.' .

.

,

"

:·A .

'

,i(h;T -' .� .' .. , .. -.• '

Arqultéturil

CI; Rúa Domingo� da Nova, 1,08
-

' Fone (0473) 72-2608
Fax (0473) 71-oà3&
Jaráguá do Sul - SC
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,
'

. .., Vendas Terreno na roa Frederico Barg de 14x30 (Próximo aRodovíärla).
'

.Apartamento no Ediffcio J,araguá.
-,
/'

,Casa de alvenaría na rua Alberto Plcoli, 553, Água Verde, com 75,00m2,
'

Casa, de alvenaria com 63,,POm2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
'

" terreno de 18x16. ,

Chácara em $,chroeder, com 42 rnorqos, terreno todo plalno, com á-gUa e' Ca�demadeiracom 10,00m2comterren0420,00m2Lot. Marcatto, rua 723
luz.

"

casa n° 90 Estrada Nºvá
" '

Casa mista cl 90,00m2 na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa. '

Casa 'de alvenaria com 140m2 na rua Adélia Fischer n°'248'
Terreno com 4.700,OOm2 e casa de alvenaria comnluitas frutas ã palmäos.
Casa de alvenaria com 280,OOm2 com, terreno de�Q.500,00m2, na rua
Antôr:íio caríoe F=erreira esquina b.oureoço Kanzler.

2-8

,
.

'

Jaraguá do Sul, 23 de dezembro de 19�4 , '" '

,

.

Lar Imóvels.·
Av. Mal. Deodoro, 1,41

,
( , Sala Comercial

.
Sala comercial 'na ruaRoberto Seidel (corupé).:

.
'

.

•• 111!1•••••'.-.....;-••
I ," -�n=

'
'

I

: CRECI'W,'1��9J .s" :,
I ,

!!!!!!!::i!I \ ,

I
I Ba..... Sul,· I,

:' � I...áv�is'" :,

'I I=one: (0473) 72-2734 I
.' .: , Casas

,

'I
" I Casa em alvenaria cl 130m2, 3 qtos, sal. coz.dçsp. garagem. I' I' Tetreno emPiçarrasabeira rioc/4:185m2(Ancoradou-
'I Vila Rau. PreçoRâ 25.000,00. ACeita-� carro., '. I ' ro)

"

'

'

,

•
Casaemalvenanacl70m2,2qtos, sal. coz,BWC,todamumda, • Terreno Rua Amazonas -.cI 1.720m2, (esquina) prõx.', no Jaraguä Esqaerdo. R$_16,s00,oo ' '

I Casa em alvenariae' 10m2, 2 qtos, s31. cóz, BWC; terreno com I

I
Teatro Scar

2550 ' Terreno Rua Joaquim Francisco de PâUla, ci 2.5oom2.I ' m2, bairro.São Luis. Preço R$ 25.000,00
"

I" ,

Próx. trevo Posto Marcolla
I'

Casa mista, c/150m2; 3,qtos, � BWC e demais dependências,· I Terreno c/420m2Rua LuizKienen
,terreno' c/480m2 (l'2x40), Jaraguä Esquerdo. Preço R$

I 16.000,00 negociável. '

"

I Terreno Rua João Januãrío Ayroso 2ÜJl90 (L800m2).
,

.

I Casa em alvenaria c/70m2, naBarra,próximo ao noviciado. I I Terreno cl 'S.184m2, rua 199 sem nome - Vila Nova'
Preço R$ 18 000 00 negociável

'

Terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2I Casa em alv�naria c/-180m2, s qtos�2 BWC, garagem p/ dois I
"

Terreno no Condo�o dasAzaléias
I carros, sala, cozo e mais um depósito'em alvenaria Com 63m2. I Terreno 15x24 - 360mz - Loteamento Garcia

,. Aceita-se earro atéR$ 10.000,00. Localizada na'Bar:ra.R$ I li Terreno 15x32 - 490m2 - Loteamento O f>ia ruà401 -

I 45.000.,0.0," ,

<' I Sem nome
_

Terrenos
'

Terreno rua 456 - Sem Nome, c/'445m2
I Com 4ÖO�2, na, rua Lujs'Satlér, naBarra, fundos Su�rmerc, ,02 terrenos c/'420m2 cada Loteamento São Luiz

, • cado Breithaupt.Preço ,I_{$ 8.0.00,00. '. \ . I

I
'

CASAS

I
Com 445m2{13,5x:33), naBarra próximo ao noviciado; Preço 'I

",

Casade alvenaria cl50m2: Loteamento AnaPaula, RuaR$ 8.000.,0.0 " '
'

'

'

209 F
.

H hka o 1 122I Com 6oom2'(15x40) próximo ao Choco Leite Rio Cerro D, I
- mnCISCO rus ,11 . .

$ Casa alv.enaria c/60m2 Loteamento Liodoro RodriguesI Preço R 6.000,00 negociável '

',� I

'I'
'":VilaRau'

,

I·
Com 556,50m2 (15,9 x 35), na Barra próximo à Igreja, IEvangélica. Preço R$ 5.oo0,OO-em duas vezes "

,

Casa em construção '50m2 - Soo Luiz

I Com 72Om2,locálizado na Barra. Aceita-se carro. Preço R$ I Casa mista rua Guilherme Hering,· n° ·30 -

I' 15:000,00, '

,

, I
' 'Centro Próx. Bar Capilé

"

'I .Com 840m2, na Barra. Preço R$ 7 ..000,00 .

