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CR$ 2.150,00 =R$l;;i: �ademeÚlS depou-

'

Novembro· CR$ 15.021,00
- Çruzeiros reais�rt só pança com aniversá- Dezembro· CR$ 18.759,00
podemsertrrJqIdQ. em / rio hoje, 17, terão um
agências do BB e delega- rendimento de Janeiro· CR$ 32.882,00

cios doBtr-='7__...�O�9���v. �Fevereiro. CR$ 42.829,00
J ínimo fIXO • R$ 70,00

Pública do Estado

Aberturaontem

C Y
Coni.R$ 0,8540

.

R$ 0,8560
Tur.1S 0,87 R$ 0,91
Regional ontem
Par.1S 0,90 R$0,91

r
'

.,."" P ('1""]" '''I
"

'I �1"""�? 1. 7:1. .... (.�,. Ah ... ' .::) ,"I." "

�IBLIOT"PUBLICA DO EST" DE

,'" 1 I .'. .,!,. I::' ;'-,J F I\'} T I::' c; T 1 IJ F' I F; ti r n ./ j····l "
\� ••.• l"1 .,. f • ••••• .. ,

-

.

\ -

\

Por não atenderem as grama de qualidade desen
normasmínimdsde higiene, volvido pela secretaria mu
os restaurantes Costelão e nicipal de Saúde, visando
Samuara (Portal de proteger os consumidores.

Jaraguâ) foram interdita- Doisoutrosreceberamclas
dospeloServiço de Vigilân- sificação t'A" - ltajara e

cia Sanitária da prefeitura Pavane/lo, pela excelência
de Jaraguá do Sul.A inter- dos padrões de higiene.
dição faz parte de um pro- Página 6

Churrascaria Costelíio: ria mira da Vigilaneia'Sanit4ria

RIGOR

Saúde fecha restaurantes

sem os padrões de higiene

TCE acusa Konell Começa 2afeira
por gastar com

auto-promoção
Página8

vacinação contra
• •

a raiva canina

Página3
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Hospital Iaraguâ já lm
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tomógrafo computadoriz
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do chamado Centro de Ima

gem,sãodaordemdeUS$300
OHOSPitalJaraguáCOIO- ta-se de um tom6grafo compu

caráemfuncionamentoapartir tadorizadoeummam6grafoim
do dia 4 de outubro, equipa- portados dos Estados Unidos e

.
.

quejáestãoemfasedemontagem
etestes.Osinvestimeatos,inclu

indorefonnasparaainstalação

. /

mil.Todosos tiposdeconvêni-
os e pacientes do SUS,(emer
gên�)terãoatendim�to.

,

Página7

mentos deúltima geração nas

ãreasde traumatologiaediag
n6sti.coprecocedecâncer.Tra-

/

Tomôgrafo computadorizado (frente aberta) instalado no Centro de Imagem

liA COMERCIALII
CONTABILIDADE

EM GERAL

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 76-0304
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EDITORIAL

•
'

... o.,

Confira" a História
Utopia caribenha

cadadia ficamais claro que chegou ao fím a países. desenvol�dos, 'mas porque o comunismo
aventuracastrista.Misturadecaudilhoebolchevique, fracassou no resto do mundo. Os regimes policiais,
de lider carismático e truculento ditador tropical, como o cubano, tarde ou cedo acabam. A força das
Pidel Castro manteve-se no poder a ferro e fogo, armas apontadas contra a população civil tem Iimi-
eliminando ou mandando para a cadeia os seus lfs. Napoleão, que.sabiadeestratégia,diziaque"As
oposicionistas. Derrubado omuro de Berlim e reve- baionetas podem servir para muitas coisas, menos
lada a falência total do chamado "socialismo real", p� sentar em cimadelas" . NemoExércitoVerme
Fidel conseguiu semanter ainda no poder, ao longo lho, nem os Tonton-Macuts, nem a polícia castristá
destes últimos anos. O preço todo mundo sabe: os conseguiram fugir a essa regra. \
imensos sofrimentos do povo cubano, que preferem Os nossos saudosistas totalitários ficarão cada \

enfrentarosperigos damortenomaraberto, abordo vezmais solitários, ch�rando afalênciadocomunis- \de frágeis balsas, do que ficar sofrendo a

OP5SsãO
mo. Resta-lhes, é verdade, a defmitiva derrota na I

"libertadora".Mais diamenos dia, chegará ao a própria terra. Daqui a poucos dias teremos as elei
falida experiência castrista. Os países ibero-ame

.

- ções de outubro. Amargas surpresas esperam os

canos não comportammais esse tipo de despotismo nossos messias barbudos, que ainda repetem aos

totalitário. quatro ventos as litanias do marxismo-Ieninismo.
É curioso observar, aqui no Brasil, a reação das Poderão, decerto, continuaruivando ao relento.mas

viúvas da Praça Vermelha, diante da falência do sem platéia.
paraísocubano. Culpam osEstadosUnidos edemais Se regímes, como o cubano. ainda subsistem. é à
países desenvolvidos pelo fracasso castrista e pelos custademuitosofrimentoemuitarepressão.Avelha
sofrimentos que enfrenta o heróico povo da ilha fórmula do despotismo ibérico, "pan y palo", está.. ,

caii�nhaAideologiaé.defmitivamente.oporreda esgotada. Irônica - e tragiC2.;1�.Jnte - em Cuba o

razão,Nãoconseguempereeberosnossoscastristas binômio foi simplificado. Já não tem mais "pan"
tupióiquins que Cuba acabou não por culpa dos (Pão). Só restou o "circo".

I'

Carlos, o Chacal

Desde agosto passado está nas
mãos das autoridades policiais

-

francesas o venezuelano de nome
llich Ramirez Sanchez, também
conhecido como Carlos, o Cha

cal, consideradoomais execrável,
sanguinário e perigoso terrorista
interna-
cional

procura

do pelo
serviço
secreto

de doze

países.
Esse in-
divíduo tão acossado pelajustiça
assemelha-seaoentehumanomas
é s6asemelhança,jáqueno fundo
éomaior inimigo dahumanidade
responsávelpormais deumacen
tenadeassassinatosporessemun-

(arIDs, (!Jtltal
11m lBlTtH'isla
s illimigD 11° 1
da!JllmtJllitlatls

.. José Castilho Pinto

do afora com suas ações terroris
tas de explosão de carros-bomba,
de grandes edifícios de aparta
mentos, de comboios ferroviári
os, fazendo emboscadas commo

dernas armas de guerra etc. É,
Carlos,oChacal, umadessasaber
rações da natureza que aparecem
vezporoutrasemprecomo fimde
barbarizar tudo inclusive o quejá
foi arrasado. Ele nos faz lembrar
deNero, omonstruoso imperador
romano que assassinou a própria
mãe; do medonho Átila, que ufa
nava-se em dizerquepor ondeele
e seu cavalo passavam a erva ja
mais voltava a crescer; de Ivan o
Terrível, queamedrontavaomun
do com suas crueldades; de

Gengis-Kan, o bárbaro conquis
tadormongol que nas suas incur
sões guerreirasnãodeixavapedra

sobre pedra, emais recentemente
outros dois tiranos, o comunista
Josef Stalin da ex-Rüssia, e o

nazista Adolf Hitler da Alema
nha.

Carlos, oChacal, declarou que
nuncarevelaráquemcontratouos

seus trabalhos terroristas nem

onde, quando e quantos desses
atos praticou. Isto é oquediz esse
monstro, mas os recursos hoje
disponíveis e usados cientifica

mentefazemqualquermortaicon
fessar tudo o que fez e até o que
pensou em fazermas não chegou
aexecutar.

Nota do autor - O chacal é um o

animal de portemédio camfvoro
eferoz,muitoparecidocomolobo
e pertencente ao gênero canfdio.

.. Jornalista
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- Em 1984, visitava Jaraguá do Sul, o
EmbaixadordaRepúblicaFederalAle
mã (Alemanha Ocidental), Walter

Gorenflos, numa visita de quatro dias,
iniciado em Florianõpolis, visitando
aindaßlumenau.Pomqrodee.Ioinville,
O Cônsul honorário era o sr, Hans

Prayon. OGrupoWeg recebiaa comi
IivacomumalmoçoeoprefeitoDurval
Vasel fazia entrega ao ilustre visitante
uma Bandeira de Jaraguá.
- O escritor, capitão Fetdinando Piske,

Há72anos /
- Em 1922, o rev. Pastor Ferdinand dendo uma eno� área praticamente
Schlünzen - fundador e I? pastor da inculta composta das comunidades de
Comunidade de Jaraguá do Sul, nam- Brüdertal, Itapocu, Estrada do Sul,
ral de Hamburgo - Alemanha -, que EstradaoBIUDfenaU,EstradaSchroeder
sucedia ao Pastor Conrad Roesel que I e II, J�á, Rio da Luz Alto, Rio
atendia a comunidade da Colônia de . Cerro e Ribei-rão Francisco de Paulo.
Brudertal (Vale dos Irmãos - imigran- Mesmo dec?nidos tantos anos, em

tes da irmandade de Herrnhut, da 1921 fundavanaescolanovacomduas
Alemanha, que da Boêmia salas (1920), uma escola noturna, que
(Tcbecoslovãquia) tinha ido para a ficava a cargo do professor Antonio
Rússia e de lá vieram ao Brasil e se Behr,

estabeleceramaoestedeJoinville),aten-
Há70anos

- Em 1924, RPr.Maónho Lobo, Supe- fora do aliühamento, conforme Porta-
ríntendenteMunicipaldeJoinvIDe,"ad- ria nO 57, daResolução 325, de 05/04/
referendum" do Conselho Municipal, 1923. É desta data que existiam os

estendiaàJaraguá - BananaleHansa, alinhamentoS.
2°,4° e 3o distritos, aLei que regulava - Os primeiros despachos, encaminha«
as construções na zona urbana, bai- dos pelo Intendente Artur Müller, fa-
xando portaria com a Resolução, de- voravelinenteeram deOItoWirt,licen-
vendo os interessados requerer licença ça pI construção; Carlos Vasel & Cia.,
àquela aUtoödade, juntando em duas pedindo para desviar por seu terreno o
viasapIantaeencaminhandoos reque- Ribeirão Molha e Bernardo Karsten,

�

timentos por intennédio das Intendên- licençapl construção, que dependia de
ciasMunicipais, evitando construções explicações. (

Há57anos
oi

serventuáóovitalícioVenancioc&Sil-
va Porto! estabelecendo as condições
para os qtJ.e quisessem habilitar-se.
- O dr. -tJodofredo Guilherme, Lutz

Luce, aclftva-se estabelecido como

médico

naEPres.
EpitácioPessoa, si

n°, nas im
.

ações do Grupo Escolar,
"Abdonße .

sta" eatendiapel� telefone
nO 44, aqu le à base da: maruvela:-Ele
era casado com a "Schwester" Aij.çe, o

que faleceu depois dele, no Asilo'
o Bethesda, de Pirabeiraba-Joinville.

- Em 1937, a Associação Catarinense
de Imprensa remetia a nominata da
nova direção: Preso Martinho Callado;
vice José de Diniz; 1 ° secr. Lourival
Câmara; 2° secr. Rubens Ramos; teso
WaldyrGrisard ebibliotecário Luizde
Souza. Conselho Fiscal: Baptista Pe

reira, Tito Carvalho, Allino Flores e

Jairo Callado.
- O dr. Euclides Queiroz deMesquita,
JuizdeDireitodaComarcadeJaragUá,
�vapublicareditaldeconc:urso,
por falecimento do respectivo

A comunidade cresce

�Daas�e se transforma pelo Industrial '� I
t halb D d ALTA TECNOLOGIA "
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"A História de nossa

genie nãopodeficar só
�

na saudade".

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

Há10anos
" ,

escrevia longo artig� título:
FEB: moa página esquecida na bis
tória (II),lembrando as condiçõesque
fizeram o Brasil entrar na guerra, ao

lado dos Estados Unidos, figurando
. entreoutros, o envio de três divisões de
infantaria (10.000 homens) para o

Teatro de Operações daEuropa.
- O diretor do CORREIO DO POVO,
iniciavaumasérie de artigos, abordan
do "O drama das prof�sorinhas",
seus problemas �registro no MEC.

'\
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Apostando tudo
o presidenciável Fernando Henrique Cardoso volta a

Santa Catarina até o final do mês. Vai fazer um arras

tão com Jorge Konder Bornhausen nos principais
colégios eleitorais do Estado. Isso, segundo correligi
onários envolvidos na campanha do candidato do
PFL, vai mudar radicalmente o quadro, colocando

Bornhausen no segundo turno. Em Jaraguá e região, a
imagem do ex-senador entre o eleitorado vem num

crescimento gradual desde o-lançamento da candida
tura. Fará boa votaçãopor aqui.

Calada
A candidata do PPR, Ângela
Amin, ganhoudireitode respos
ta no programa eleitoral do

PMDBparadefender-sedeacu
sações sobre empreguismo de

parentes, uso indevido de di
nheiropúblico e acordospolíti
cos feitos nos bastidores com

seu vice, Milton Sander. Mas
MO disse nada, apenas que não
vai entrar neste tipo de discus
são.

"Sartei"
Mensagem de um candidato a

deputado: "Se vocêquiservotar
em ideologia, vote PT. Se você
quiser votar no candidato, vote
no Zé. Se você quiser votar em
ideologia e no candidato, vote
Zé PT". E só diz isso, o tempo
todo. Por mim, nem na ideolo
gia nem no Zé.

Mofaremos
Com FernandoHenrique presi
dente da República, Esperidião
metendo opau no real eÂngela
Amin governadora, como fica
Santa Catarina? Fica, com cer

teza, quatro anos no ostracismo
emtermosde recursosfederais.
Foi o que aconteceu quando
Esperiditio, governador do Es
lado, "peitou"o entãopresiden
te José Sarney.

Guerra
Todos os candidatos aogoverno
vão estar amanha, na RBS (de
pois do Fantástico) no último
debate promovido pelo. emisso
raamesdaeleição. Seacoorde
nação do programa perder o
pulso,ficafácil imaginaramas- "

sacrecontraÂngelaAmin. Que,
emocionalmente, 008 temestru
turapara suportaras investidas
dos adversários, juntos.

Pra frente
Essafiscalização que aYigilân
cia Sanitária da secretaria de
Saúde de Jaraguá estâfazendo
deve sermantida aferro efogo.
Que é para alguns comercian
tes não transformarêm os esta

belecimentos numa extensão de
suas casas. Tamanha é a imun
dtcie em alguns locais que a

impressão que fica é essa.

Vai render
Nõo se iludam. Amãoestendida
dogovernadorKonderReispara
o primo Jorge Bornhausen, vai
darfrutos. Reis é um dos raros
politicas dopais com capacida
de de transferir votos quando
nãoécandidato. Tamanhoéyu
prestigio que nem o PT, até

hoje, atreveu-se a acusá-lo de

qualquercoisa ao longode seus
50 anos de vida pública.

�I' ICE MACH/NE
I\._____.....E_1�/

�
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Peças Origin!lis Consul, Prosdôcimo, Brastemp,
White-Westinghouse, Gás Freon, R-12, R-22

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guara�!ril!' ,.,�

Fone/Fax

(Q�7,�) l:.�-9419
"

IRREGULARIDADES
.

