
Aberturaontem

!: y
ComR$ 0,8450 . R$ 0,8470

. Tur. R$.0,83 R$ 0',86'
Regional ontem
Par.RS 0,85 R$ 0,86

CR$ 2.750,00 = R$ 1,00
- Medidaprwisória que
Jirofbe revenda de carro
populornovo antes de um
ano estásertdo CQnsidera
dIlinconstitucio1Ull.

Novembro· CR$ 15.021,00
Dezembro- CR$ 18.759,00
Janeiro- CR$ 32.882,00
Fevereiro·· CR$ 42.829,00
Mínimo fixo • R$ 70,00 .
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Biblioteca Pública do Estado

-:J. ]�;;nu J...s..e_tO.rl"'lld�e..S�a..nt,.a�C::.la:rta_ra-::in;liiÇr-C-:;:;"a�..,.."_�IA�'-tI�--
L�

paro decidir

...__;___ ;___ ____.._,.....,-_� '. Último treino ontem n.o João Marcalto.

Um novo espaço para a comunitltule

r Praça abrepara a cultura
A prefeitura de Jaraguä Planejamento Octaviano

do Sul entrega hoje, ofi- Pamplona,' inclui dois

cialmente, as obras de espaços culturais, quadra
remodelação e ampliação de esportes, play-ground e

dapraça ÂngeloPiazera.O umalanchonete.

projeto, do secrétärío de Págína 4

FoneIFax (0473) 71-0091 .

Jlraguá do .Sul • SC

Cadernetas depou
pança com aniversá
rio hoje, 3 , terão um
rendimento de
3,6742%. : Dalmar

Com um resultado
extremamente desfavo
rável na noite de quarta
feira, 30, em Floria

nópolis di_ante do Fi
gueirense - derrota por 2 a

zero - o Juventus volta a

campo amanhã à tarde nQ

João Marcatto para o s.e.

gundo jogocontrao repre
sentantedaCapital.Agora,
o "Moleque 'Travesso"
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EDITORIAL

Pelo trabalhador
Numa iniciativa prioneira a nível

nacional, o SenaceafederaçãodoComércio
doEstadodeSantaCatarinaacabamdefmnar

convênio para o desenvolvimento de cursos

profíssíonalizantesdestinados,gratuitamente,
às pessoas cadastradas no seguro

desemprego. A idéia é proporcionar a uma
boapartedestec?nting�ntede trabalhadores
umamelhor qualificação profissional e, por '

conseqüência,maiores oportunidadesjuntoao
mercadode trabalhd;
Deste convênio também faz parte a

Delegacia Regional do Trabalho que,

respeitandoos requisitosbásicosdecadacurso,
fará o recrutamento, seleção e

encaminhamento dos candidatos ao Senac

que, porsuavez, assume a responsabilidade
.
deministraroscursosproftssionalizantes,entre
eles datilografia, informática, técnicas de

.

vendas, cabeleireiro, manicure, garção,

hotelaria, cartazistaevitrinista.

segundoopresidentedoConselhoRegional
do Senac de Santa Catarina, Eduardo

Matiewicz,aintençãoécriar omaiornúmero
possíveldevagasjuntocomamaiordiversidade

possíveldecursos, paraque sépossadaruma
qualíficação profissional mesmo àqueles de
baixo nível de escolaridade - a maioria dos

�
.

,

deserapregadoscadastradosmalsabeler, tendo
problemasdeassimilaçãodenovas técnicas e
até'mesmo de manuseio de manuais, o que

diftcultaaqualiftcaçãoprofissional.
Lançado em Florianópolis o programa será

implantado logo em Joiriville, Blumenau,

Chapecö e Criciúmae jáno início do próximo
ano,possivelmenteosprimeirosdesempregados
já estarão freqüentando os cursos. Louvável a

iniciativa, que deve ser levada também aoutros

centros do Estado. É algo de práticoque se
faz em favorde trabalhadores,

A estabilidade do-real

Na semanapassada estivemos
falando demoradamente com um

amigo que é funcíonãrío executi
vo numa grande empresa

\ catarínease.eoassentogírousobre
a possibilidade do Plano Moeda
R$ estabilizar a economia nado- .

nal, O
executi-

Noyom.dtlvo com

seUl! co

nheci -

mentos

nos fez

verqueo
R$ está
circulando fazpouco tempo, e há
necessidade de se lhe' conceder
um prazo após o quaí sucedem o

terceiro passo namarcha danova

tlptJSUdIprtllO
d6'o ,,r pOSSO
•sltlbi/lztJlldo

EXPEDlFNl'E

COItREIODOPOVO
CGC84.436.591/0001-34

, * Jose Castilho PInto

moeda e aí a certeza ounão dessa
estabilidade.

Onosso desejo é que essaesta
bilização aconteça oquanto antes
mas, sem sermos pessímísta, te
mos algumas dúVidas pois viaja
mos seguidamente para Curitiba
onde possuímos ínteresses que
exigem nossapresença, e länota
mos aumentos gerais no custo de
vida, altas pequenas, reconheça
se, mas de maneira constante e

que aos poucos atingem taxas

inflacionárias relevantes como a

de novembro que (oi de 3,29%, e
secontinuarassimalcançatánum
anoumaínflação de40,OO% oque
não é pouco. Concorrem ainda,
para essas dúvidas; outros doís
fatores o primeiro que somos do

tempo do dinheiro mil-réis na

nossa cidade natal deRioNegro,
entãoeomumcustode vidabarato
e acessível até aos menos

, favoreeídos; o segundo éque essa
moeda mil-réis circulou se não
nos enganamos até 1942 quando
então foi substituídapeloprímeíro
cruzeiro que mais tarde subdivi
diu-se em cinco tipos dessamoe
daaparecenooosegundocruzeiro,
ocruzado, ocruzeironovo efínal
mente o cruzeíro real, mas que
nunca chegaram à tão desejada
estabilização daeconomianacio
nal e nos presentearam com uma

inflação simplesmente assusta

dora.