/ I I
'Casa de alvenaria 160ni2 - Pröx. Recreativa

,
Com 2.791m2"ruaWalterMarqoerdt, defronte Centro Com. ',' Menegotti ,I -Vasel- Preço RS 215.000,00

,

"

I
,I Com 450m'-.,na'rua, Bertha Weege, a l.5oomts da Malwee. I Casa<jealvenarial00m2+6Om2(emmnstnlção)
I

Preço R$ 6.500,00 - ?O% ID�S 2 pagtos. .

I
- Ilha da Figueira.

' ,

Chacaras. .

'I Casamistac/terrelwde14x3(j-RuáFraIlcisco,

I Com 65.836mz, na Barra. Preço R$ 210..000,00 - 50%-de I . Zacarias Lenzi
" '

I entrada � saldo em até 03 meses. . -I Casaalvenaría 183,6Om.2c/terrenode l,6,40x70Com 2S:272ml, edificado com uma casa em alvenaria nova

I com 75m,l, pastagem.Jagoas. Ace,ita trocapor casa na Barra. I I'
(1.148,00m2) - Vila Lenzi ,

I Preço R$50.000,00, ' I
-

Casa de madeira cl terreno de 2.000m2 Rua

I Com 125.000m2, edificado com duas casas de alvenaria, uma • Francisco Stinghen sInO
-

-.. "casa de madeirá, um galpão: árvores frutíferas,60.000ml de <

"CáSadealvenariac/183m2c/terrenode l.i48rri2, I
pas.�age�" �agoas, água corrente,

=
na

Estmda"
I

'1'
- ,

,

I Ganbaldi, distantePkm da Malwee: Aceita carro óu casa na I. Casa dê alvenaria em construção com 420m2 -

;

I" cidade; Preço Râ 85.000,00 '

•. I
Situada em ärearesidencial

Com 250.oo0m2• edificado cl uma casa de madeira de 80m2, "

,

'

Casa em construção.éümê cl terreno deesquinaI, estrebaria, galpão p/ milho, árvores frutíferas-;-W.QOO pés de I, - Loteamento Ana Paula Ill
. I '�,anana, Pal,mito, Pàstag,€m,

e .mais.30.000m2de terras aradas, I II aguacorrente, naEsteada Garíbaldi,al8km daMalwee.Preço' I
"

' OFERTA
R$ 45.000,0.0 - negociável.,'" Terreno c/350m2 - Loteamento Ana Paula lV-
I .

"

,
Leteameates I R$ 3.800;00

I Lotes a partír-deR$ I.Qoo,OO de entrada e saído até 50 meses: I
I 'Aluga." ILojas comerciais na rua Angelo Rubini, na Ba�ra "

,

: I Um.galpão com 240,oo�2, na Barra do Rio Cerro, na rua' I

�.

I
·1
'I
I
I
'I
I'
,I,'
·1
I
I

�.
"

.

INTERIMÓvEIS
,

CRECI0914-J'

Mals,esta
.semana

*

Apartamento Ed. EldoradQ,
com a,5m2 (térreo). Rua

Florianópolis, -cdm 2

dormitórios, sala, cozinha"
banheiro, lavanderia e;

garagem. ,
_

* Casa de alvenaria, com

,160m2, terreno com 600m�.
Bua Friederich Sonnehbld n°

237; (Vila t.alau), com 3
,

' dormitórios, sala.cozinha, de
pendência de empreqada e

garagem. "

. �

'*. Casa mista com 120m2,
terreno com 705m�. Rua Bahia
n° 109.' Com 2 dormitórios,
sala, COzinha e garagem.
Venha conferir com
nossos corretores

, 1180as, festas" ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguã do SUl, 23 de dezembro de 1994
-,

CORREiODOPovo�7
, ,

AMpARO

LBV 'distribui climento« Estado poderá ter verbas
"

'P'a"r'i"a' 'fi;"·alm'···l'�ll·a'·s"" 'c"a'r"e' 'nt"e's" fX!!!-?���??���
.

.'

,

"

",

, .

'

"

'

. rel.at6riopru:c�al,aComisSãO descentralizaçãoefetivadeen-
. .'.

_ MistadeOrçamentodoCon- cargos e recursos, elirninando

J
.

,: ,

gresso previu mais de R$62. o sistema que ele chama de

.

.

àragwido Sul- Na terça- ' de,
.. I quilos de arroz, 3 de feijão,' Ide, bilhões para obras em Santa "pires namão". Observa o de-

feira, 20,:um grupo de represen- As famílias que receberam os macarrão, 2 de açúcar, 1 de sal, 1 Catarina. O montante, 'po- 'putado que, com a
.

reforma
.

tantes da organização Legião da alimentosforam seleéíonadaspela de fubä,'] de cebola, 1 de farinha,
rém'" 'p'n..oriza obras e,scolhi- tributária é essencialareformaBoaVonta- �..' associação dosmoradores dapró- .