Arauivo/CP
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Konell:outra condenaçãodo TC

para que se dê cumprimento da
decisão nos termos do artigo 126,
parágrafo único, do Regimento In
terno do Tribunal de Contas. A
auditoria realizada naPrefeitura de

Jaraguä do Sul e que culminou na

descoberta destas irregularidades,
foi solicitada pelo deputado Udo

Wagner. O ex-prefeito Ivo Konen,
pela decisão do TCE, terá trinta

dias, a partir do recebimento do

parecerexaradopeloTribunal,para
recolher' a importância estabe

lecida.

Trimuuü condena Konell a

Anteriormente, uma primeira
auditoria realizada pelo Tribunal,
verificou que somente emmaio de
1992 Konen autorizou gastos com

publicidade no valor de Cr$
106.547.265,00, afrontando a

Constituição Federal e caracteri
zando malversação do dinheiro

público, segundo o parecer do Tri-
.

bunal exarado no dia 6 último.
Várias foram as autorizações de

despesas que o TCE refutou por
considerar que não tinham interes

sepúblico: comerciais sobrea "Noi
te da Primavera", na boate
Marrakech (26/10/92) no valor de
Cr$'815.000,00; publicações no

caderno AN Regional (Jornal A
Notícia 22/10/92), Cr$
5.904.800,00; programa "Rumo
ao Ano 2000 (22/10/92) Cr$
2.242.120,00; cobertura das elei

ções de 92 (19/10/92) Cr$
3.500.000,00; publicações no Jor
nal da Noite (Blumenau (17/H/
92) Cr$ 4.000.000,00; veiculação
de matéria indefinida (17/11/92)
Cr$ 17.210.000,00; apoio ao con

curso Garota 92, etapa de
Massaranduba (17/11/92) Cr$
500.000,00; divulgação das elei

ções 92, Garota Studio 92 e Studio
Atualidades (20/1 0/92), Cr$
10.424.048,00, são apenas alguns
dos casos irregulares apontadospelo
TCE.

del!olvermais de R$13mil

AldoMauldizque é vítimadaoposição
Blumenau,.. o candidato a· cialparainvestigarquemsãoos aspichaçõescomofonnadepro

deputado estadual,AldoAdolar responsáveis pelo vandalismo, paganda eleitoral, garante que
Maul (PSD), que alega não ter mas até agora nada foi desco- foi vítima, e que as mesmas

sido o autor das pichações nas berio. causaram enormes transtornos

placas de trânsito, em algumas O candidato Aldo Maul ao PSD e a seus candidatos.

rodovias do Estado, já mandou suspeita que as' pichações Foram danificadas aproxima
repintá-las. Segundo o candida- estão servindo a interesse de damente 130 placas de trânsito
to,antesmesmodaJustiçaElei- algum opositor seu. "Pelo espalhadas pelas rodovias das

toral ter determinado a limpeza tipo de ação, alguém está regiõesNorte,MédioeAltoVale
das placas pichadas com propa- querendo cassar o meu regis-

.

do Itajaí. Os autores desse-deli
ganda de sua c�datura, mili- tro de candidato. Tenho al- to querem reduzir, a concorrên-"

tantes do partido já haviam to- guns suspeitos, porém não cia, afirma Aldo Maul. "Tenho
mado esta providência. O PSO- --tenho provas suficientes para certeza que nossos correligio
também, tão logo surgiram as denunciá-los. Se eu não con- närios sabem que este ato é

primeiras pichações em ródovi- correr, aumentam as chances crime eleitoral, com cassação
aspróximas acidadede Jaraguã dos demais postulantes dare- do registro. multa e atémesmo

do Sul, no ��s;4�julho, solící- gião", falou. .,.", , , prisão, �é,�' 1�< �r� yotqs em :
to� ���,:aAe}!'!l.u�!Ç !'9!i: , , , , 9,9\npi4�tp, QV.ç'��Q flP{qV.a. . , vez.de, �tr� • concluiu, > , •

J araguá do Sul - O Tribu
nal de Contas do Estado, com base
em auditoria realizada na prefeitu
ra de Jaraguä do Sul, para apurar
despesas com publicidade no perí
ododeoutubro adezembrode 1992,
decidiu responsabilizar o ex-pre
feito Ivo Konen, pelo montante de
Cr$ 118.

114.287,10, U"/�/i�so equiva- I"." 1IIii', w,

lente a 116D lillllom15.892,
7 3 1 O
UFR/SC

R$
13.700,00
em valores do dia 15 último. Se-

illlll/llsSIl

públicD
gundo o TCE, as despesas foram
feitas demaneira irregular "relaci
onadas a promoção pessoal de au
toridade, divulgação dematéria in-·
definida ou com ausência de

especificação damatéria veiculada
e de patrocínio de programas que
não atendem ao interesse público
ou não possuam caráter públicos".

Decidiu, ainda, oTribunal, apli
car ao ordenador das despesas à

época (Ivo Konen) multa equiva
lente a 300 UFRISC, por atos ad
ministrativos praticados cominfra
ção às normas legais ou regula
mentares e representar ao prefeito
Durval Vasel e ao presidente da
CâmaradeVereadores, LuizZonta,

LIMPANDO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SChroeder - A partir do.
próximo. sábado, 24, o. municí-

1'::1
píodeSchroederdesenvolveex
tensa programação. comemora-
tiva a

I�
seus 30 MUllítípíD
anos de
emanei- tDmpl«o
p a

ç

ã

o JO tA

I �K:� �:
li;

III de Schroederfest, a programa-
�i

I!III R(Jtary divulga,
vencedores de

,

redação.' "Etica
Jaraguá do Sul- Promovida

pelo Rotary Club de Jaraguá do.

Sul, a campanha "Ética, um prin
cípio. quenão tem fim", nas esco
ias domunicípio, já tem o resulta
do. final do.s-vencedores do. con

curso.deredação sobre o. tema Os

prímeiros lugares foram obtidos

pelos seguintes alunos: Fernanda
Bachmann (3--303) da Albano.

Kanzler;MychaelRoberto Schug
Wsérie)Alberto.Bauer; Ciomara
dos Santos (S8V), daMariaNilda

__

Salai Staehlin; Andressa
.

Trombelli (68série),do. Machado.
de Assis; Marcelo. Jonas Fodi (7-
série), da Alberto. Bauer; Maira
Kuchenbecker (ga série), da

ÀIberto<Bâuer'eMáríleneRíchert .

.

(88A),d�Énsiiio. Supletívo -For
mação. de Adultos. A partir da
prõxima semana o.Rotary passa-
rá a divulgar as redações classifi
cadas. em primeiros lugarés .

ção elaborada pela prefeitura
municipal prevê, para o. sábado:

inauguração. do. novo sistema
de abastecimento. de água da
Casan, em Bracinho, às 11 ho

ras; abertura oficial dos feste

jos, às 14 horas, no ginásio. de
esportesonde,em seguida, acon
tece a fmal do. 8° Campeonato
Municipal de Tiro ao. Alvo e as

. disputasdeRei eRainhadoTiro
ao. Alvo; passeio. ciclístieó, às
15 horas (no trevo), 7- rodada

do 9° Campeonato Municipal
de Futebol e premiação. aos
vencedores do. campeonato de

tiro, no ginásio. de esportes,
Bailes

Ainda no sábado, a partir de
21 horas no Salão. Comunitãrio
NossaSenhoradas Graças, bai
lepüblico como.GrupoMusical'
Renascer. No mesmo. horãrio,
na SRTA Ri8 Camarada, baile
com o. Musical Eecos Band. A

partir das 23 horas, na mesma

sociedade, premiações do. Rei e
Rainha do, Tiro. ao Alvo, do
Campeonato. Deppelkot e 10

GERAL

Campeonato. de Skat. No do

mingo, dia 25, a programação é

a seguinte: desfile festivo. pela
ruaMarechal Castelo. Branco. a

partir das 9 horas; 13 horas,
apresentação. de grupos folclõ
ricos no ginásio. de esportes;
13h30, futebol feminino. - Ran

cho. Bom x Farmácia Nádia
Fabiane no estádio. municipal
Cláudio. Tomaselli; no mesmo.

horário, Mini-Rodeio. Crioulo
na quadrahípica;� 14h30, tar
de dançante com Os Versales e

Grupo.Musical Mônaco, no gi
násio. de esportes: 15h30, fute...

boi - Schroeder x Juniores do.

Joinville Esporte Clube, no es

tádio. municipal; às 18 horas,
'encerramento. 1\ 'I':,

Nosábado. eno.domingo,pas-,
.seíôs de últralevecom saída do

Aeroporto Municipal João E.i,'
Obenaus. Nodialo,de outubro, '.

às 16 horas, sessão. solene da

Câmara de Vereadoresno giná
siade esportese.às 19:30ho.ras,

. no mesmo. local,nNoiteCultu
ral de Schroeder.

1
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MORADIA

,

20 SALARIOS MENSAIS
> VOCE PODE ATINGIR 20 SALÁRIOS OU ATt MAIS SENDO
REPRESENTANTE DE A CAPITAL DA PRATA, SEJA INDEPEN-
DENTE GANHANÓO MUITO DINHEIRO, .

> NÃO PRECISA PRÀTICANEM INVESTIMENTO, ENSINAMOS O

SERViÇO PARAAMBOS OS SEXOS E FORNECEMOS EM ÇON
SIGNAÇÃO OMOSTRUÁRIOCOMPLETO COM 35 LlNDfsSIMAS
PEÇAS FOLHEADASAOURO 18 KL. COMGARANTIA DE FÁBRI
CA.

.. >NÃO EXIGIMOS EXCLUSIVIDADEOU TEMPO INTEGRAL,SER-
ViÇO SIMPLES E FÁCIL. li

INFORMAÇÃO GRA!,UíTA
ENVIEESTEANÚNCIO PARA: A·CAPITAL DA °RATA LTDA.
CAIXA POSTAL250-CEP 15001-970-SÃOJOSÉ DO RIO PRETO
- SP OU �IGUE (0172) 33,.6251

Q9f� .. da rfJnlÚz,5lYa.'

DEP,FEDERAL
1414

Roberto
.,

..................................................................� I!

I ANIVERSÁRIO

i Schroeder faz festa para Prefeiturarecebe47_lotes
i .• - paraconstruirhabitações
I comemorara emancipaçao �::!,dodaS�=: fei!;=:��:ti=��:J::

cretariamunicipaldeHabitaçãode ção do. Fundo. Rotativo

Jaraguá do. Sul já está se Habitacional e também a criação.
viabílízando. Trata-se de um pro- da secretaria de Habitação.
jeto de lei encaminhado àCâmara contribuiram, "como fatores pre-
deVereadorespelo. prefeitoDurval ponderantes, para viabilizar a

Vasel, para que amunicipalidade doação dos terrenos que, agora,
possa receber, por doação. pura e serão. efetivamente utilízados em

gratuita47lo.tes remanescentes do. programas habítacíonaísmunici-

conjunto habitacional da Tifa pais". As áreas em questão, tão. I

Martins, (lo.teamentoJardim Para- logoaCâmaraaproveadoaçãoda
íso)anterio.rmentedoadospelapre- Cohab à Préfeitura, serão íncor-
feitura àCompanhiaHabitacional poradas ao. patrimônio. público.
de Santa Catarina para a constru- municipal, na categoria de bens

ção de unidades residenciais. de uso público. especial.

.11AÇA-Nf)� 'JIIA ,I.SI'I']\
POST•• DE VENDAS JUNTO A FÁllIlICA,

IlUAJOINVIllE 1346
LOJAS DAlllAll- AV. GETÚLIO VAilGAS, 1%8

.JAllAG'JA I)«) S'JI� - S(�

'1�(:�ME,n1hl, :-1"«;)(;(•. ,",,,,, Ikl
�
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• MalhasDalmar
,
....m a pronta .ntraga: ••Ia malha,
moletinho, lIlolaton liao. camurçado
totalmenta.mercarizado, fabricada.
com.�.�","-hor t����logia
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ERAl CORREIODOPOVO-S

Se o Brasil produziu Anita um instante julgou-se perdida e faz
Garibaldi para ser heroína de dois uma prece. Lembra-se ter agarrado
mundos, lutando pela liberdade dos um cipó que a salvou damorte certa.
povos, podemos dizer sem medo de Ela atribui isso ao apelo a Deus. Em
errar que a Alemanha produziu uma 1941 um colapso�cardíaco rouba-lhe
mulherque viveem dois continentes, omarido. Antes porém, ela se lembra
como guerrilheira que prega a paz bem, também foiforçada a participar
entre os povos, mesmo em circuns- deummovimentorevolucionário.Era
tâncias de guerras e revoluções. E em 1930 e a estrada de ferro desem-
ambas pisaram a abençoada terra de penhava reduto estratégico do levan-
Santa Catarina. te de Getúlio Vargas. Muitos solda-

A primaCinovaGeffert telefona, dos circulavam em Rio Vermelho,
expondo o assunto edaconversa nas- guardando a integridade do principal
cem as fotos e a entrevista, aí na rua meiode comunicação entreo litoral e
34 (EmílioStein), no centro da cida- Curitiba. Foi obrigada a trabalhar
de. Uma simpatissíssima velhinha se para os revolucionários. O pavorpor .

apresenta com a cabeça coberta pelo uma guerra na nova Pátria não a

branco da neve do tempo. intimidou. O tempo todo fazia pio
É Hedwil Deba, filha de Johano com a ajuda de dois empregados.

e JosefaBednarz, nascida emWittén Lembra-se do Capitão Braga e dos

Westfalia,Alemanha.em 1-7109/1898. oficiais, todos muito distintos. De-

Hoje completa96 anos,muito lúcida pois as forças militares retiraram-se
e caminha regularmente com uma para o Paraná.

bengala, e mora numa casa comum Passou amorar em São Bento do
que abriga quatro gerações, que Vi- Sul, onde trabalhou até os 70 anos

vem em barmonia. Um álbummostra nas Ind. Klimmek.Em 1975 •.um ano

a grandeza da união. Ainda na Ale- antes do Centenário de Jaraguá do
maDha casa com Leo Malewsc:hik. Sul veio com sua filha Hedwig
quandosãosurpreendidos pelaguer- Malewschik Coelho para esta cida-
ra.1914-1918. trabalhándo na reté-

.
de.quceladizadorareondesesente

guarda (asmulheres,também tinham muito feliz. rodead;a como já disse-

qpetrilbalhar)naGossstabiWerlc(uma mas de quatro gerações. Tem 6 fi-

fundição de aço) afabrleargranadas lhos. dos quais 3 falecidos,
e muniçQcs e com a rendição a vida rcmanescendoas3 filh•. Tem uma
ficou- insupol'tável; comenta; Itsól- DOnte Igenro.28 netQs; 57 bisnetós
vendo emigrar pai'a oBrasil. embat- eS tafaíimcio�. Tem aindauma irmã
candOnumnavio ávapor e desembar- viva na . Alemanba que. conta CODl.

. candcnodía 18/05/1924.noportode ,80 anos e já eSteve.cm laraguá do·
São FranCisco do Sul, o casal e dois Sal.

' ...

filhos de 3 e 1 anos.
..

Ela é francamente pelo entendi-
Estabeleceram-se em Hansa- mento dos povos e a convivência em

.

Humboldt (atual Corupá}.mas pouco
. harmonia. Durante todo o tempo ela

havia também. ii fazer. Depois subi- recitava versos que se relacionam
Farn a serra e montaram casa em Rio com sua fàmília. mostra um' álbum

Vermelho. onde se instalara uma co- ricamente organizado. cheio demen-
Iônia 'polonesa e anteriormente se sagens positivas.Hoje, 17/09/1994.é
chamara Bechelbrunn. Era o tempo o seu 960 aniversário e ela comemora

que a Empresul - um consórcio da, ruidosamente. recitando versos em

A.E.O. para a América Latina - e lá alemão.e perguntada como seria o

foi Ilrl!balhl!'-o beo. Um dia·Hedwig- seu destino. ela sentenciar O"'meu

vai.bh'busca- de" .\fetdlfl:àt'àt4..f>.'al-'_'Ucl5fi(íõ�rftttgbà1Jeus!Apa.z E limá-'"
.... n • '_·€onsutt. s.u� .. r •• "'.1 P • "M'á)'ühll. lHdd�"\faC) 'iq,.ráO". ao::sÜr. ·'SC;·

;' ? ��

'. ,;,._ "Jl)QÇO de.AlÍte,dQ Krause;qu!!�Á.ç�7.\',V,��lJst�enavidad�BedIlriag..:,." ... '" ,�. \ àgente de t(i..,m ..�\",.# 'Ã � ......11 /��<1 l ;�FOoeJFax (047" 71:-Q081 .-
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_ ,.nheet:ram e ca· né caudaloso rio. Pôr A guerrdheira-da-Paz: (E,V,S�) '.' ""'''. --IIIIÍIIIIIÍ-...---..

COMEMORAÇÃO

Guerrilheira de paz
em tempo de batalha

PORTO
SEGURO

.Passagem aérea CuritibalP. Seguro/Curitiba
•Traslado AeroportolHotellAeroporto

.

.7 ciátias em Hotel com café da manhã e jantar
.By Night .City-Tour

8 DIAS - 7 REFEiçõES

NATAL
8 DIAS - 7 REFEiçõES

I
� ,

�MACEIO
t

..

III
.

�8 DIAS - 7 REFEIÇÕES

i
::J

iNATAU,gMACEIO
�
°8 DIAS - 7 REFEIÇÕES
Do

:I

"N�TAU
(JOAO PESSOA

:CONr=n:lA AS VANTAGENS DE VIAJAR COM· A CWB

y.�: .BOethg.737-sOo da Rio-Sul, • PanI çrlanpade.·até ''''08;
'·novfssfm.o c8PaClct.de ... Para 8 opQrtunldlld8· de conhecér 8 .

108 'ugares com IncriVel c� cabine do Boeing 737-600.
forto, . • Brindeparao casal: 1 bolsade

.. • º,*,. bar éom. refeições viagem,. 1 necessary, 1

quentes e frias abordo, bronzeador e lenços refres�_
.•.. Assistência de gulas CWB tes·de·O Boticário·,
em todo o nordeste, durante 8 .• A 11emfretamentosnosuldo

viagem e Inclusive no vôo. Brasil
mP��· l!�

ela o·
VARIG

.A.
'V

RIO-SUL
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QUALIDADE

Saúde� acelera a fiscaliztLÇão
> ..

em resourames e lanchonetes
Por Celso Machado

, 'Jarag:á dO" Sul - Ao funçãodaspéssimascondições
hábito de frtquentar res- delimpeza.Ambosjávoltaram
taurantes,lanchonetesoubares, a funcionar, "depois de uma

sejapor forçade tempoexíguo
.

noite inteira de limpeza, o que
para a alimentação por demonstra simplesmente,
contingêneía do horário de relaxamento", diz o secretário
trabalho,

'

Pasold. Nenhum dos dois,
seja pelo S.I. tló porém, recebeu selo de

prazer de classificação, o que s6 será
saborear tIIÍ_G,i. feítoquando se constatar que,
um bom efetivamente,estãodentrodos
prato, o._'I!'GII,G padrõesexigidos.
jaraguaense. .. Em uma semana foram 16
.deve a- tIS" ••tIS estabelecimentosvisitadospela
crescentar fiscalização. Além dos dois
um outro a partir de agora: selos"A", outros 11 foram

observarsenoestabelecimento enquadrados na categoria "B"
existeum selo classificat6rio (bom) e mais três na "C"
concedido pelo. Serviço de (regular).Osconsideradosbons
Vigjlância Sanitária da apresentavam deficiências no

secfetaríamunícípaldeSaúde, manuséío dos alimentos,
indicando as condições de conservaçãodepratosprontos,
higiene, em todos os aspectos, nomanuseiodo lixo,depósitos
Este trabalho, que numa

primeira etapa está sendo
desenvolvido na área central
da cidade, vai se espalhar por
todoomunicípio, num totalde
367 estabelecimentos ca

dastrados naprefeitura.
Em uma semana, segundo

revelou o. secretário de Saúde,
IrineuPasold, a fiscalizaçãojá
pôde detectar' duas situações
distintas: os restaurantes Itajara

___ e -Pavanello receberam da

categoria "A", ou seja, são
estabelecimentos que
obedecem rigorosamente as

normas estabelecidas pela
legislaçãovigente.Noextremo
oposto, os restaurantes

r-

� -Samuara (Pertal deJaraguá) e
Costelãoforamíaterdítadosem

Restaurante ltajara recebe selo classe '� II

onde alimentos estavam

guardados junto commateriais
de limpeza e questões de
vestuáriodos funcionários,por
exemplo. Isso, porém, segundo
o secretário IrineuPasold, não
os coloca como suspeitos e

podem ser frequentados pelas
pessoas semnenhumproblema.

Os de classificação "C"

(regular) apresentam
problemas como instalações
sanitárias' inadequadas,
sujas, sem toalhas, com a

origemdos alimentos - carne

sern fiscalização, por
exemplo. Mas, nestes dois
casos os proprietários
podem requerer uma

fiscalização e, desde que se

enquadrem nos requisitos
exigidos, poderão ser

reclassificados.

Nem todos estão regularizados
São 367'os restaurantes, lan

chonetes e bares cadastrados na

prefeitura, porém este número é,
comcerteza,bemmaior, segundo
explicao secretário IrineuPasold.
"Ocorre que, emmuitos casos; os
proprietários têmalvará de loca- '

lização onde consta o funciona
mentodeumarrercearía.combar
anexo que não foi autorizado.

Há, inclusive,casosde flipetamas
nesta situação" � Por isso, quando
a fiscalização começara se espa
lhar pelos bairros, haverá uma

.

ação integrada das secretarias de
Saúde,Planejamento, Finanças e
Meio Ambiente, órgãos munici
pais quepossuemquadros de fis
cais.

.

Sobre aquestãode áreas espe-

cíficas para não-fumantes, o que
dá uma espécie de bonificação
para os proprietários, o secretá
rioPasold lembraquea lei vigen
te proíbe o fumo em lugares
públicos fechados e isso inclui
todos os demais estabelecimen
tos comerciais que não são do

gênero. "Fazer cumprir esta lei é
impossível", diz ele, já que a

maioria absoluta dos clientes
são fumantes. Mas quem tiver

espaço físico para isso certamen
te atrairá maior número de

frequentadores. Oprimeiro caso
será a Churrascaria Pavanello

cujo propríetäriojä anunciou a

implantaçãode uma áreaespeci
aí para as pessoas que não fu

mam,

> /

/
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VENDE-SE
Casa de madeira na rua João
CArlos Stein, 342. Preço R$
14.000. Aceitacarro.Contatos
fone 71-9822

VENDE-SE
Casa de alvenaria com 142m2,
3 quartos, sala, banheiro, copa,
cozinha, lavanderia, garagem
(inacabada). Terreno com

450m2• Ilha daFigueira - creci
1343. Tratar fone 71-0695

VENDE-SE
TerrenodeesquinanaruaFran
cisco de Paula - aproximada
mente Hem do PostoMarcolla

Preço R$ 4.500. Aceita carro

no negócio. Tratar rua Irmão
Leandro, fundos da 158 clGe
túlio

VENDE-SE
Casa 120m2 no Jaraguá Es

querdo. ValorR$ 40.000. Lo
calizadanaruaOliviaChiodini

Pradi, 184, perto do Colégio
CristinaMarcatto. Aceitacar

ro, telefoneouchácara.Conta
to pelo fone 71-0810 cl sr.

Aurélio

DIVIDO
Casa com 3 quartos. Começo
do Rio Molha. Contato pelo
fone 71-1721 com Camacho

'WIZARD
I II::» I,C::>' IVI''',S',' I

RÁPIDO E EFICIENTE
Inglês - Espanhol -Italiano - Alemão - Francês

.Solicite já uma aula
demonstrativa gratuita.
Mais de 200 escolas no

Brasil e Exterior.

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

I,'

VENDE-SE

Telefone, prefixo 76. Inf. 76-
0532

VENDE-SE

Máquina sorveteira nova cl 5
formas parapicolé e capacida
de para 30 litros de sorvete e 1
batedor de spumone novo.

Aceito telefonenonegócio. tra
tar72-1093

TEMOSVAGA
Para pessoal do sexomasculi

no, com experiência em servi

çosdeescrit6rio.Damosprefe
rência para pessoas de meia

idade, desempregadas ou apo
sentadas. Entrevistas na rua

Exp. Gumercindo daSilva, 90
- 10 andar - sala 02

VENDE-SE
1V 14 polegadas cl controle
remoto marca Panasonic cl 1
ano de uso. Valor a combinar.
Contato 79-1267

SERVIÇO
Senhores se oferecempara tra
balhardejardineiro. (Serviços
gerais). Capinar, roçar. Tratar
ruaMonso Bartel, 326 cl José
- Vila Baependi

.

PARA-BRISAS
Pára-brisas e vidros,
n� e usados papa

automóveis.

Em Nereu Ramos ao

laJo do campo Estrella.

tr 72·2218

liA COMERCIAL--
Contabilidade
em Geral

•Escrita Fiscal *SetorPessoal
*Contratos *Balanços

J.Preenchimentos decarnls

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 122
FUNDOS - CENTRO

FONE: 71-1721 - AO LADO DAVARIG

VENDE-SE

Opala 75 inteiro, aro Cruz de
Malta, lindão. ValorR$ 2.500.
Tratar no 72-1023 ou na rua

Henrique Bortolini, 80 (lateral
da rua do Juventus), urgente

VENDE-SE

Capota de lona para Fiorino.

ValorR$150,00.Contatospelo
fone 71-8054

VENDE-SE

FiatUno SC/87. Valor a com
binar. Contatos pelo fone 79..-
1239 com Alexandre

VENDE-SE

Brasília, 79, Passat, 79, Fiat
79; Corcel 83. Preço a combi
nar. E um vídeo 4 cabeças
Toshiba, um vídeo 2 cabeças
Senior. Tratar fone 72-2850

VENDE-SE
Monza 90 SLE, 4 portas, bor
do, impecável. Vendoou troco
porcarrodemenorvalor.Con
tatos 76-2206 com Valdemir

LINDO SOBRADO

Novo, fmo acabamento. Tratar
fone 71-7931 (MirolLari)

VENDE-SE
Loja no Corredor da Malha,
localizadaemShoping com 60

10jas�(Guaramirim). Excelen
te faturamento. Retomogaran
tido. Venda por motivo de do

ença Tratar fone (0474) 26-
1240

MOCORT COMUNICA

Que vãoestarabertas asmatri
culasparacursos decorte, cos
tura emodelismo noCentro de
Atividades do Sesi a partir do
ria 26/09/94. Maiores infor

mações fone 71-0899 (Sesi)
71-3661 ou 71-0877

ORAÇÃO MILAGROSA
Confio em Deus com todas as

minhas forças por isso peço a

Deus que ilumine os caminhos

(mandar publicar e observe o

que acontece no quarto dia)
E.T.

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc) .

Fone (0473) 72-0247
Jaraguá do Sul - sc

� Ij
I�f.����,.�._�.�*�,.�__�������.-��� �.-�._�� �__�����__�__� ���������
��:d, ..:L..;. '..;.;.;...:..;:_'�::... ��-''::_ L/i.L·;_i....i/L:..id�;�\_i.:..;..;.�""- ;.;....l__L��

Tr->adição em:
- Pepsianas

Residénciais e Comepciais
'<I'" ., i,�(Mó.y,�J,s.. s.ob�.m�d,.i.dç;l,,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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II ,VENDE-S� -. -

.

1'1 "'l!icicleta Brisa. R$ 100,00.

I;:
.

Tratar 72-2953

r
VENDE.SE

I 3 balcões para loja. Tratar 72-
3178

\ .VENDE-SE
3 x 1 Frahn. R$ 80,00. Tratar
72-1353

iiII'
l

�

COMPRA-SE

MáquinaOverloq ou cobertu
ra. Tratar 72-3096'

'

;;.':
-

,1!: "" '�':'- ';: "'",

Geladeira e freezer. Tratar rua'

JorgeCzerniewicz, 877 clCláu-.
dio

I
'I

II
1

yerona GLX 94 (G) - prata metá
lico - 1 entrada + flnançlamento
Chê�ette SL 89 (A) - beg� c>

.""

Chevette SE 87 (�) - bege met.

Chevette SL 86 (A) - verde met.

Fia(Úno Mille (G) - prata met,
Passat 82 (G) - bege

VENDE-SE
OficinadeLatoaria, completa.
R$2.200.TratatruaFrancisco
Hruska, 857

(

VENDE-SE
Freezer Consul180 lts, verti
cal. R$ 280,00, semi novo.
Tratar rua Joaquim Franc. de

Paula, quadra 406, n" 34 em

frente aodepósitobebidaSSkol

. COMPRA-SE

: .Telefone, Tratar 72:: 1929
'�':" .�:.:' ';;<

•
_;".� .. c'

-:-
C<

·ALUGA"SE
Quartoparamoças. Tratar rua
Enrique Marqüardt, 480.

.

Brasifia 81 (<3) - branca
. Fusca 79 (G) -branco
FUSCa 77 (G) - verde

Jeep 54 (G) - verde

Caravan 77 - (G) : marrom
Chevette 80 (G) - verde met.

Moto RDZ 87 (G) -branca

HONESTIDADE E TRADiÇÃO
Rua \Nalter Marquardt. 2685

Fone 72-0199 - Jaraguá do Sul - SC

PRECISÀ-SE-
De diarista. Tratar 72-2299 cl

'

,

Neuza.

VENDE-SE
TV PeB, com 1 ano emeío de
uso. Interessados rua Dona
Antônia, 331 .

PRECISA-SE
Dedomésticaquepernoite. In
teressados tratar 72-1306

VENDE-SE

Maq. Overloq, interloq e co

I
'bertura + uma de cortar de

')rum. Tratar 76-3471

PRECISA�SE
De moças cl boaaparência pl
serviços externos. Tra tar rua
José Emmendoerfer, 1549 ou

72-2017

ALUGA-SE
Telefone - Tratar 72-3243 até
meiodia

VENDE-SE
Ponto comercial na Reinoldo
rau. Tratar 71-4264

- -.;:.

COMUNICADO
,AFamiliade
', PabIoMac:hado,
internado no Hospital São
Josécom fratura expostano
fêmur,vemempúblicoagra
decer à direção daquele
�it(jleemespecialao Dr.

PedroNishimori pelo pronto
e ótimo atendimento dis

pensado ao paciente.
Jaraguó do Sul. 12 de
setembro de 1994 .