2 de batata, 400 gramas de alho,

,de, (LBV), IIjlltlO prialocalidade.eaentregaaconte- 500 gramas de café, 2 latas de das pelo governador 'eleito do Estado.
de Jaraguä Iii

.

ceupelamanhã,chamandoaaten-, öleo.ô barrasdesabão.Lcaíxàde PauloAfonsoVieira.segun- Neuto de Conto critica,
. do Sul, fez, • '0'0 çãode váriosmoràdores. -.

.

sabão em pd.Lvídro de víuagre, do informou o deputado
.

também osprojetosdecrédi-
, a_distribui- .•� Cada famflia que recebia os 1 lata de massa de tomate, 1

çao de cer- " donativos, era cadastrada pelos pacote de biscoito, 4 rolos depa- Neuto de Conto (PMDB), tos adicionais. "O presidente
ca .de mil loml110s agentes da LBV, reunindo infor- pelhigiênico, 1 pacotedebombril, indicado para compôr o pri-
quilos de '

mações a respeito das condições 1 caixa de maizena, 1 tang, 1 meiro escalão do governo a
alimentos a 26 famííias carentes de vida de cada um. O� produtos'

.

pacote de fésforo, 1 lata de ervi

dalocaÍidaded�J�aguág4, UIPa cedidos são, exclusivamente, os lha, 1 pote de margarina, entre partirdejaneiro, SégundoDe
das regiões mais pobres da cida- que integram .a cesta básica:'\5.. 'outros produtos. Conto, se estas verbas forem,

confirmadas, serão utilizadas
.

na duplicação da BR-lOl, na
conclusão das �odovias 282 e

BR-:470 (Blumenau/Nave
gantes) ·e das usinas Jorge
Lacerda (Tubarão) e Itá, no
.. ' )

,
oeste catarinense.

.

.

Além das emendas estadu

ais,cadaparlamentarteveapro
vado um y�ormáximo deR$
2milhões, divididosem, até 10
emendas. Neutodefendeu em

'.

AOnDE VOCE ESTIVER QUE fi 'AZ E ,.. GJUlÇfI DO
SEnHOR ESTEJA COnTIGO· nESTE "ATAL·

.

. ;' E QUE O SEU ..CEW:LflR EnVI"E .E RECEBA'BOAS
nOTiCIAS E FEtICITAÇÖES. SÃO OS VOTOS DR- EQUIPE
.' . ',\' TELTRO" CELULAR'

"

. -. ',,.,

RECURSOS

critério', dizendo que ele igua
lou os .paríámentares e deu
mais transparência ao 'proces
so. Ressaltou,COOtl,ldo, que o

ideal é de se adotarumapolíti-
.

Rua Marechal Deodoro da

, �onseca esq. cl Joâó Marcatto
, Fone: 71-8553

'

Cestas lortllll éntregues 110 Jarag,. 84

Importadora & Exportadora de

Equipamentos Eletrônicos. Ltda.
=r��frl1�«(i)1
c::� I L.J I c:::t r
IMPO,RT&.EXPORT I

i

I,

.encaminhou ao Congresso,
'créditos adicionais que su

peram R$ 20 bilhões, sem

quetenhamosummínimo de
•

tempo para análise dos pro

jetos, sçb a ameaça de [mal
de ano 'e dà impossibilidade .

de pagar os salários de de

zembrodemilhares de funci
orrärios públicos". Com

emendas já aprovadas, es�
,

tão.previstos' para Santa.
Catarina R$ 10.162.500,00 "

para adequação de capaci
dade da BR-101 e BR-282; .

R$3.050.000,OOparàamanu-
.

.' tençãodoensinofundarnental;
,

R$ 2.75!)'OOO,OO para unida
des de saúde' e outros R$
-1O.1OQ.000,00 para vias ex-

pressas, "

,

, TELEFONES CELULARES· FAX
CENTRAIS TELEFÓNICAS

.

APARELHOS TELEFÓNICOS
AssisT�NCIA T�CNICA
INSTALAÇÃO E.CONSERTOS
EM'GERAl,.

TELTRON CELULAR BV MOTOROLA - EXCELÊNEIA EM TELEFONIA CELULAR
EIVIPRESA DE JARAGUÁ, PENSANDO �IVI VOCE

, RU� P�ÖCÓPiO G�MES DE'OLIVEIRA, 280 - E� FRENTE A ENGETEC :FONEIFAX (0473)72.;0803 (FAÇA SEGURO TOTA�'DE SEU APARELHO)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\, CORREIODO POVO �,8 '. Jaraguá do Sul, 23 de dezembro de 1994

\ ,

,

\ "

'Alemanha, 'desemprégo e refugiados (2)
, ,

,

'- /

Aeltlà�� - Centro de re-
,

'fugiádos de Bisenhüttenstadt. es
tado de Brandemburgo, na fron

,
_

teira daPolônia.Osprédlos eram,
antes da, "

�,.,/I.'II,/o".s
'

,

um quarret A A .