CésarMachado
Pai

VENDE-SE

Espingarda de pressão. R$
150,00. Portão de ferro 3m x

80. R$ 30. Tratar 71-1414
i}

VENDE-SE
Bicicleta de aluriiínio Ameri
cana, 21 marchas. R$ 380,00.

<Tratar 72-3451 ou rua Harry
Buchmann, 60

-
-

COMUNICADO
EuPcÍbIOMqdaIo,venhoetn
público àgradecer a equipe
de enfermeiros(q,c;) da. tJTJ�
Hospital São José e especial
menteaoDr. PedroNishimori,

<, peloótimoatendimentoamim
dispensado quando ali estive
intemado-agradeçotambém
aosmeusamigosquemede
ram a maior força pelo meu

restabelecimento.
Jaraguá do Sul. 12 de
setembro de1994.

Muito obrigado Dr. Nishimori
PabloMachado

Paàenfe

MonzaClub (G) - azul perolizado completo 94
VoyageCL 1.6 (A) - verdemet. ••....•.........................•.:93
Gol CL 1;6 (A) - prata met.••••••••••.•••.• , •••••••••.••••••.•••.•....•••......•••.•...•.••••.•..••..••••.•.•••93

l\fllll'I[11
PickUpF-l000 (D) - �inado -marrommet. .••.•.r 85
Opala (A).- bege.!"' � ,,·

" , .•......•.......•..•...........83

RuaAngelo Rubini,460 - BarradeRiô'Cerro
89260.000 -Jaraguá doSul-SarítaCatarilla

Fone (0473)

76-70'14

Rua Presidente ERitácio Pessoa, 279
FONE: 71 ..7822

Jaraguá do Sul .. SC

líflRIeH I nto r m á t i c a

-

VENDE-SE
Bicicleta Monark Ranger. R$
80,00. Tratar 72-0029

VENDE-SE
2bicicletasRanger.R$ 70,00 e

.

R$60,ooeumaCeciR$50,00.
Tratar 72-3295

PRECISA-SE

}c De 2 garções-c/ prática-Tratar .

72-0980 ap6s 14 hs.

I-SAPI
Consultores
Associados

PRESTADORES DESERYIÇOS EMCONsuLTORIA EAsSESSO
RIAEMPRESARIALESTARÃOPROMOVENDOPALESTRANODIA'
19/09/94ÀS 19:00HSNAASSOCIAÇÃOCOMERCIAL E INDUSTRI
AL DE JARAGUÁ DO SUL À AV. GETÚLIO VARGAS, 621 FONE

(0473) 71-1 044S0BREOTEMA: REENGENHARIA E PRODUTIVI
DADE - A REALIDADE BRASILEIRA COM OS PALESTAANT�S .

NELSoN CORREA E SEBASTIÃO AUGUSTÓ P6ROSSI, ONÓE'
MARCARÃO INfclODASATIVIDADES DASCONsulTORIAS EM

JAR�ßUÁDQ SyL liRE-GI-ÄO.... ;<

SUPQRTE E .$AP CONSULTORES
R/Chibl!JirMlyakoshl,:,tEiß -,.'I!III!II."�!'II�N��.

��.
'

Morumbí - Sp

....i .

Av. Júlio de Mesquita,J09-
s�bre loja - Campinas:SP

. ,� ;i-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TROCA-SE
Casa em Brusque por outra
aqui, Tr�tar Tifa dos-Pereira,
rua.Richerdt Piske; 373 cl .

< Lindamir ,

,

, ,

VENDO OU TROCQVENDO

PickUpFiorino aberta/92, 'ga
solina, - 40.oookm rodados.
Tratar, fone 71-8043

.

"Aaaacte da. CI......ada da CP
.

'.:-72-3363"
Gol 87. R$ 6.5OÚ! cor cinza,

,

ótimo estado. Tratar fone 72-
'

17'};1
<

II

I'

,

O.cl•••Iß�d_ mala 'Ud_ 'da ".IiD., ,

I',
o _. _,' " •

' ."

VENDE-SE', -:: "

, ASSINE

"::CORREIQ
DOPOVO
TELEFONE,
,72;;3363

"

Ca:sa deaívenaría com 142m2,
"

3 quartos, sala;banheiro, copa:
, cozinha, Iavanderia, garagem
(inacabada). Terreno 'com,

'

450m2. Ilhada figueira ..Creci

,1343. Tratar fone 71�ó695

VENDE-SE
. Casa no Jaraguä '84. R$
3..800,00. Fone 72-3558

,

� '.Rua: �sthéria Lenzl Friedrich, 39,- Fone 72-0510
':,:

Vende;' ,

�' o" •

•

,�: ' Casa de a.Jveilaria 13lDl2 - rua João Januário Ayroso,
,

próximo ao posto de vendas Karlache - 3 quartos totallO

VENDE-S� ,

Casa na VilaRau. R$ 45.000. '

Aceita-secano.Tratar71-6843
1flW[;)@@
@ß�ß ag�[!-.,��& [ilf@ßoVENDE-SE

Casa em Schroeder - semi aca

b,ada.R$5.ooo.Tratat71-0147
c/Neiva

peças + garagem'
, Terreno central, no início da rua

Adélia Fischer área de 33.023,OOm:Z.
Lotes no Loteamento Itapocuzinho.
.Lotes no Loteamento Jardim Fran'cisco.
Lote 425m2, próximo Bretzke.
Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com 1.652m2,
prõximo 'Recreativa Marisol

'

Lote próximo Urbano, Jaraguã-Esquerdo
,555m2 _ 6.500,00 - 450m2 _ 4.500,00

J
'

,Lote Giardini Lenzi - 371m2 - 5.300,00

DiviSão de concreto
(Tubos e arlefatos de concreto)

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101
Divisão de plásticos (tubos de PVC - eletrodutosllinhas

esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta).
Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3925

'

Rua CeI. Procópio Gomes, 89
Fone 71'-0066

ALUGA-SE
3 peças grandes. R$ 80,00.
Tratar rua Alberto Santos

Dumond, 558 - Vila LaIau'�,

ALUGA-SE

� peças com banheiro pl casal
sem filhos. Int. rua Dona

Antônia, 331 'MARAN�I
'

8,01sa "

de Telefones
COMPIlA'

Fone (0473) 72-1000 lEIDE
ALUGA

Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - 'sc.

�fronteaoBeiraRloClnbedeCampç

,

,O.AROMA E O SABOR DOS BONS TEMPOS VQLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA
,'N

�
"

PA08V1NBO
VENDE-SE
Casa em Schröeder I. Tratar
72-0935

Aberto diariamente das 06:00 às 21 :OOhs

,,_,'

"

inclusive domirigos e feriados
•

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Ven6ncio da Silva, Porto. 225 Vila Lenzi

(Pró,xitno Weg I)
.

Fon�: 72-1,243"

VENDE-SJl;
Na ruaWalterMarquardt, um
terreno comercial de ()8Om2, cl
casa de alvenaria de 140m2•
Valor R$ 65.000,00. Aceito
carro ou casa no litoral de
BalnearíoCamboriu,parabai
xo.Tratar fone 71-7811 CHIANICE: 94
VENDE-SE.

Bsçort L 89. Tratar fone 72-
1120

' ': ,� &0. ��@@tID cq]UII@ �@UiID �UII©@��@
W@ ©�tID[jj)©@u � �(!!]t;)� '�@ @�� ,

- " c:;:, Ao �
�

p'

,

'[1i)�@ W@®UiID ® � �[p)[f@W®�c
'

"

Jr�ßW��,W®©® @. � �@tID tID�(!IJtilm�'
«@�fl�� fl�o®®��

VENDE-SE
.

Brasília 74, ótimo estado. R$
2.700,00. Tratar 71-0147 cl
Neiva

VENDE-SE -

BeijnaDelReyGLX, 88. Tra
,

tar 72-0042
' SCB"'1DC,BE',· F'b<k;a:'::��:'

,

. ....' eRe8ÍdencJals

110NI� «()L&73)
,

73�0325

.. 'h�.' ',"
- VOcê pode terseu

.Regata' ,

<

.(8lT�O� ;através do,
_.-...s.'c.U'_ consercroREGATA

, \ c ESCOUQJÃO'SEUIII'�ELX._•••••••••••SO�Z03,I6 '

,GoIFLI:6•••••.:•••••S0�Z64,Z'T'
. U.G'U""E'� JA�"

,

CorsaGL I.4•••••••_S0�Z78,'.9Z
Uno es I.Sk ...�...503tZ98,9S" ,

TipoI.6k ••••..;.•� .•.SO�36S,06 "

Tipó:z.o SO:i:.483,I6'
os«. Vocêpaga a l
parcela quandopuder-!'

VENDE-SE

Máquina.de lavar louça (12
peças). R$ 250,00. Ttatar'72-
2982

DEL REY GUIA '

Vende-se, a:no 86. Valor R$
6.000,00. Tratar pelo telefone
71-2277 r.amal240 com Ivan

F'one '71-2999
'" -

Sem taxa de Inscrição
, Aeeemt;.léla em Jarag'" do Sul Rua Ath�násio Rosa, 1645 - Guaramirim -Santa Catarina

'Assessoria 'completa na área Gráfica
',;

-

.para ,sua Empfttsa
, 'Criação dê l�tipos, Catálqgos, Folhetos, Polders Turtísticos,

Anúncios de Jomais e
- 'Revistas, Cadazes" Jomais de EmpreSas,

� �qq""ç® de,Audio -YiSuÇlJ
*- ., 'o. ", -" _ '!"', ;,..' _f. ,. ,

•

I I � I ; • ,

Kt\lB:'_ ,-

'.
� '" .

COMUNICAÇAo LTDA.
,

�.
'

Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4
-

'

-

'

FoneIFax (0473),72-1066
..... ! ·t: 1 I' ..... 1

.. � " �. .t, r • , t .·4 ! -i. "

• '.. {I ,. ,.... f -( f , .;. � •
� _;'

t·! ...,_,.
'..., .. c-.:Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamento
,MargotAdeliaGrubba Lehmann,Oãcíal do RegistroCivil do 1°Distrito daComarca dê Jaraguä do Sul,
Estado d.,e SantaCatarina, faz saber que compareceram neste Cartório-exibindo seus documentos pela leí,
afim de se habilitarem para casar os seguintes': c .Ó:

•

- ,

,

,
Ed.... N° 19.538 de 03f09I1994

ELSONEREBERTO TRUMSEIS2R liCI,AlUCEWERBERlCII SOARES
Ele, brasiJeiro. solte�. openw:tor demáquina, natural de Três Passos, RioGrandedo'Sul, domiciliado e
resideOte na rua D. lote 136, em Ana Paula,m. nesta cidade. filbo de Reinaldo TruDiseiser e Dalci

Truanseisel': .

. .

.

Ela,brúUeira.solteita.'operária, natural deCríssíumal,RioGrande-doSul, domiciliadae residente narua,
i), lote 13(;, em ADa PaulaÍn, neslacldadé, filha de JoaquimSo� e LeàntinaWerberic�;'.

'

-. ..
. ;. - -

"

-

·Ed.... N° 19.$39 d� 08109/1994, ."
.

-

, .. "'.-
_

' ..
'. �ÔGéíll() ROBaR,rQ_RíNcoS�E.�ºS�R4.UX "

"

. "

',,'
"

, �; I)r,asUeirO. S0lteitQ;,pintQc, õatUtll deJaraguádoSul, doabiciUadàe teiiideß.te nat'uäJorgeBuhrA72, '

, .qúa V�� IleÍfaÇidadé, fÜbQ deA�� e hcrLÖpei Rincos. ""."
' ,',

Ela,�i1e��lteira. induSbiária, natUral delaras'" do Sul. domiciliQ e re,si5iente na ruaT�oro ,

FalöôdéS, 12. Águavetdé, Dés� cidade, filha de Ooario RaQx é ADete Adam Rau,x.
"

,

.': -

"

, Edb81 N° 19.540 de'08I09n994' �
,

"
_ ADn.SONMARKmWICZIHOSIANEKAtIÄHAS'S -

-.
"

Ele.bl:asileiro, solteirO.motorista,natural� JaragqádoSÜl;-40micillado,eresidentenaruaÁguasCluaS.
682, Ilhada,Figueiia, nesta cidade, filho'de Silvesf!eMadtiewici e'MariaMadaIenaMarkjewicz.
'ma"brasileira, solteira, do lato nattíial de Iaraguá do Súl, domiciliada e résidenie na rua 645, n° 155. em
Vila Lenzi" nesta cidade, filha de Ingo� e NeusaMaria Lorencetti Hass.

Editai N° 19.541 de 0810911994

'AIR UA{..ABONA E VIVIANE�REGHETONI _

Eie, brastleíro, sól,teiíQ� operário, Àatural de Cedro Alto - Rio dQS Celifrós, neste Estadd: domícíííadö li
residente na rua Luís Bortóliili, 694, em Jaraguä-Bsquerdo, ,nesta'cidatIe"ftlh.0 de José SllvinC):Dalabona

"c; ,:eOlgaDalabQna., " "

Ela,brasíleíra, sölteíra, costureira, naturaldej�aguádoSul,domícílíadae residentenaruaLuísBortolíní,
694, Jaraguá-Esquerdo,"íiêsta Cidade, filha de Ivo Andreghetoni eOlga Bassaní Andreghetoní.

-

' , ,',

Editàl N° 1�542 de08109/1994'
.

. ,CLAUl)IO BIER E-SOOU JANICEMUCH " ,

. /, ,,' .

Ele, brasííeíro, solteíro, lavrador, natural deJaraguä do.Sul, domiciliado e resídentenaruaBerthaWeege,
2.53,1;"CmB!!JTa do Río Cêrtô, nesta'cidade, filho de Ingvaldo Bíer e l.eonildaAlbert Bíer,':, .s-::>

�la;.b,asileit;a.,solteira, doIt!éstriça" natUral deMariPá, Parlll!á, doo»ciliada e resideQt�'Íla !'Ua:Bertha
: ;w�gei.2537, em:,B�a�o:Rfô Cê)io� nest$ci4ad�, filha�Guilherme'Much e IrmaMueh. "�,

, ..

,',
,

',,�
"

-
'.

Editl�lN""I9-:S.f� élé 12109;1994,
-

>

• '. ,

: "

,,! ;<-., ALTAIRAN,FONIO,DALSANrOELURDES:MACH*DODALUZ
'

.'

,

'-, : •

'

"í;rie'�llrasiiêtro;soltefro:tecelãci, ,n�ti'ral deGeneralCarneirQ:, Par�ã. do.núéiitado êi�sidente emRil:>çir,ão-, .

, �ollia, nesta éfdáde;'filho de LotdÍval D.a1 Sailto e:Mària�air DalSaQt!'l. ..'

�

y '.
'

"

i Elà, braSilêir� 'soltefra"t1perária, �ãtural'de Ro'ncãdQr�Paraná, dQmi'Cüiada e.iesidente na rua Águas'
'a�":S, ,em�aßa I"ig!lei!a, Iles!a-cidage, filha de OliviQMachado daLuz e ErélCi Pires da,l.uz. ,

,<

.,
,- ," ','

"

"

• ',' "
,

Edital N°.19.s44 de 12109/1994
',�. .' ,

,.'