,

do exército •••
comunista. tlssJslelltJ•.
Trata-se do

,

único abri- ,.,,/

I '

go parare-:------

fugiados rieste estado, da ' antiga'
República' Democrätíea Alemã,
onde ficam. 3,5� de todos qu�
chegam aopaís nessascondíções. . Mulher romena em tratamento há iJt!..e meses'
Atualmenteaocupaçãodeste cen- des.sobre aredução do número de quando aconteceu, elasupreendeu

, tro fica entre 300 a 400 pessoas. QO a pessoa fica doente e, aínda ' balhadÖres estrangefros., ' trabalhadores estrangeiros se ba- os alemães do,�esté e,hoje é um ,',

,

'

AmruonJivemdapóiônia, aíra-: maís, se'se tratar de doença crôni- . Na capital da Baviera, Muni- s,{iaiitnaretraçãedomercado nos grande problema", Para ele, a eu
vess�do os riosOder óuNeisse - ca - ninguém é repatriado emmás

, que, havia '153 .mil estrangeiros últimos dois' anos, tanto�la que- foria <Ja reunificação, há cinco

dependendo do'nível da ägua, a ' condições de sande. tenha ou não oficialmente empregados nomês dade consumocomo pelo avanço anos.levoualgunspolüícosaexa-'.
pé, de'balsa ou de barco. Existem

' díreíto aasno:' "', ' de-outubro, entre.estes 47 mil da .tecnolõgicö. Af�anl(l�e, embo- geraremnas pro�essaã, inclusive. '

qu,ádrilh� organizadas que co-
'. "DesempregoJ1) I ex-Iugoslävía.zõmílda'Iurquía, ra a economia esteja reagindo- o primeiro-ministro Helmuth

�ram,nómínimo�OO�ar€ospara
• A'altataxadedesempregoeon- 10mildaltáliae lOmildaGrécia. positivamente no momento," os Kohl, 'que disse textualmente: .

,

, colocar. uma pessoa .na Alema- tinuá preocupando os alemães e E de países latino-americanos, .postos 'de trabalho não aumeri- ' "Para todos os alemães ficará

oba, queß o país europeu mais nãomenos oMinistériodoTraba-,.i apenas 54.,'
"

,

' 'tarn, Citam, ainda, ,0 fím dà guer- melhor, para.nenhum 'alemão fi-
procurado pelos refugiados, in- ,

lho que acaba f�ndo o que se .; Mas omímero de estrangeiros ra fria (queda daCortína-de-Fer-
,

.carã pior" � Menner acha que para
cluindo africanos e asiáticos, sem poderia chaniar de trabalho sujo vem caindo anoapõsanopor duas ro), que teria afetadodiretamente. muitos ficou píor e a carga tribu-,

.. contar os do Leste europeu.
'

na tentativado Governo de redu- razões principais: a nova lei para 'as, fábricas que forneciam para'a,,' täria 'é cada vez maior, gerando
'Assim que chega ao abrigo, o zir 9 número-de estrangeiros no eSlrangeiros; ,em vigor desde j�- ,,'

indústria bélicàe agQFa precisam
'

ÇntiGas.Exempló é<>novo impos�
,

reftrgiado�é 'sí,I1:�me1ido a exame, pafse,assim, garantirvagasparã '"
lhode1993.equedifieultaa:entra-, reestrtitur�-se.

.

fudesolidarledade,quecomeçatá
'médicO e 'avisadç; de que elo três os atemães_. Segundo aDelegacia . dÁno país; e aaçãodoMinistério Outra causa apontada éa que- "a ,ser 'cobrado.em lOde janeITo
,dias saqerá' se fica' em do TrabalhQ déMunique,,semen- �o' Tnlbalbo; que concede,cada da nas exportações alemãs, o,que ,próximo, sem contar que os segu
Brandemburg0, ou vai,paraoutro \ tenos lÓêstàdQS daex�AlemFlIlha yezmenos vistos de trabalho. Em " é gra�ete�do em vista que aAle- ros de automóVeis também fica-

'" estado�Recebeumamudaderou-' Ocidentill existem 28,9 niilhQçs Munique"pore_?(.emplo,aconces-' manha trabalha co�dicionàda.'a, rãomais caros, segundo oj'oma:
'"

pa eompleta. Em muitos casos é de trâba:lhadoresIegisttadós(�- sãodeautorizaçõesnov�caiude. veilderpáraoexterior3.0%dasua li�ta,de Munique'-
"

mandadÚ iIÍlediatame�te de volta duídos funcitmários {>úblicos e 10.400 nos seis'pnmeiros mêses produção. Com\) se issol1ão bàS- 'Qpestionado. sobre a 'razão,� ,

ao seu país �'c�o dos romenos e, autônomos) e Os qesempregados, de 1992p.ara2.400 em igualperl- "tasse; ,inuitas empresas alemãs'
'

'J:eeleição 'deKohl, agora parà seu

búlgaros,quevê:QlexclusivlUIleil- chegam à 2;4 mÚbões, ou seja, ododeJ994;e-açonce�são,global mudàram suas uniQa:des de pro- ,quinto mandato cOin:o�eifo
te por motivos econômicos"Os 7,9%. Já na antiga ÁlemaIlha (novas erenovações), que alqn- d�o para países,.dqLeste EUro- lniriistro, t;endo em vist;a o descon7 "

'Ique 'ficam, aguardando aldecisão, Orientalo percentuaI cresce para soufOQmil noS' 12 meses de 9:f, pe." onde a mão-de-obl1l é mais tentamentq apregoado pelo'jorna
oficial sobre o pedido de' asilo 13,3%, porémDUm universobem agora, em lOUieses, haviachega-r barata. Som�nteMunjque perqeu, lista, Menn�r clisse_que ,os Social-

recebem, além de roupá, cama e menor '(não tiiiballr�' total de do a,�pe�as _4� mil.
"

" 30 mil pOstos de trab�o ,nos �mocratas Dão apresentaram al-'
, cOmida, uma ajuda de cU,siri que empregaoosedesempregados�s-

.

./' ,lÍltimos três anos por es'temotivo, temativamelhor; Ou seja: "Ruim
, , 'Desemprego (2). , \ ' "

variá de 80 a 50marcos'por mês. ses seis estados).
,

'

"
,

" inform�aDelegaciadoTrabalho. comKolii,piorsem ele", conCluiu.
Segundo uin funCionário ,;do , Eiltteollestrangeitos'a taxa�tá Apresença de eshangeiros no Ca,nteiro�dé obras

'�centro de Eisenhüttenstadt, eada acima damédia: 15,8%,'de disem- 'mercado de trabalho alemão vem, ,CinCQ, anos após a, quedá do

refugiado custaaó,govemo esta-
' pregados na parte ocidental, mas de fato; diminuiÍldo, pelasrazões ' MutodeaeiIim�osseiseStadosda'

du�4@marcos pordia, valorque cai para 1,1% óÓ lado orientál; aquiapontadas. Pafadoxalmel}te, , �x-Repúblita Dem.óçrática Ale
aWnentasjgnificauVamel\teqll8Íl-

,

ondepraticamenteôãoexis�m tra,. " porém, há setorl?sem que �mão- �ãcontiinl� 'tun iIDenso cante.-

"'Pôr Osn; Rodolfo Schmitz , '

' ' '<
.,

. .,

..

1
\ '.,'I.'

"

'_ ��
, de-obra estrangeira é bem-vinda, ro de vbras. "Se queremos elevar. ,:�'

,

, CoIDo. na construção ci�i( e na o nível econômico dos novos Es- .

- .

\
. "

enfermagem, ondeos alemães não .tados alemães, -aíada teremos

querem tr\lbalhar, seja pelos bàí- que investir muito E olhe que
'

''ii

XO,S salários, seja pelas condições hoje_estai!l0s investindó 250 bi
de trabalho. Nos c�:teiros, de

'

lhöes demarcosporanov.afímao
obras, é comum verem-sé grupos jê:>rnalistaWemerMenner, editor
de portugueses, qüesão buscados de Póhtíca do ·,"Münchner

em ônibus e "descarregados", na .

Mérkur",'diário com tiragem de

Alemanha,öndepOctemttabalhar
'

300 mil exemplares, circulação
legalmente porque 'se� 'país jnt�-: 'nil" Bavierá' e linha' ooit�riaI 'de

, .gra a União Buropêía, Ainda as- centro.
sím, ganham menos do. que um .'. ,EleexplicaqueaConstltuiçâo,

, I " .
,

alemão e ràramente tem seus di- 'da Repúbli<:a Federal da Alema-
reitos trabalhistas garantides. " nha continha um artigo-que pre-
.As explicações das auterida-' viaalutapelareunifícação. "Mas;

, '

* -o autpT é }ornalis� em
Blumena� e esteve naAref1lànha
entre os:dias 13 e íS'de�ovemb?o
ti co'_"� do go)'emoaIemíio.

,'sr
,

QUeM p�ççou 365 DI�S TR�NÇPORt�NDO
",� )UJ\ eçpeRm;J\ '�M PRoveR UM �ufllO MeU+OR

'

,

PJ\RI:\ ,� �MrLl� CON,QUI5TOU o, DIReiTO DE: CHrf!\�R
,

, voc� DE: J\MIGO.
'" � V.I�Ç�O CN1J\RINIfO DE:ÇE:JJ\,� G��,UM DE:: 5€U�

i J\MIGOÇ, TRJ\ß�LH-�DOReç 'E:: E:)TUDf:\NT€Ç UM N�T�L
'

:\1 ,,' A ç Ã o " ,',' ,
R€PL€TO 'DE: J>�, �MOR e·.H'�RMONI�

"

<

CANARINf+O'
' "E: Que €M,1995, IJOC� CONÇIG� TR�N�FORM� S€U

'. ,,' \ 'MNOR ÇONH-Q E:M RE:�II»\D€.

/
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TEÁCEIRÃO

Formandos recebem âiplomano São Luís

•

Chega ao BraSi! o livro

qUe vem alvoroçando a imprensa
';'undial: O Ámor da Princesa

Diana, da jornalista Anna
Pasternak. A explosiva reporta
gem revela que a PrincesaDiana
teve um caso amoroso com um

ofICial do Exército britânico, ma
jorJamesHewitt, e conta detalhes
da relação. A EditoraRecord.ga
n/wu a corrida para publicá-lo.