"

MAURICIO DA SnNAÉ SÔNIA ROOI:riÃDA SILVA ,

':ijle, brasileiro, soltein), tecelão, natura. de Blu:menaU, neste 'Estado., dOmic,iliado e x:es1dente na rua

Feliciana Bortolini, em Barra do Rio Cêrm, nesta êidade, filhô de,Bonüácio da Silva e Hilda daSilva.
, Ela,bràsíleira; solteiÉa, industrimia, r.atllral de Jaraguá:do. Sul, dQQlÍciUadae residente na ruaAmazonas,
235, nesta cidade, filha de João da Silva e IreneMaser da Silva.. ,

,-

Edital N° 19545 de ):3109/1994
ROBERTO ScHRODIE IVONEGUSTzAIa

...- ",

,

,

4 It..

f t.

,111.,n
P�trlda Tavares "da Cunha MeDo GomeS, Tabeliã. e

'

,9,ficial de Títulos daComarcade Jara_guá do Sul, Estado deSanta' t:

Catarina, na forma dá Lei, etc. ' -, �

FazsaberatodosquantoesteeditaI viremqueseacbam ilesre
:Cartório para Protestá os Títulos coaea;
'AQrlo 58v1o DaIsodIlO· Rua Arduino-Pradi, 815 - NESTA
Eletrotécnka Boccbl Ltda - Rua Adelia Fiséber, 56· NESTA:
�uadroEmp.�u.t. - Av. MaI.DeOdoro; 98 - NESTA
,Mul,uD ConL'e Repa:es.L� - Av:Mal. Deodoro. 601 - NEST� ,.

,QJ�de'Móv.'-RuaLimá,é,Silva. 277 - NESTA
.

-

.St:Si.Seht.�. da,lDd. - 'Ny.:JoSue di;Bernaidi" 840 ; NESTA- .

'Tnilisportes Botps Ltdà - RuaRio ,da Luz,.S:r-Nl!$IA �"

, 1)'a�or,a Glaucla LtdJa � Rua 2S de,Julho,* � ,NESTA
,

E, como OS ditos 4evedores não foOllll ellCOllCt*los ou Se
recusai'alll a �itar a devida inWÍtação; fu pof intennédio do-
,presenteeditaI, paraque osmesmos compareçam nesteCartório na
ruàArthurMü..er,78,noprazo<laLeiarlDldeliquidaro��udébito,
ouentãodarrazãoporquenãoQ faz.soba.pena� serem QS referídoa -

protestados natosma da Lei, etc.
'

�
>

KB/J�guá do Sul, 14109119�4 '

.

Tabeliã,

_ , VENDE
CENTRO: Rya Joio Planlnchak, casa cI.3()()m2. 03 dormitórios a damals dependências. RS 80,000.00
RESIDl!NCIALVERSALIS: Rua.João B. RUdolf. casa cl 172..,.. 01 aufta. 03 dormitórios e demais dependêllcia8.
R$60.ooo.oo,c'!;" .. '. "'_, "" '.� '�

.,'
"o ',_ "'. ,,"w,.

JARDIM CHÄMPAGNAT: Próx.:VR6rià. casa cl 148.... 02 dormRóiiõS êa..màls deilenClênciâs, RS .4.5jjoó,ÕO·
,ILHA DA Fl9l:1EIR�: Próx, VRória. casa çI ��� lI,à�a ��4§(lm2' �. dol1l1.",órios 8. �ma!s,�e�n�nçias. RS?C,OOO'.OC, " .. ", ... " .'. ". ,- C",' • J".' ',_" ,"< "", '

_

BARRA VELHl': F:'!Ó�. é"m� de,fPte�ol. casa'cI'H2..,., O':i-dormRórios e dlilnai�,déP,8ndên.9ia�. FIS 3.0,000,00
" PiÇARRAS: A)":Mà'l'fllq.(jias. n1Í 126, ca.à ri/13§(02, Ga donlil!órios 'e, den'NIls dependên#, RS 33,OOO.OÓ ri

-,Telelçme.";' -

',' _':- ", _.�."
-

".,. ,·t-,'::' -

,_.;"",.

'GUARANJlRIM:'Próx, Campo,Amizade),,!. Bo.aVista, casac/ 120..".. O? dormitorios e:d�a1s'çlepenllênçfas. RS
'30,000;00

"

:'''.
-

- '" '�',2' ,,_
'" ".-'

,
'

CENTRá: �rox. Colégio Alberto Bau�r. cas;i êl145�. 03,dormitgrios a dan;.àls ó,p..ndê'1-clas, RS 45,000,00
BLUMENAU: Caªa ci}2()m2. 04 dor:mitõrios a de",... depend, (aceita-se ti9ca por !laSa' fI.!"Jaraguá da Sul)"RS
2�,000;ào .

.

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

'ITAP.9Á,PR-PRAIA: Q2 'w,,!, ,Ci,área'terreno 3,� 24m', nó Eialnaa'rio Brasflla. ilS �Q�ooo;OO
,

NEREU RAMOS: Rua JÚIIo'Tissl. casa cl 7()m2cl ponto'CÓmarclaf, pl'ÓX, Campo Estre[a,(Acelta'Sa troça po'�
am Jaíaguâ do Sul), RS 40.000;00, '.

/
",

JAR�GIJÁ ESQ!:,ERDO: 'Sltuadac no Ana' Paula II. "'!sa'!le alV, 03 do,;;,itórlos a d.m'll� <fepe1!áêDcl@S",RS.
1-7,900,0'0' ".,

" '

',',; .',- :-""
BARRA RIO CERRO: f;!ró" a MaIwee, casa cl 110'..,..03 dor:mltóriQs a damais dependências, fIS 25,000.00 '

WALDEMAR RAU: Rua Prel, José·Bauer. casa alv. c;/ 70..,.. 03 dormitóifos e demais depend. RS 15,000;00
_

VILA LENZI: Rua Irmão Leandro, casa da alv. Inacabada, e outra de madalra pronta, cl, área de 1.04,7m', RS
-

22.000.00'
'

.. '. :'

" '. APAR1'AMENTOS <..
..
*' ,

RESIDÊ!'ICIAL AMIZADE: Apartamentos cl 02 clormnórios e d�mals dependências entrada .. Financiamento, RS •

13,000';0'0' + Flnanc. Prestações, RS 112,00' por mês,
'

", <

RESIDÊNClAL AMIZADE: Apartamento cl 03 dormltórios'e demais dependências, Entrada .. Financiamento, RS
18,0'0'0',00 + prestações 83.00 pormês, Super Luxo, " •

FLORIANÓPOLIS: Rua,Cap, Romualdó de,Banos. 280 pró', UFSC, 3'andar. cl 1,ooip'i 02 dórmitóMs e,demais
dependências, (Acaito troca por apto, OI> casa em Jaraguá:doSul) RS 38,0'1)9,0'0", '.' , ",'

ED. SCHIQCHEt: Apto, cl 03 dormRórios, 01 Sulta, e damais dependênci;>s, RS 40,000,0'0 (Entrada .. ,�,..anc,)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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alvenaria, cl HiOm2,
edificada, em terreno"

de esquina; cl

379,50m2, localizada
noLoteamentoJ!runs-'
Rua JoséPanstein s/n�
- R$35,OOO,OO

FIGUJli'IRA
.

loteamento 'City Fi

.gueira QJIÍIDS)· Ótima
casa em-alvenaria cI_
aprox.!4Om':edificada

.

· emtetrenodeesquina,
toda murada .

VILA NOVA - Bd. VilaNovai
Próximo äo Fór:wn � Apto. 3 quartos
cozinhadmóveis BerJim, demais
dependências e' garagem -

..Preço:
entrada R$ 16.500,00 e assumir

financiamento lia CEF.

JOINVILLE
-

€EN
TR�-Apto.",2021j!2-
.�:Preside,*, frente
ao ColégiO SantosAn
j<is - Ao lado da-Cate--

.

dia! (possibili��e de
troca, com im6�l'eni
Jaragui)

'NOVA
Casa em alvenaria;
próximaao'SÉNÀI,
cl aproximadaDÍen
�'UOrn2, terreao c/
450m2 RS
45.000.00

reno comercial (es
quina) cl frellte de

29,S metrqs para ª
rua José

.
TeOdoro""

Ribeiro - Preço: RS
-12.000;00 _

Com aproxillUlda
mente-l,6�5m2.Pre- .

çó; R$ 40.000

renode esquillJl; sito.'
próJtillioaFEtu, na

· rua, Er,w.ino

Menegotti, claprpL .

;600m2•.R$ 11.000.

LA:LAU - Terreno cl frente pl rua Bernardo -,

Dornbusch em 17 metros, cl 542m2 edificado
com.casa em alvenaria cl 200m�. Preço: R$
55.000,00 (aceita-se carro ou-imôvel como

.

. parte do pagamento).

MARISOL·e.saemal·
venaria Ci 250m', 5 qtos,.
demais dep.loda murada .

clcercaemallDlllDlo·Ruà

GemlanoMatquardl, 170
. • RS 45.000 . (Eni _di-

.

'RliA
.

- 'JoSt'
,

ÊMlIÍI!NDOBQ'i!R�
'.1153 -Eaceleate c:asaem

· a10ensriad 360m'em ter

Jeooci 1�COIIIeIIdo
2 sai..... 2·..."""". 3 saiu
e demais dep. �_RS
!80.!lOO,OO (em oond.)

,.<.�

CENTRO ', Apt9.ItO &l.
� 'J: '.

Hass - Av, Mal . Deodoro, cl 3
." ..

quartos, Preço: R$ 32.000,00.

VILA LALAU -

Lotes Com .37Sm2 -

.
,

aoladodaWegß -

RS 8.500,00

LOT.
.

O"dAlIC·
..
PAGNHAT '�ilOY.
ein a1venària, ç/ aprox.

.

.

34Om-. exçelenle acaba.
mento, edir. em_.
.� aprÓ1. 540m2 - RS
1·27.000,00

CENTRO - Au",�
. Jarag.' Fabril � Ca••
seml:agbada, cl pr*lC!
preveJiC!o aprOl<. 300m' •

RS�5.000.00.

ço: a. vista - RS
.

4:500 00 em condi

� a combinar, >

,

Ç�N'_I'RO -_Sala comercial térrea.
'situada na.oonvergêneia das ruas

guilherme Hering, cl Jorge Lacerda,
ao lade- da ImobiiiáFi_à. Iracema,

contendo 50nf. Preço R$ 22.000,00.

CENTRQ.· Prellle 1>'.2
-lUas:I"'�ndoeirer
'elos! MelÍegoni, teUeoo',
cl aprox.' 1.20Om',
eili6�ocomcasaemal
veoaria com .145m'· PIe·
çÓ:RS90.QOO. (Esblda·se

. �oposta)
.

, ,
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cl3'9"!ve1os c/chove: ela !l!l"elos c/chove
.t.25x70íc74, �lc50x70li:74'

PM-B2P5G
Balcão cl2 porlos de .correr
ciS prateleiras s/chove

"

.

UOx.wx.l!2
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Mesa:de�
!n!q.':'Jnä�
e telefone

PM-B2P
Balcão cl2 portos de correr
s/�hoye � . .;

• .

;1'.oox40.n
,.

.

;
�

°I ."

-

PM·AI: 3P
""lfIar,ol!:ota�
cl3o<>"'"
1.4) • .4Oa16O

Mesa Impressora e de Micro

lAIIAII1Iá DO SUL .

Cll!leirliS fixas e .gir�tórias �.

.

Estantes de aç? I \'
ROPEIROS INOUSTRI,us

'"."HABn'AT
COMPRA. VENDÉ • ALUGA. ADMINISTRA
Rua Leopoldo Janssen, 62 • Fone (0473) 71-8009
89252·130· JAflAGUÁ DO SUL - Santa Oatarlna

IMOBIIIARA
CRfCI4/60

ApartamentQS
APARTAMENTO: Ed.

/
�

Eldorado. (novo) cl 1 suíte +
2 quartos, ótimoacabamen
to.

APÀRTAMENTO: Ed. Dona
.

, ..

-

Lili (Piçarr�s):, 1'�suíte + 2·
quartosedemais dàperidên
elas 'com excelente vista

para omar,
...

'

APARTAMENTO: Novos nQ
. Conjuntá '··R.esidencial lml

�grantes�
,

EspeCial_ plano de�
pagamento. "

TerrênQS
TERRENQ: Residencial cl
2.700m2 no .centro.

Lotes

LOTEß:"S39m2J próximo
Faculdade..

Aluga-se
Galpão industriá no centro.

Linãó sOBRADo
(Novo'- Fino-Acabamento)

-Jardim CHAMPAGHAT
Área Terreno: 378 m2
Área sobreäo: 255.·m2

R$ �35 � 000 '_(Qui tieäo ) .ou

R$ 110.000 +.'25.000 (CEF)

Aceita-se como parte do

pagamento outro Imóvel,
Terreno[ Carro, Telefone
ou ainda parcelamento de

parte do valor éitado.

Fone; 71-7931 (Miro/Lári)
(pai'tfcular)

.a» .' ...
'

FAÇA DE SEU ..

'

ANÚN.Cl.O UM MEIO ,.�

DEM.ULTIPLICAR
.SEUSNEGÓCIOS:· .

FÂÇA�UM BOM NEGÓCrO�
.

�
" .

,.

.

Vendas:
Apto. - c/110m2 + $aràg�m - Centro
Apto. - c/110m2 +. garagem - Centro
Apto. - c/1�1,54J;il2 -Centro
Apto. - c/3 quartos s- deperid�ncias - Centro
Casa de alvenaria c/ 14OÍn2' - Rua Antonio J.

Gonçalves -Ilha da Figueira
Casadealvenariac/]70mLRuaJaraguáEsquerdo
Casade alvenariac/130m2 - RuaBerthaWeege
Casa de alvenaria cl 50qi� - Rua Rio Molha

_ Casa de alvenaria-c/ 150m2 - Rua Alvino Stein -

Jaraguá Esquerdo .

< [.-

Casa de àtvenaria c/24fnn2 - Vilã Baependi
. Casa de'alvenariact156m2 - Lateral RuaAntonio
Schmitt
Casa de al�cnaria c/120m2 -Rua Brusque � Vila
Nova , ._-
'casamista c/96m2 � LOteamento Aldrovandi

'

Casa de madeira c/70m2 � Rua João Dowbrawa
casádemadeirá c/75m2�- Rua João Sami Tavares
Casa demadeíra c/ ßOm2 - RuaWalterM'arquardt
Casa demadeira c/30m2 - Rua Jm:aguá Esquerdo.'
Casade Iilad�ira cl6Om2_� R-ua AlfredoBengel-

..

..

Jaraguá Esquerdo
.

_

f
.

'
.

.

· Terreno c/450m2 cRua Frederico C. A. Vasel
·

. Terreno e!A�Omt- Rna-Joínville - RS 10.000, ,.

. Terrena 'r-/ �1Wi:n2 ,.Rua .walter Marquardt -e RS'
" 6.000,0().

.

... ;
.' -. ' .

"
.

Terreno c/'50.000.tti:2 - RuaRi9 Cerro I
.

-Terrenos�/395m2 - LoteamentoDívínôpolis - Ilha
'da Figueira ",RS 9.000,00 ,

,

Terreno c/ 450m2' - Loteamento Sto Antonio -

Financiado
Terreno cl. 354m2 - Loteamento Heineck - Ilha da
Figueira' - RS 5.500,00 - -

_

Terreno ct 3974í2 . Rua Jaraguá Esquerdo
'Teneno c/ 4�,OOOm2 - "Rul.V{alter Marquardt e-

Defr�!lte Loni-Mar "" '.'
,

.

r"

Terrenô cl f ..sOOrri7'� +,Gãlpão . RuaBarra do Ri�
; , Cerro

_

Chácar� c/90m2 a casa+ terreno cl 48,OOm2 • Rua
· RioMolha RS 15.000,00

.

'

..

CRECI6392 '.

Ruo .5"d...ui.... 517
VII. N.v.

_

- ".ra.u. do SUl - sc
.

.iIIIii=_.....
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Pesquisa comprova 1°lugar noRamo de Imôveis .>

Loteamento _Jl-lventus
.

,'. '.'

Lotes com entrada + financiamento
Vendas: Chalé Imobiliária ... .

Fone (0473) 71.15.00 .:- _

RUA REINOLDO RAU, 61-· ';JARAqUÁ OO-SUL, se
,-" -

.....,.;j' .. r :,'

N·�-: ··�··D·_'----
-

_
-

' �-�'"':' I

r
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Vendas
Apartamento no Edifício Jaraguá.
Casa de alvelWia com 63,OOm2 no Loteamento Vicenzi eGadotti.
Apto. cl 160,OOm2 no Edifício Miner na Mal. Deodoro, todo mobiliado.
Otácara em Scbroeder, com 42morgos, terreno todo plaino, com água e luz
Casamista cl 9O,OOm2 na ruaManoel da Costa, bairro João Pessoa.
Terreno com 4.700,ÓOm2 e casa de alvenaria com n:uitas frutas e palmitos.
Terreno com área de 350,OOm2 no loteamento Jardim Francisco.
Casa de alvenaria cl 300,OOm2, na ruaRichard Piske, com 3 ar condicionados, hidro massagem, aquecimento
solar e sistema de alarme.
Casa de alvenaria na rua Fco de Paula, com 120,OOm2, com terreno l.OOO,OOm2 próx. ao Posto Marcolla.
� de alvenaria BR 280. Próx. Posto MarcoUa, com 145,OOm2, terreno todo murado.
Casa de alvenaria com 120,OOm2, terreno com 16x30, na rua José Teodoro Ribeiro.
Casade madeiracom86,OOm2, terreno com 15x30 na ruaHerberto Sassen°·188.

Terreno na rua Frederico Barg de 14x30, (Pr6x. a rodoviária).
Casadealvenariacom260,OOm2comterrenode�.700m2,com3Iagoas,árv()[esfrutíferasetc.,naEstradaRio
Molha.

Locação
Apto. Av. Mal. Deodoro, 364, apto 102, com 3 dormitórios e demais depend&Icias. (Em cima da farmácia
Kwy). ,

Apto. na rua Fritz Hasse, 96. (lá. daProcópio Gomes), com 3 dormitórios e demais dependências.
Casa de madeira na rua Alberto Jacobe n° 727, com 3 dormitórios e demais dependências, com garagem e

n:urada.
Casamista, com2 dormitórios e demais dependincias, com garagem, na rua 711, Loteamento Rodrigues.
Apto,.._.com 3 doríiiit6rios edemais dependências, narua 252 PadreMiraodinban° 183 apto 02

Salas comerciais
Av. Getúlio Vargas n° 49, (Emcimado Unibanoo), cI_68,IJOoil.
02salas, naruaLeopoldo Manke n° 46, (Lat. daruaRio Braooo).

ó
., INTERIMÓVEIS

eREeI0914-J

Garanta seu
-

verao
* Apartamento de

..

cobertura com

250m2, 1 suíte, mais
dois dormitórios, 3
banheiros com chur-

rasqueira e garagem.
A 50 mt da praia
(Itapema). Apenas:
R$ 65.000,00.
OB8: Também per-

. _, .

mutamosporrmovets
em Jaraguá do Sul.

Passe suas férias

emltapema

p---------------.

: CRECIN" 1589J_ :
• •
• Ba....a Sul I

: I...õveis :
I Fone: (0473) 72-2734 I
• VENDE I
• ChKa_

/ I
- Área cl 62.500"", edificado com uma casa de alvenaria de 80",., uma casa
I de madeira cl 60",., um galpão, pastagem, água oorrente, lagoa, árvores I
•

lrutlleras, distante9kmdaMal_pelaEstradaGaribaldi.PreçoR$53.000,OO.
•Ace�a-se carro e casa na cidade.

•
- Áras cl 60.000"" cl casa de madeira de 60",. e um galpão de 80",., Berra •do Rio Cerro, próximo ao Botalogo. Preço RS 20.000,00.

I-Área cl 65.836"", na Barra em lOcai nobre. Preço R$ 210.000,00 - 50%
Ientrada saldo até 10 meses.

I
-Álea cl69.000"", El_ioCerro II, distante 350ms·do aslaRo, combastante água •corrente. Preço R$ 17.000,00.
- Área cl 62.500"" edificado cl uma casa de alvenaria de 70",. bam nova, I

•11
pastagem, árvores lrutlleras, água corrente para lagoas e para animeis,

: I
localizada na EstradaGaribaldi, distante9kmdaMal_. PreçoR$40.000,OO.
- Área cl 25.272"", edificado com uma casa de alveneria de 75",., contendo
lagoas, pastagem, sendo grande parte da área plana, distante 10km de
Malwee. Preço R$ 50.000,00 - AceM casa ne Barra.

I Terrenos ITerreno cl376mZ, (14x27),naBarra ruaFridaPiske Kreger. PreçoRS7.000,OO
I Terreno cl 396",., (16 x 25) lateral rueWaRer Marquardt. Preço RS 7.000,00 I II

Terrenocl840""(21 x40), na BarradoRioCerro.l?reço R$4.300,OOemdois

Ipagamentos.
Terreno cl 11.427mZ, edificado cl case de madeirá e um galpão, na Barra do

I RioCerro, rua Pastor Schneider, nocalyamento. PreçoR$45.000,OO- 50% de •entrada e mais dois pagamentos.

• Terrenocl720""(15x48), naBarradoRioCerro. PreçoRS13.000,OO -Aceita- •

Ise�

:
.

• Terreno cl 1.060"", edificado cl um galpão de 95",z, bairro São Luiz. Preço
RS 20.000,00

I Terreno cl 1.847"", na Barra do Rio Cerro a 1.800ms da Malwee. Preço RS
2.500,00 em três pagamentos.
I Terreno cl750,n"",localizado em áras nobre na Barra. Preço RS 14.000,00 I

- 5O'Y. de entrada e saldo em até cinco (5) pegamentos.

II Terrenocl 1.900"", lateral de rua Frida Piske, naBarradoRioCerro. Preço RS I
9.000,00 - Negociável.
I C..s I

Casa em alvenaria cl 132",., 3 qtos, 1 su�e e demais dependências, SO!mt-
•I acabada, terreno cl 420",. (15x28), Lot. Rosé lia Barra. Preço RS 1�5OO,OO.

Aoe�e-se carro;

II Casa de alvenaria cl 130",., 3 qtQS, demais dependências, garagem, terreno I
cl 440",. - Vila Rau. Preço RS 18.000,00 - Ace�a-se carro.

•I P,*,io cl 2 pavimentos cl 196",., desmembrado em três (3) aptos, sendo um
el96",. e os outros dois com 50",. cada um, na Barre. Preço RS 40.000,00.

II Casa de alvenaria, 70",., terreno com 352",., na Barra. Preço RS 13.320,00.
Aoe�a-se carro.

• I• Casa de alvenaria, cl 60",., 2 qtos, sale, cozo BWC, terreno com 1.412, 50",.,

I
Estrada Francisco de Paula. Preço R$ 21.200,00 •Casa de alvenaria cl 70"", 2 qtos, demais dependências, terreno eI 350",.

• (14x25), toda murada, Jaraguá Esquerdo. Preço RS 15.000,00 •Prédio cl 2 pavimentos: Edificado cl 510",., sendo 384",. pl área industrial,

I com lojas, salas, garagem e rele�ório e mais um apartamento no 2° pjso'com •146",., terreno cl 1.023"" (28x36), todo murado e ajardinado, na rua João

II Planincheck. Preço RS 130.000,00. Aceita carro e casa.
' ,

ICasa de alvenaria cl 70m2, 2 qtos e demais dependências, terreno cl 2.550"",
"

• bairro São Luiz, Jaraguá Esquerdo. Preço RS 16.000,00 ,'ICasa de madeira, 3 qtos, 2 BWC e demais peças"terreno cl 528m2 (l6x33),

I na Barra. Preço R$25.000,00' •Casa de madeira mista cl 150",., 3 qtos, 2 BWC e demais depend6ncias,

II terreno cl 480m2 (12x40), Jaraguá Esquerdo, próximo ao Juventus. Preço RS •.
16,000,00 - negociável. �

• Apartamento cl 107m2, 3 qtos, 1 suite, 2 BWC e demais dependências, na IBa(ra, local nobre. Preço R$ 35,000,00. Aceita-se carro' negociável. '

• Casa de alvenaria,conjunto de três (3) casas uma com 53",. e as outras duas •com 36",. cada uma, edificadas em terreno ê/ 441,28m2 (14x32), na Barra.

I Preço R$ 33.000,00 - Aceita-se Carro. • ICasa de alvenaria semi-ecabada, 3 qtos, sala, eoz. banheiro, com 95",., na

• Barra, Preço R$ 15.500,00 •lote.mentos no b.lrro São luis e RIo Cerro II

• A partirde RS 500,00 de entrada e saldo em até24meses cl prestações.a partir • _

de RS 187,50 pi mês,

I Telefones: prefixos 76 e 72
ALUGA

I Terreno r:J 4.000mZ, na rua Bertha Weage - Barra do Rio'Cerro

•
I

TERRENOS
Terreno emPiçarrasabeira tioc/4.185m2(Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas c/ 1.72Om2, (esquina) pröx.
TeatroScar
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.500mZ.

JPIóx. trevo Posto Martolla
Terreno c/42OQl2Rua Luiz Kienen
Terreno eSquinanaRuaReinoldoRaucl casa de alvena
ria

Terreno Rua João Janumo Ayroso 2Ox90 (1.800m2).
3 lotes com 2 casas de madeira + fundamento

CASAS
Casadealvenaria c/50m2 _ LoteamentoAnaPauJa,Rua
209 - Francisco Hrushka, na 1.122_
Casamista Loteam. AnaPaula Il Rua Victor Vitkoslti
CasamistaesquiDaRuaJoãoJ_AyrosoclRuaFrancisco
Hrushka (JguáEsquemo)
Casa de alvenaria 1()()m2 _ Rua Oracio Pradi _ Pröx.

Colégio CristinaMan:atto
Casa de alvenaria 160m2 _ Pröx. Recreativa Menegotti
Casa de alvenaria 1()()m2+ 60m2 (em construção) - Ilha

daFigueiJa

I
I

I
I
I
I
I

\

I
I
I
I
I
I

APARTAMENTOS

Apto_EdificioJaraguác/70m2c/2qtos.,(lOandar),apto
3.

Apto. c/250m2, 3 quartos, uma suíte:- Rua Joinville.
Apto. emPiçarrasEdif.Marisa - Apto. 93 com 88,59m2

. Apto_ em Piçarras Edif. Onelia Francisco cl 137m2
loOTES FlNANCIADO�

Loteamento Ana Paula IV.
Loteamento São Cristóvão Il,

CONDOMíNIO�IAS (empreendimentoClasse
A)
Loteamento Acapulco naPiiua de Piçarras.
Loteamento Liodoro Rodrigues (Vila Rau).

CHÁCARA NA CIDADE

Arborizado,c/áreade 14.700m2,a5kmdocenttoc/boa
água, uma casa em excelente estado e casa de caseiro.

,

TERRENO COMERCIAL
,"

Av.Mal. Deodoro da Fõnseca c/2.500m2 cl 25,OOm pl
Mal. (Instalações Brasilauto)
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 1.382 lJl2
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2•

•
•

Tratar na R. Ângelo R�bini, 1223 - Sala 9 - Ba"a do Rio cerro •
, Fone (04-7'3) 72-2734 CRECI15S9 - J •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MODERNIDADE

Tomógrafo çomputadorizado revoluciona HJ
J aragoá do Sul - A partir

do dia 4 de outubro o Hospital
Jaraguá colocará à disposição de
suaclientelauma linhadeequipa
mentosnasáreasde traumatologia
e diagnóstico precoce de câncer
de última geração: um tomógrafo
compu-tadori-zado e um ma-

mógrafo,
importa- IlJysstimslJttJs
dos dos
Estados do tJldsm ds
Unidos.
Paralela- USI100mil
mente, o
Hospital IJtJHtJspitol
Jaraguá
promoveu reformas físicas para
abrigar equpamentos e mais um

Ultrason, que funcionarão numa
mesmaaladenominadadeCentro
de Imagem.

Os investimentos, segundo o

presidentedoConselhoAdminis- lembrou que, com os equípamen- um profissional da área de radio
trativo do HJ, Bruno Breithaup, tos, virão as especialidades que logia, já contratado, e um

ascendemàcasadosUS$ 300mil. ainda não existem nomunicípio: neurocirurgião que já está sendo
Destetotal, oempresárioWander

,

Weeg, da Malwee Malhas, doou
. US$45mileorestantefoidividi
do entre um grupo de médicos,
que financiaram osequipamentos
e ohospital, cadaqualparticipan
do com 50%. Todos dos tipos de

. convênios (planos de sáude) terão
atendimento no Centro de Ima

gem independentemente do fato
deopaciente estar ounão interna
do no HJ.

Atendimentos
Os pacientes encaminhados

através do SUS, terãoatendimen
to inicialmenteem casos de emer

gência. O médico Vicente

Caropreso, um dos grandes
incentivadores deste projeto de
modernidadedoHospitalJaraguá,

PAULOBAUER
,'DEPUTADO FEDERAL

-

EM BRASíliA
por Santa Catarina e por Você!

contactado, além de vários outros
como consequência dos serviços
que serão prestados.

CÓDlc;-c> �
� \

\
\

DDD

.A PARTIR DE
16 DE SETEMBRO DE 1994 DE (0499) PARA

A TElESC - Telecomunicações de Santa Catarina S.A., sempre com o objetivo de

melhorar e ampliar os serviços telefônicos no Estado,está comunicando a alteração do

Código de Discagem Direta à Distäncia - DOO, dá região de CONCÓRDiA e XANXERÊ.
A partir de 16 de setembro próximo. para efetuar -as su�gações para estas cidades,

substitua o Código Atual (0499) pelo novo Código DOO (0494).
Esta alteração é o primeiro passo para tornar as ligações na "região ainda mais ágeis e

eficientes. Futuramente. a TELESC introduzirá em Santa Catarina a estrutura de

numeração a 7 algarismos. como existe nas grandes CApitais e outras regiões do país,
permitindo a padronização e ampliação do número de terminais e a introdução de

novos serviços. O novo Código DOO é uma conquista importante para uma das regiões
mais desenvolvidas do Estado.

ATENÇÃO:
Para sua comodidade. a TELESC manterá, a partir do dia 16 de setembro. um serviço

de interceptação de chamadas para orientaçãô dos usuários de outras regiões
(incluindo o DDC - Discagem Direta a Cobrar). por um período de noventa dias.

�
�

"ti
TELESC
,.""",.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Horário
'. 07:30 às 08:20

08:30 às 09:10

09:30 às 10:15

10:25:às 12:00

13:30 às 16:30

,�I It 1 • t ,;., i";.. c , • • f • 1 r , ' \/P�\
_ _._ �. _ _._... __

. _ _ ..-

","
r _ �

�'"

Dia

Horário 21/09/94

07:30 às 08:10 Local Localidade

Vacinação anti-rábica canina
Município de Iaraguâ do Sul

Roteiro de vacinação
Localidade .