O livro deAnnaPastemakfoi
feito a panir de depoimento do

pr6prio Hewitt, que teria recebi
do cerca de ÚS$ 5milhõesparaà .

.

sua publicação, Ele conheceu
Diana em 1986, ·quando começou
adaraulas deequitaçãoaosprín
cipes William e Harry, filhos da

'prineesa: e netos da rainha
Elizabeth II. Segundo Hewiu, ela
oelegeuparaconfidenie e se quei
xou de abandono e solidão. (O
marido de Diana, .0 prlncipe

.

Charles; no momento tinha um

casocomaex-namorada; Camilla

Parker-Bowles, que também era

casada). Enquanto lhe oferecia
seu apoio, o oficial acabou con

. quistando a amizade daprincesa
e se tornou seu amante.

Diana nega tudo, mds refu-:
giou-se nos Estado; Unidos na

semanaemqueolivrofoi lançado
na Inglaterrapara evitar o ass/
dio da imprensa. Além disso,'
Hewitt é conhecido como um in

corrigivel mulherengo, compre- .

ferência especial por mulheres
tasadas. O casa entre ele eDiana
acabou em 1991, •

, O Amor da Princesa Diana;
uma histária real de amor que.
nada deve às mais tôrridas pági
nas daficção.foi escrito, impres-

,
SI) e comercializado em operação
sigilosapara evitarembargasju
diciais à sua publicação. ,

(Uma slfgestão da Livraria e

Papelaria GrafipelL Fone 72-
,

9"37 ou 72-0972). . i

$"

Alessllndrtl, filM de Yvo""eAlke SchmiJekel GO"flllv_es, do
CORREIO DO POVO

N anoite de 16 do corren

te, vedficou-sea solenidade de
formatura da 38 Série Cientifi-

- I •

co - TERCEIRAO-94, que es-

c o I h eu, '.rtfllri.IONETE

GON - I.,..
ÇALVES, ',,,,..
paranome
de Turma tlfI 14
e os- I

WALDOJOSÉMABBA,-para
Paraninfo da mesma. A cerí

môníarealizou-senaIgrejaSão
Judas Tadeu;

Os formandos foram os se

guintes: AlessandraGonçalves,
Alexandre Girolla, Anna
Beatriz Fock, Cesar Roberto
Zíemann,DaltonCleber'Mohr,

.

Daniele Hoffmann, Darwinn .

Harnack, Deyse.Jaquelíne Van
-Vossen, Emanoella Lenzí

. Xavier dos Santos, Fabíana

Beber, Fabiano Pozza,
Fernando Radünz, Geferson

Bertholdi, Giorgio Alexandre
Bayer, Gustavo Vinotti da Sil
va, Grecy Zabot Holthausen,

, HélioEmmendoerferJunior;Ivo
r Boom Junior; JenírerCrístínaé
da Rocha, Leila Medro, Lia -

Mara Imhot, Lincoln Stein,

�ucianeAndreaMüllt(f,Marlon
.Vogel, Maurício Coelho
Junior, Malissa Raquel
Krause, Míchele Vargas,
Mirtes Cristiane Borgonia,

.

Pablo Bertoli da Cunha, Patrí-
cia Fernanda Kreis! Patrícia

Ianegitz, Patrícia Rodrigues
Antelo, Patrícia, Butschardt,
Paulo. Henrique Spengler,
Raphael Cavalcanti da Silva,

lenifer com opai, CarlosAlbertó daRoeM e o diretor do São Luis
•

•
,.

<lo.

Ricardo Henrique Rekowsky,
Roberto Ramires Weber,
Rodrigo' Kuskowski, Sibele

Rístow, Sonia Tarnawski, Ta-

nía Mara Fodi, Tatíana Maria
Ballock, Viviane Simone

Zanghelini e JosíanePíetsch do
, Amarante.'

*
T _._

,

(,
-

GJ30ASr, .. �.�
GFESTA�' CJ"".

,.

·Om··natal
.

com as melhores
'.

notas de feliciCla·de
e um' Ano "ovo

com .a· rea·liza�ão dos seus'

mais .belos sonhos'
- .

'

/' l,

Repórter Representação e Assessoría de
Veículos dê Comunicação Ltda,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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..

. Gente,& Informações'
,

.

; ,

_, ;,'

ltltuk
nova

No dia
18 (1'0-
coude
ídadeo
\ fotó-
grafo,

'

Renaldo
Junckes '

(na foto,
. coma

namomda
M�
Nossas
felicita..

,

.

ções pe
. lapas-

sagem
da data

, eos

compri
mentos
.pelo be-'
lo traba
'lho que

vem

execu-

tando na'
região,
em ter
mós de

fotografia
e fíl

magem.

. ,
.

'Vanderlei e Eliane
. Também no dia 17, foi a data em <iDeVanderler'Vegipi eElianeGusawadecidiram
"
sé .€asarel.Il, com as bênçãos dös pais e de Deus. A ainbos os votos de felicidades.