Rib. Garibaldi - São Pedro

Estrada Garibaldi

Dia

19/09/94

Local

E. I. Alto Garibaldi

E. I. Estrada Garibaldi

E. M. 10 Grau AuréliaWalter Jaraguazinho
E. I. Alto Jaraguá 19 Santa Cruz

E. I. Ribeirão Rodrigues Ribeirão Rodrigues
.
B. M. 10 Grau Duque de Caxias Ribeirão Jararaca-Garibaldi·

.' 'E. M. Santo Estevão Santo Estevão-Garibaldi
: E. M. 10 Grau Georg Wolf Ribeirão Cacílda-Garibaldí

.... ::ß. M. 10 Grau Freimundo Keiser Tríndade-Garíbaldí

." ,E.. I. Jaraguá 84 Jaraguä 84
; E. M. Prof" Antonio S. Ayroso Jaraguá 99

.

/ .'

_;E.; M. 10Grau GuilhermeHanemann Loteamento Hanemann
..',

'" Dia '

'19T09/94
"Lxal . Localidade

"JE:. M. 10 Grau Vila Amizade BaitTo Amizade

, ,'E. R. Max Schubert TrêI'Rios do Norte

.....,�. I. Vila Chartres . VilaChartres-ltapocuzinho
..

a, M. 10 Grau Machado de Assis João Pessoa

B. B. Alvino Tribess Rua Adolfo Tribess
.: ....E. M. 10 Grau Rodolfo Dornbusch Vila Lalaó

'.' 'c: E. ProF Heleodoro Borges
'"

ij. M. 10 Grau AlbertoBauer
VilaLalau

Rua: Guanabara, 500

··Dia
-:',

20/09/94,
'Local

'

..e
LocalIdade.

E. M. 10 Grau VitorMeirelles Estr.ltapoeu-Hansa
:E. M. 10 Grau GeneralOsório' Rib. Grande do Norte

·E. I. 'Angelo Moretti Barra Rib. Grande do Norte
·

\ e� M. 10 Grau Dom Pio de Freitas Estr. Nova-Nereu Ramos .

I li. B. Euclides da Cunha Nereu Ramos

,': a.-M. 10 GrauM. Jálio Ferreira Rib. Cavalo-Nereu Ramos .:

.J� .

t· So I. Ribeirão Cavalo Braço do Rib. Cavalo

....�.\... E.';. M. 1· cn.u Pr. -Jacob$
.

T�ados Monos
.

,. \. 2.; M. 10Grau Marcos EmílioVerbmenTifa Blezer
i',' :·,.'C. E. Iúlius Karsten' Rua: WaldematRau, 222

· .:J.ija
.e ·i�194

: \;;�.
. .'.

.

LociaJldade .

'\�í'B. Prof" Lilia AyrosoOeschsler Ilha da Figueira
; '·';'�SM. 10 Grau Erich BIosfeld

.

Rib. das Águas Clég:as
(:·;��M. Waldemaí Schmitt Ilha da Figueira
'\?'q�)l. HoJandO Marcelino Gonçalves Ilhada Figueira

""\,�.;�;,M. 10 Grau Adelino Francener Morro da�oa Vista
· C; E. Roland Harold Dornbusch Barra do RioMolha

r'
..

,.i: I. Ribeirão Molha Ribeirão Molha

:E:·R. Rio da'Luz I . Rio da Luz I .

...• -' 1

ç. E. Prof" José DuarteMagalhães Bana do.RiO.'têH-d ..
;-�. ''-:', ",'

' \-

REALIZAÇÃO:
,"'. C1D�$;C:'

.,

.... "i, .' _ :E�yçÃO:
.

Prete(�,;Munijipaldt Jaraguá do Sul'
. Secrêtada daAgdctlItora e S,úde

.

APOIO: <,>

. Gumz 'AIÍlnentos S/A
Frigumz-Agropecuária Ltda.
SÉRGIO LUKARSEWSKI

.

Médico Veterituírio - CRMV 1466/SC
Diretor deDivisão Sanitária

FULVIOGOEITEN

Jfé��!,yeterináriQ_ 'ÍP1!HX1/0303 \. N" t ,i•.. �
�;-1 '".' O-BS'iI;� '·A- -iia-i'inä 'ê 'g'ratu ·.1"8'

. _.

\
- _.

',":::,:, "','i
t ..',..V' ... � "'.� • a & - _'

••..;./ .,.\.�'l' ...�,., .
A' -r,1r ..

-'

',.:.,'�:')

08:20 às 08:50 E. M. 10 Grau Alberto Kanzler Rua Lourenço Kanzler
09:05 às 10:00 E. B. VilaRau Av. dos Emigrantes-FERJ
10:10 às 11:00 E. M. 10 Grau Anna Towe Nagel Francisco de Paulo

11:10 às 12:00 E. I. Francisco de Paulo Francisco de Paulo

13:00 às 13:40 E. B. Prof" Giardini Luiz Lenzi Vila Lenzi

13:50 às 14:30 E. M. 10 Grau Cristina Marcatto JaraguáEsquerdo
14:40 às 15,: 15 E. M. 10 Grau Renato Pradi Jaraguá Esquerdo
15:25 às 15:45 E. M. 1° Grau Jonas Alves de Souza Lot. Ana Paula II
15:55 às 16:50 E. M 1° GrauMariaNildaSalaiSthaeling COHAJAS - TifaMartins

/17:00 às 18:00

18:10 às 19:10 Dla

21/09/94
Local Localidade

Rib. Grande da Luz

Horário

07:30 às 08:30 :

08:40 às 09:20
09:30 às 10:20
10:30 às 11:00

11:10 às 12:00

13:15 às 14:15
14:25 às i5:4O
15:50 às 16:40
16:50 às 17:40

Horário

13:30 às 14:30

14:40 às 15:40

Horário
08:00 U 08:30

.

08:50 às 09:50
10:00às 12:00

E. M. 10 Grau Orestes Guimarães
Horário E.M l° Grau Helmuth Guilhenne Duwe Rio da Luz I - Ceval

07:30 às 08: 10 E. I. Rio da Luz Vitória Rio da Luz Vitória
08:20 às 09: 10 E. I. Rio da Luz II Rio da Luz II

09:20 às 09:55 Posto de Saúde Centro Reinoldo Rau
10:05 às 11:00
11:10 às 12:10 Dia
'13:45 às 14:55 21109/94

15:00às 16:15 Local LocaUdade
16:30 às 18:00 * E. B. João Romário Moreira Rio Cerro II

* E. R. Ricieri Marcatto Rio Cerro I

Dia

24109194

Local
** E. M. 10 Grau Darcy Vargas
** E. M. 10 Grau Rui Barbosa
** E. B. Elza.Granzotto Ferraz

Horário

07:30 às 08:4(l
08:55 às 09:20
09:30 às 09:50
10:00 às 10:30
10:40U 12:-00

13:3Q às 13:50 Responsabilidade:
14:00 às 14:40
14:50 às 15:30

15:40U 16:40
16:50 às 18:00

LocaHdade
GrotaFunda

Itoupava-Açu-Joínvíãe
SantaLuzia

*
. Técnicos da Gumz Alimentos
** Técnicos daGranja Frigumz

.':

Horaírto

07:30às09:30
'

.

08:40U 09:40
09:50 às 10:30

.

10:4O'u 11:50
13:00 às 13:30
13:40 às 14:40
14:50-·ãs 15:20
15:35 às 16:10

1,; '1"�:20 às'
c

"lS'·'.rlh....... ,. ..... - - \::I. .\J\I,
._! ,

't. "�,.-' . 'I,' � .' "'.... 'V
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LIVRO_ MODA ",
------f Fenamalha reúne25millojistas

o objetivodeste livronão
é contarahistória da cristindade
ou investigar o desenvolvimento
da teologia cristã. Elefoi escrito
na esperança de que sejapossivel
dizer alguma coisa sobre o outro
Jesus, o Jesus da História.

Quaisasfontesdenossascren-
ças sobre Jesus? Como podemos
saberse são ou nãofidedignas. É
passiveI a um leitordo séculoXX,
;que consulte taisfontes, acercar-
�e desse homem, ou imaginar, de
'ltÚgum modo que se aproxime da "',

precisão, o que elepode tersido?
:São essas questões, que as pró
prias igrejas cristãs temformula-
do nos últimos dois séculos, que
A. N. Wilson procura esclarecer
emJesus. Neste brilhante estudo,
fazendo um exameminuncioso de
vários textos, inclusive dosEvan
gelhos, Wilson analisa de forma
rigorosa as origens do Cristia
nismo, contesta certaspassagens
muito conhecidas sobre o nasci
mento de Jesus e sua vida como

carpinteiro em Nazaré, e propõe
/álgumas teorias revolucionárias
sobre o papel desempenhado por
São Paulo. Um dos melhores en
saios já escritos sobre a mais
perturbadora dasfiguras daHis
tôtia: (Uma sugestãodaLivraria
tP"PelariaGrafipel-fones: 72-
0972 ou 72-0137).

ÁRIES-2113a2014 -Oingresso TOURO - 21/4 a 20/5 • Está se

de Mercúrio em seu setor do
llabalho faz com que as pröxi
lllas semanas sejam ideais para
VOCê se concentrar nas ativida
des práticas, �uidar do que exija
perfeccionismo � atenção aos

detaJbes. Cuidados com o orga
nislllO estão beneficiados.

continua sob a ação das vibrações
arrevesadas que Plutão envia ao

Sol, portanto pense antes de agir
e precavenha-se contra compor
tamentos autoritários, Júpiter en
via bons fluídos e fazem com que
as horas íntimas sejam restaura

das.

UBRA - 23/9 a 22/10 - A partir ESCORPIÃO-23110a21111- A
d,e agora Mercúrio passa, a tran- nova posição de Mercúrio dina
Sitar pelo signo anterior ao seu, miza as relações de amizade e faz

fazendocomquevocêseliguenas com que você possa se entender
questões .transcendentais e possa melhor com os mais jovens. Esta
enlender melhor o lado subjetivo fase é ótima para fazer planos e

dareaJidade.Suafécomeçaaficar estabelecer as metas que deseja
��s viva, portanto mentalize atingir. mas conserve sempre o

IJllsas boas. 'A". �SinsO'M'�äde!J·,l>Hn�;'.,

LEÃO - 22/7 a 22/8 - Você VIRGEM - 23/8 a 2219 ', Às

Entre os dias 24 e 27 de

outubro, a cidade gaúcha de

Caxias do Sul realiza a T" Feira
Internacional daMalha edo Ves
tuário (Fenamalha), considerada
como o mais importante evento

damodaoutono/invernodaAmé
rica Latina. No ano passado, a
comercialização chegou a 2,5
milhões de peças, somente com

vendas diretas e a expectativa
para este ano é a de que este

número cresça em pelo menos 1

milhão de peças. Isso que, 60%
dos negócios serão realizadados

depois da feira.
Os oganizadores esperam a.

presençade 25millojistas,jáque
o número de expositores pratica
mente quadruplicou desde a pri
meira edição, em 1988. A feira "

aconteceemumdosmaiorespar
ques de exposição da América

Latina, um pavilhão de 13 ßÚI

metros quadrados com estacio

namentoparasetemil veículos de
uma só' veZ. Desde o início, a

Fenamalha ajudou a elevar o ní
vel da produção, despertou os

empresários àprofissionalização

e amalha, antes vista como com

plemento de orçamento fanúliar,
hoje éarazãodeexistênciadeum
grande parque industrial, no sul
do Brasil.

Dos 501 empresáriosde vá
rios estados brasileiros consul
tados a Fenarnalha desponta
va,já há cinco anos, entre as

três preferidas para o calendá
rio de lançamento das coleções
outono/inverno. Rodhia,
Vicunha,Santista, Lansul,Diana
são grandes grupos têxteis que
participam.

-

G�MEOS - 21/5 a 20/6 - Seu

regente Mercúrio acaba de in

gressar em seu signo de concep
ção, Virgem, onde estará por
algumas semanas, estimulando
seu lado mais dedicado à família,
Sua necessidade de introspecção
está em alta e você poderá restau- _

,
rar sUIIS energias,

CÂNCER - 21/6 a 21n -

Mercúrio ingressa em Virgem e

logo se harmoniza com Marte,
quese acha em seu signo, agitan
do sua vida, estimulando sua cu

riosidade e sua capacidade de

aprendizado. Você tende a se

sentir transbordante de garra para
im uJsionar o ue lhe interessa, _

iniciando um período gratificante
em sua vida, graças ao ingresso de
Mercúrio em Virgem, sua casa da

alegria, do amor e do lazer. As

atividades recreativas estão em

alta e você poderá passar ótimos
momentos a dois, curtindo a vida.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - A

passagem de Mercúrio pelo ponto
mais elevado do seu céu natal faz
com que se inicie uma fase favorá
vel para você se concentrar na

carreira e nas atividades sociais.
As próximas semanas serão óti
mas para você-realizar antigos
'pr'ôjéfô$�

CAPRICÓRNIO - 22/12 a20/1-
As estimulantes vibrações de
Mercúrio agora atingem positi
vamente seu signo. favorecendo
os estudos. as viagens e tudo o que
amplie seus conhecimentos.
Novas situações que tendem 'a

pintar irão agitar seu cotidiano e

��i; $eÜS jlQ� 'ntes.

AQUÁRIO - 21/1 a 1912 - As
semanas vindouras serão exce

lentes para você tomar maior
consciência das suas reais motiva

ções e atuar mais de acordo com

elas. Sua necessidade de renova

ção e reciclagem está em alta e

você poderá se desligar de tudo o

-TV
REDEGLOBO

Hole
07:00- Horá�o Elelloral Grafulto
08:00- Festival de Desenhos
09: 1 0- Xuxa Park ___

12:Hh- -JornaldoAlmoço----..
13:15.- Jornal Hoje'
13:40- VfdeoShow
14:11}. Esporte Espe1acular
16:00- CampeonatoBrasileiro

Atlético MG x S, Paulo (ao vivo)
17:50- TroplcaHel')te
18:45- AVlagem'
19:40- RBS Noticias
20:00- JomalNaclonal _

'30- Horário EleitoralGrafulto
21: - PátrlaMlnha
22:30- Escoßnha do Professor

" Raimundo
-23:35- Filme - "Homensde respeito"
01 :30- Boxelntemaclonal
03:00- Filme - "A mosca"

Amanhã
06:20- Campo&Lavoura
07:00- Horá�o EleitoralGrafulto
08:00- GIoboCIêncIa
08:30- GloboEcologla
09:00- Pequenas Empresas

GrandesNeg6clos
09:20- GloboRural
10:30- RBSComunld9de

�
10:55- ModeloEmpresarial

12:00��
12:55- MEJtiós�
13:45- Filme -"De volta para o

fufuro" ,

15:40- DomlngãodoFaustão
20:00- fantástico
20:30- Horöno Eleitoral Grafulto
21 :30- Fanlástlco
23:00- Debateespeclal
00:05- Rime "Nova Vor!< contra o

c�me·
01:00:::_ HacarElelrônlco
00:40- Àlme-''Odlaemqueaterra

parou"
REDEBANlEIRANlES

. ,Hole
07:00- Horöno ElellorcilGrafulto
{l8:00- NatIonaIGeographlC,
10:00- VlajandocomoRloGrande
11:00. FutebolDentedeLelte
,12,:00- Acon1ece
12:30- Esporte Total
13:30- Vaiei Brasil
13:45- Volelfemlnlno

,

15:45- CampeonatoBrasilelro,
Atlético MG x S, Paulo (ao
vivo)Guarani xVasco(v1)

18:00- CampeonotoBrasileirode
Futebol-VT

19:00- JomalBartlgaVerde
19:30- JomalBandelrantes
20:00- Faixa Nobre do Esporte
20:30- Horá�o Eleitoral Grofutlo
21 :30- Faixa Nobre do Esporte
22:45- Sem Fronteiras
23:40- Rkne·'Mamiefazcemanos'
01 :30- Free Jazz InConcert
02:55- ValieTudo

Amanhã
�:15-

'

19ejadaGraça
07:00- Horóno Eleitoral Gratuito
08:00- Mundo Rural
10:00- ClubelrmãoCamlonelro
10:30- Show do Esporte
20:30- Horá�o Eleitoral Gratuito
21 :30- JomaldeDomlngo lGEdlção
21 :45- HollywoodRocklnConcert
22:50- DomlngoDez
23:45-

-

JQrnaldeDomlngo,2"Edlção
00:00- 'Rlme·'Umalis�adeamo(
02:00- Intormeclal
"A/t.apões n.o comunicadas
s.o de responsabilidade das

.;...

emissoras.

21h45 de ontem seu regente
Mercúrio iniciou a visita que anu
almente faz ao seu signo,
energizando você, fortalecendo
seu ego e fazendo com que você
se sinta mais confiante, Mercü
rio estimula seu lado mais dinâ
mico e comunicativo.

I

PEI�ES - 20/2 a 20/3 - Mercd

rio, o planeta da comunicação,
passa a atuar sobre Virgem o

signo oposto ao seu, fazendo com
que você se entenda melhor com
todos. Você está entrando numa

fase ótima para demonstrar seu ,

lado mais cooperativo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carla Bartuscheck

JaraguádoSul, 17desetembro deI",,; -

Gente & Informações
SOCIEDADE

Debutantes do C.A. Baependi

Fabiola Maria Goulart Sens Nicolle Ramos Andreatta

�o

ÀVi,sfa25%
desconto.
1 +3"
sem

. -,

"Jurps

VESTINDOVOCrDE CaRDO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

\-

Ana FlaFÚI Mazon Sandrini ]unea Chiodini ,

Krismaira Rau

CaroUna Costa Barato

/' �IMOS BUFFH ,DE SORVETE

TORTAS, TAÇAS. E SANDUICHES GELADOS, TAMB� COM CAF��
CHOCOLATE OUENTE, BOLOS E SALGADOS

venha provar Dossas delieias!

A,!� Mal. Deo��ro,ilà:��. 819 .,.F�I1� (0473)1114724 /.' .\'/, ,\'.'://,\\\·:.',Jart1,Uá,'C1b·ISlll,':�SC-
(7-To;..'� _ • * * * *'.,J:.'�_! ,' :_'!:.:. __ ��"� __ ' 1,,"', _

I

Ros�ele GÚlnesini

Paula Zapelinl

Mayara Laeders

-

Ana LuiZIJ Gonçalyes da SilFa

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é- Prestação de Serviços

�_ SEGUROS GARCIA
-7�� Rua Expedicionário Gumetr:lndo da Silva nO 90, .

� " 10 andar, sala 2 - FonelFax: 71-1788
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Ultrapassagem perigosa Motoristamasturb�va-se
. .

"BR 101
na frente de estudantes

·mata pescauorf na .. -. Ftorianópolis-OsmarJosé mando sobre a presença de
deLima, motorista, 30, que re- Osmarnas imediações daesco-
side no bairro Kobrasol, foi la.

.

motoristacausadordoacidente preso na tarde de quinta-feira, Prisão .»

15, acusadodeatentado violen- Policiais dirigiram-se ao lo-foi internadonoHospital Santa
Inês, em Balneário Camboriu.

to ao pudor. Há alguns dias a cal e prenderam o motorista

Golpe polícia da Capital observava a que estava dentro do carro, po-

Umhomem aindadesconhe- presençadomotorista nas íme- rém, com as roupas, o que não

cido, entrou na lojaMegaMo- diações do Colégio Estadual caracterizou flagrante baseado

tos, no centro de Brusque e
Aderbal Ramos da Silva, no nas denúncias. No mesmo ins

pediu aos vendedores para
interior de umaBrasília de sua tante, várias alunas Ido colégio

experimentar umaHondaCG- propriedade. Segundo várias disseram reconhecer o tarado

100, ano 94. Depois de sair alunas daquele estabelecimen- queacabousendolevadoparaa
comamotoo11omemdesapare- to de ensino, Lima costumava 3& DP. Osmar negou ,tudo e

ceu. Segundo suspeitas da po- se masturbar para as estudan- disse que sõ olhava para as

lícía, o ladrão deve ter resídên- tes do colégio. meninas, porém muitas detas>
cia no vizinho município de A denúncia contra o tarado insistiram em dizer que várias

-

Gaspar. foi feita há uma semana por vezes já tinham observado o

Desconhecido duas estudantes que, na 3& De- motorista neste comtrtamen-
O corpo de um homem mo- legacia de Polícía do bairro to anormal. .

reno, aparentandoentre 25 e 30 Estreito, disseram que um ho- Tanibém a direção do colé

anos, estáhá25 dias no Institu- mem, frequentemente, estacio- gio confirmou na polícía que
to Médico Legal de JoirivilIé navaseucarropertodaescolae Osmar José de Lima, com .

aguardando identificação. Ele ficava horas dentro do carro se frequência, costumavaestacío- ,

morreu atropelado na localida-
-

masturbando e exibindo os narperto da escola ond'e ficava:',
de de Miranda, São Francisco órgãosgenitais.No finalda tar- perturbando as meninas.,'O
do Sul. O homem vestia camí- de de quinta-feira, o professor motorista foi indiciado em in

setabranca,commangacurtae FlávioWaterkemper, que lecí- quérito policial, porém libera

blusa de lã roxa com listras ona no Aderbal Ramos da Síl- dopararesponderemliberdade
marrom. va, ligou para a polícia infor- porque não houve flagrante.

Penha - João FeUcio Pe

reira, 39, de profissão pesca
dor,morreuem acidentenoqui
Iômetro 110 daBR-I01;muni
cípio dePenha. Segundo laudo
daPolíciaRodoviáriaFederal,
Pereira

dirigia
um veí-
cu 1 o

Apolo
P E -

2210 e

aotentar

ultra-

/I/to
vlI/Dcidadll
COUSDU'D

ocidlllltll

passar uma carreta Volvo em

uma curva perigosa, bateu de
frentecomumcaminhãoScania

quevinhaem sentidocontrário.
O pescador teve morte instan
tânea e seu irmão José FeUcio
Pereira, foi levado em estado

graveparaoCentro deTerapia
Intensiva do Hospital Marieta
KonderBornhausen, em Itajaí,
onde continua internado.
o acidenteprovocou, ain-

da, o capotamento das duas

carretas, uma carregada com
produtos químicos e outra

com gás, mas seus motoris
tas, Valmor Petri e José

Natal, além de um grande
susto nada sofreram. Infor

mações de testemunhas di
zem que o motorista da

Apolo dirigia em alta velo
cidade e perdeu o controle
do veículo, indo bater de
frente com a carreta Scania.

Outramorte
Antonio Mariano Neto, 39,

residente em Biguaçu (Grande
Florianópolis)dirigindoumca

minhão Mercedes na BR-lOl

proximoaBalneárioCamboriu.
A colisão aconteceu quando
UbiratanChaves, 38, motoris
ta do caminhão Scania mG-
5535, de Porto Alegre, perdeu
o controle do veículo e atingiu
lateralmenteocaminhãodirigi
do por Mariano Neto. Com
ferimentos generalizados, o

\

, ,

t i J
�

f • i '. s

CORREIODOPovo-ll

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total; segurança contra inundações.
SANEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se
disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX com pronta
entrega direto da fãbrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MAN$KE LTDA.
RUA JOINVILLE, 1.532 - FONEJFAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL - SC

VECTRA

•••É COISA DO PASSADO

\�Ieito - ·CAAAO DO·ANO�
/
\

pÕi Auto' Esporte - VeJSão· 1994

CD - Man.l CD - Aut.1 ou GSI

ao seu alcance na

�
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Emmendörfer Com.
de Veículos Ltda.

Concessiónária
ChevfoIet

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 667

Fone(047�)PA8X 71-3655
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JOGUINHOS .

. CAUTELA

l1efinidas as chaves para as' Juventus; deve· tér 1l'.arcação;

d'
• \

d' 23
. reforçada contra Chapecoense·

umuas que começam .

la .

JaraguádoSul.Comoretor. aOOsenocoleúvOdeqWn�fu;.
no deAmauri, o técnico Abel de à tarde Abel, por várias ve7.q; .

Souza deve entrar jogando com corrigiu o posícíonamento dor
três homens no meio de campo jogadores do meio campo e ala

amanhã, centra a Chapecoense, que.O sistema tático, porém, aser
no estádio Índio Condä, Com a aplicado em campo contra a

ausência de Indio, suspenso, Chapecoense poderá depender,
Antunes deve jogar num esque- aré.docomportamentodotímeda
ma que omanterámais perto dos casa

atacantesAlaorekicardo, porém Nos treinamentos, Abel fez
as opções de escalar um time diversas alterações de ordem táIi·
mais ofensivo são várias já que ca, sobressaindo-se a opção por
Abel pode contar com Izaías, três homens nomeio campo, dan-
Silvinho, Reinato e Ronaldo, to- do liberdade para Antunes e os

dos disputando com bastante laterais subirem ao ataque. No

empenho um lugar no time prin- julgamento de terça-feira última,
cipal. - os zagueiros Nei e Alcir foram

O mais cotado, pela sua atua- absolvidospeloTribunal de Jusä
ção contra o Tubarão, quando ça Desportiva e estão confirma
marcou um gol de belíssima dos para o jogo em Chapem, um
feitura, éo garotoRonaldo, caso o duelo considerado difícil já que a

treinador optepor umamudança. Chapecoense, depois da derrota
O Juventus tem seis pontos para de domingo para o Internacional

disputar e precisa somar pelo de Lages, deve entrar em campo
menos quatro. Os treinamentos I com o objetivo único de vencer o
dasemanaforambastanteacentu- \ "Moleque Travesso".

JaragÕá doSul- Foi reali- que este ano será sediado por
Jaraguádo Sul. São 78municípi
os classificados para as

disputas em 12modalídades, en-

anos edirigentes. Ahospedagem
já está definida, com a ocupação
de 36 estabelecimentos de ensi-

zadö na

'tarde de

�

JOrogUD
quínta- •

feira, 'J5, lDgO fim
o con- IIDVfllIOifJllS

- outubro, trazendo à cidade três

g r e s s o r-' ,

mil pessoas, entre atletas estu
técnico dos 7° JoguínhosAbertos 'dantes da faixa etária de 10 a 17

no cuios alunos, a partir do dia

23, estarãodispensados das aulas
-, até 4 de outubro. Veja abaixo a

tabela com as chaves e modali
dades.

tre os dias 23 deste mês e 1 Õ de

CHaVES DOS 7° JOGUINHOS
ABERTOS DE SC

BASQUEfEMASCULINO ChaveD ChaveC São M. do Oeste ChaveA

ChaveA Concórdia Chapecó Criciúma

Florianópolis Rio doSul Florianópolis ChaveB Jaraguá do Sul
Bal. �an}boriú SãoLudgero Mafra' Blumenau Lages

___}olnv,lle Chapecó
FUTSAL ChaveD Indaial ChaveB

\ ChaveB ChaveA Blumenau Blumenau

.Blumenau Concórdia Tubarão ChaveC Itá

V�deira Curitibanos {;oronel Freitas Joinville Itajaí
Xaxim Jaraguá do Sul Campo Belo do Sul

HANDEBOL FEMI Lages ChaveC

�ftC ChaveB NINO Concórdia

Jarag • do Sul Chapecó ChaveA ChaveD Florianópolis
Capiv

'

de Baixo Joinville Ouro Florianópolis Morro da Fumaça
, G�par Tubarão Joinville Criciúma

LebonRégis Caçador ChaveD
ChaveD ChaveC Joinville

Lages Joaçaba ChaveB 'ffiNISDEMESA Chapecó
Chapecó Itapiranga Itajaí FEMININO Rio doSul
lbirama Ituporanga Blumenau ChaveA

Içara Lages VÔLEI FEMININO
IBASQUE'IE FEMINI- ChaveD SãoJoaquim ChaveA

NO Florianópolis ChaveC Jaraguä do Sul
'ChaveA B-lumenau Concórdia ChaveB Caçador
Porto.União Rio doSul Maravilha Jaraguá do Sul Joinville

Jaraguá do Sul Tubarão Orleans Nova Veneza
São M. do Oeste HANDEBOLMAS-

CULINO ChaveD ChaveC ChaveB
ChaveB ChaveA Saudades Indaial Blumenau

Florianópolis São José Caxambu do Sul Lacerdópolis Brusque
Blumenau Caçador Joaçaba Itapiranga
Mafra Saudades ChaveD SãoM. do Oeste

'ffiNIs DEMESA Concórdia
ChaveC ChaveB MASCULINO São Domingos ChaveC
Joinville Itajaí ChaveA Lages
Chapecó BaI. Camboriú Concórdia VÔLEI FaxinaI dos Guedes
Taió Joaçaba Jaraguá do Sul MASCULINO SãoLudgero

-,

,

11 f {

.. f r i.

,

A VISTA l>ESCONTOS ES?ECIAIS
• Materiais de Construção;
• Pneus, Ferragens;

• , ,., �/etrodomésticos; _
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Floresjogapa_ra vencer
Chapecó - o técnico Joel Cas

troFloresquenão teve chances de
treinar suaequipe no gramado do
indi.oCondádurante toda a sema
na por causa das constantes chu
vas na região oeste. Por isso, a
maioria dos treinamentos foram
noginásiodeesportes IvoSilveira.
Castro assumiu pessoalmente a

derrota contra o Internacional,
domingo passado, mas manteve

otimismo em relação ao jogo con
tra o Juventus.

O treinador da Chapecoense
reconhece que o adversärío é um
dos fortes candidatos a uma das

vagasmas pensa que pode sair de
campo vitorioso. "Temos amplas
condições de somar dois pontos
nesta partida", disse o treinador.

NaChapecoense estácqnfmnado
o retorno do lateral esquerdo
Gilson.järecuperadode umacon
tusão. Suapresença, seg'f'doFlo
res, é importante porque tem um

bom entrosamento com Müller.

Ontem, a exemplo do Juventus, a

Chàpecoense realizou um coletí
vo apronto apesar das péssimas"
condições do gramado.

Em todo o campeonato, até

agora, o Juventus, ao lado do

Figueirense, tem omelhor ataque
com 57 gols e o artilheiro, Aíaor,
com 18 gols, A Chapecoense já
amargou duas goleadas decincoà
zero, contra o Joinville e o

Figueirense. Pelomesmo placaro
Juventus foi derrotado pelo
Figueirense.
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