BELEZA E QUALIDADE você ADQUIRE' NA
,', ,No' balanço de rnois um ano que se finda um saldo,

."". , .

, d� alB:) rias e da consciência de bons momentos'. Mas
, \' ,

acima de tudo um profundo reconhecimento a Deus e

'

.

aos' ,:,ossos amigos, pois sempre estenderom a� suas,

mãos e nos ajudarom a al'cancpr nosso objetiv� d.e
'

.

s€r'Vir a tdlos da melhOf' forma possível.

A arte �m decor�
,Com grande variedade em:

- Presentes
- Decorações

- Ventiladores de teto com luminárias

,
(residenciais e comerciais)

,

RUA�DOMINGOSDANOVAN°154 ,

" (Próximo sinaleiro daReinoldo Rau) - Centro
Fone: 72-1890

JARAGUÁDO SUL;. sc

Gerson, e Luciane
Aigrejadacomunidade de São

LuizGonzaga, emJaraguádo Sul,
foi o local escolhido pelos noivos
Gerson Domingos, e Luciane

Lessmann, para ahrigar, a
. cerimônia de casamento dos dois .

Feí nt>.dia 17 destemês, às 5 horas
da tarde. Ao casal os votos de

felicidades e de uma união com

muita longevidade.

.. i ..

'

VESTINDO voé::� DE CORPO -INTEI'RO
'C�ETÚLlO VARGAS; ��

..

'�

'ADE'SIVOS
, .

"PROMOCIONAIS'.
.

'"" ,." "

,
.

.: /

Rua 'Silveira Júniol; 168 - Centro

Fone/Fa�: (0473) 73-0(J59
'89270-000' - Guaram/rim - SC'
I'

'
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"PREFEITURA MUNIPIPAL DE
, ,II JARAGUÁ D'O SUL,. solicita o

comparecimento ,de' AMÉLIA
GUST, no prazo de 24 (vinte e

quatro) hores, na Divisãode Re-
.

.
' -

cursos Humanos.
o não comparecimento caracte

rizará Abandono de Emprego,
conforme ,legislação em vigor. ,

. .ç!�W8'�� �!biooI
Visando a melhoria do ate.ndimento à'estran
geiros, oferece curso especte! de inglês para ,

PORTEIROS, MOTORISTAS, BALCONiSTAS,
,

RECEPCIONISTAS e TELEFONISTAS.
Curso prático e simples, adequàdo às

'

necesstdedee funcionais dos participantes.

Duração: sonoree ,

Período: 06/02195 a ,15/12195 (2 horas semanaisj
Horários: manhã, tarde ou noite.

Requisito: 1;Q grau completo
Matrículas:23/01/95 a 06/02/95

,

Informações.:Rua Jaeob,.Buek, 120 (próximoaoBese)
fone: 72-3475

"

CONCLUíDO

Inquérito sobremortede
(

• .'

•

&

•

bebêjâestá com oCRM

no cai

xão, mo
mentos

antes do

enterro,
no dia 3
de de-

DIl/egodD
,og"o/do

,

(Dllt/IISQD
tlD tD/lse/ilD

- ','

,
,

Para nós, seguro não é só garantia de riscos _

, Seguro é Prestação deServiços
SEGUROS GARCIA

.
"

'

Rua, Expedicionário Gumercindo �a Silva nll 'SO;
1!l andar, sala 27. Fone/Fax: 71�1788

�

Jar� uá do Sul"- SC

,: -G-uara��- o Delega- da criança no cemitério, responde ,a inquérito
...

do de Polícia de Guaramirim" Logo após ter concluído, ó adniinistrativo no HospitalMu
Alcivandro Espezin concluiu on-; relatório final, -o delegado de nícípal Santo Antônio'e diz sero
temoinquéritoqueapuraosfàtos Guaramirim enviou .o inquérito' maior ínteressado em apurar 6S

, relacionados ao caso'da criança pata O' Conselho Regional de fatos para que sua condição de
,

recém-nascida.quefoidadacomo Medicina (CRM), em Floria- médiconão sejaprejudícada,mais
morta e posteriormente teria nópolis, que deverá formular Ó do que já foi. Os médicos do
chorado laudoconclusívopndeseteräuma 'Corpo Clínico ainda não

posição ofícíal /se .houve ou não concluíram a apuração dos fatos,
"

erro médico no caso.
'

,

mas as conclusões também-serão
"SeóCRMdetectarquehouve .

enviadas. para o Conselho
,

erro porparte domédico, ele será Regional de Medicina, parg
processado pela justiça, caso . ajudar a esclarecer o caso que,
contrário o processo estará para o Secretário" de .Saüde de '

encerrado", disse Espezin, desta- Guaramirim, JoséConstâncio de
"zembro cando que este é o procedimento Albuquerque, vem sendo mani-
desteano.Bspezíndíssequeforam legal, conforme prevê o Código pulado de maneira a denegrir ,a
-ouvidasoitopessoas entreaspartes PenalBrasileiro. imagemda ínstítuíçãoquehãmaís
diretamente' envolvidas (fami- 'Dagoberto Rowés, o médico, de 30 anos presta relevantes
liares e médicos) oe outras teste- acusado de ter diagnosticado .

a 'servíços para todo omunicípio e
'

munhas.queteríamouvídoochoro '

,

morte da criança também- região.

,�"
, PM·AE 3P / '

. �;,�:;���:.;-
Mesa Impressora e de Mler<! ,

,>.""• .ro. i 60 -

êstante� de aç?'

.",.--='" ROPEIROS INDUSTRIAIS ,',

f
'

,_ 0_,
• k,.'"

. ;' �

,

'·'II====r.==i1

!
y

Cadeiras fixas e giratórias

DQllrlI I
I� .. I�-

çc..;_J c...J ,ç_J

rJDDfl- I' I' I'

,

I: 'l=J
'I \ /

\ RA Q.4

.

•
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ADIADO ,

,

Federação suspendeprovas
<

,- �
...

,
� ...

"

.
,

de aberturado autódromo
J araguá do S�I - A A decisão da federação gerou

F�deração Catarinense dé ,um clima de-revolta dos pilotos
" Motociclismo acabou colocando' que 'afírmavam falta devontade

água no chopp da inauguração dos dirigentes do esporte: Para
do novo autódromo de Jaraguá ' eles, outras etapas em cidades
Motor Clube, no bairro Nereu 'como Brusque e JoinviIle,
Ramos. No final de semana (17 e

_

ofereciam condições piores ainda
,

- 18) de- e, mesmo assim, a federação
'permitiu a realização das etapas.
Ocancelamentoocorreuàs 5 horas

..

te Catarinense
'

de Motove-v
locidade.

, Desta forma foram realizadas
no domingo à tarde, foram

,

realizadas as provas na categoria
_ANacional (até200 cc); categoria

,

B Nacional (Força Livre maisa

categoria A) e categoriaC (Força
Livre).

Para o empresário, Silvio

Spézia, que realizou-os investi
mentes para a construção do

.

autodromo.em uma-área total de
'

no mil metros quadrados; foi
lamentável que as provas oficiais
não puderam ser-realizadas, mas
ele mantêm-se firme e pretende
reunir seus companlieiros, até o

fínaldejaneíro, pataaelaboração
de uni calendário de atividades;
para o ano de 1995.

:�� Diligfintes
as provas O/enQIOf!1."

'

, de sábado; véspera da realização
da 6" e "7'. das provas.

.

ú I tim a lo/to ris ,

Os próprios dirigentes da

etapa do
.

federação comunicaram os pilo-
. Campe- (Dndifies tos decidadesmaisdistantes.mas
o u a t o um bom número de pilotos da

.

Catarínense deMotoVelocidade, região noite � inclusive _de
masosdirigéntesdomotocíclísmo _ Curitiba, permanceram ein

catarinensealegaramfaltadecon- Jaraguä do .Sul e participaram,
díções da pista, por causa da chu- por conta própria de uma prova

_ vá que caiu na sexta-féíra.
'

que foi batizada de I EtapaNor-

. Resliítado.final 'da
I Etapa Norte ,Catarinense dlMotovelocidade

_ Categoria A - Nacional (até 200 cc)
1 ° lugar - Braz dos Santos - Blumeneu - equípe C.A. Motos/Malharia Reitez
2° lugar - AlamMichel- Curitiba - equipe Buffet LindeIlerIMoto Center Auer
3° lugar _� Fabiano Gomes - Camboriú - equipe Borracharia Camarão

'

4° lugar - MarcofBerchtold - Schroeder - equipe Import Veículos "

.'

_,

,

• ,ca,egorla 8 - Nacional (Força Livre + categorfa A) _

1 ° lugar � Braz dos Santos'- Blumenau -vequipe CA Motos/Malharia Reitez
2° lugar - AlamMichel- Curitiba- equipe Buffet Lindener/Moto Center Auer
3° lugar - MarcofBerchtold -Schroeder - Equipe Schroeder Import Veículos
4° lugar - Adair de Souza - Joinville - equipé Adair Motos/Revencar Veículos

.

'

.

. Categoria C - Força Livre .'
10 lugar - Adair de Souza - Joinville , equipe AdairMotos/Revencar Veículos
2° lugar - Alam Michel - Curitiba - equipe Buffet LindenerlMoto Center Auer
3° lugar - MarcofBerchtold - Schroeder - equipe SchroederJmport Veículos
4°1ugar - Fábio José Demétrio - Indaial- equipe própria/sem patrocínio

.FONE: (0473) 73..;0734
Rua' 28 de Agosto, 2500 (Pertinho da Estação)
Guarainirim - Santa Catarina

C'ER'EJÃO
RESTAURANTE E LANCHONETE

BUFFET �

LANCHES
PIZZAS

,PETISCOS e'

SERVI-CAR

'FONE (0473) 76-3200

, I:J .13 i i: [;\1) iii
CERTIFléADO DE AUT.

NI 01/O!IIII20/94 ,

PROC. NI13 973 000 269/94-49

NAo INTEGRA OS PR�MIOS
OCAMINHÄO.

I
,i

!
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