* Jomalista .

E�VlcaSchrnöckel. retorGêí'âl '
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Confira a História

"A História de nossa

.gente nãopodejicar só
na saudade".

O Passado só e impor
tante se o seu tempofoi
bem empregado

Ba."io de Itapocu

Há72anos
- Em 1922, já no tempo daRepública, determinações, tanto os sesmeiros,
mas também,no Império, os govemos posseiros ou.concessionärics, assistia
cuidavam de preservar os direitos dos aoComissariadoprocederaverificação
imigrantes, aoadquiritterras noBrasil, e abertum� picadas, de acordo com
mas lhes obrigava ao atendimento de as plantas anexas aos autos de

sualegis1açãoespecífica.Umadasexí- legitimação, revalidação ou legaliza-
gêneias em a de ini�cultivos dentro ção de posses, sesmarias ou quaisquer
de doís anos, outra o de respeitar os concessões, Do período republicano
marcos das terras medidas e havia o Regúla,mento nO 2.594, de 'l3/
deÍnarcadas e, não cumprindo essas 0711898 (Art. S° daResoluçio n° 43).

Há70anos
- Em 1924, diwlgava a imprensa
jaraguaense que oGen. Ludendorfem
o líderdo fascismonaAlemanha, subs
tituindo assim o capitão AdolfHitler,
que cumpria �na em uma cadeia de

M\UÚqúe, como principal responsável
da chamada "Conspiração. da
Cervejaria"..
- Assumia perante a ColetoriaFederal,
de Jaraguá, como fiscal do consumo, o
sr. João da Silva Medeiros.

gado de polícia do ,distrito de JaraguA,
o sr, EmílioPiazera, que sehouve com
correção no cargo, sendo, substituído
pelo oficial daForçaPUblica- Tenente
Aprígio Silva.
- Com a morte do Gov. Hercllio Luz,
assumiaoCéLPereiraeOliveira,eodr.
Ulysses Costa; Juiz de Direito da

ComarcadeJoinville(eporconseguin
tedeJamguá), emnotneadoSecreWio
do Intenor e Justiça de SC.

- Era exonerado do cargo de sub-dele-

Há'57anos __

, Em 1937, o prefeito LeopoldeA,
Gerent, assinava edital de venda que a
Prefeitura Mwiicipal de Jaraguá faiia
para quem maisdesse e maior lance
oferecesse, de um terreno à rua Rio
Branco, tra,vessiodas fundos como rio

Jaraguá (Kammerland), extremando
de um lado com terras de Augusto
Sehlupp e pelo outro com ditas de
Alberto 'irutzke. contendo a área de

15!000 metros quadrados, pelos prêço
mínimo de $300 réis (trezentos réis) o
metro quadrado, fixado pela Câmara
Municipal, em sessão de 16 de
dezembro de 1936 .

,- Havia uma rivalidade entre o

CORREio DO povo e o jornal
"Jaraguá" e não poucas vezes flUpas
eram lançadas por Um ou por outro,

divergindo-na ideologia política que o

país vivia. Assim dizia: "O pasquim de

tostão, 'Jaraguá', que vive de polpudas
retidas das assignaturas forçadas por
elementos 'sigmoidescos', teve a subi
da honra de nos dedicar duas edições
especiais. Agradecemos as petulantes
licções deprofessoresruraesquemelhor
seriam aproveitadas com as notas

semanaes do Departamento de

Propaganda dos camisas sujas".
Referia-se às camisas verdes dos

integralistas

Há10anos
- Em 1984, 08° FECÀJA - Festival da tival,�guidadeJacksonJust(Joinville),
CançãaJamguaense,realizadanoPavi- Cados Orlando Lopes (Joinville), Levi
lhão de Esportes Artur Müller, com a Pereira Silva e Vem Regina/Charles
presença de mil e duzentas pessoas, Antonio.

, alcançava grande sucesso, com os -OVestibularUnificadol85daACAFE,
vencedores Cádos Schmitz, E1isabeth oferecia' 5.327 vagas para 104 cursos,

Müller, Grupo C6gmus com "Tom em 19FundaçõesEducacionais.EmJa-
NaIur!Il".Grupo Pró-Samba com "Dei- raguá, naFERJ inscreviam-se329 can-
xa eu te amar" e lrineu Fagundes. Na didatos, que prestavam exames, agOIll,

.

composiçãoRosemériPettvenciao fes- no campus pröprío da instituição.

,

--------------��----�--��,

A comunidade' cresce
e se transforma pelo
trabalho. De cadaum

L edetodos•

DuasRodàS
. Inclustrial

ALTA TE NOI.OGIA
EMMAilRIAS.PRIMAS
PARA ALJMEmOS

Fone (0473) 71-2277
�araguá do Sul- S:::
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Retranca
(C.M.)

'Dramático
Em 1994, até agora, os casos de Aids em Jaraguá do Sul

aumentaram de 17para 37 (leia na página 6), o que representa
118% a mais do total de pessoas contaminadas. Destas, 10
desenvolveram a doença e 6 já morreram. Outros dados

importantes: a idade média é de 26 anos, 60% são usuários de
drogas injetáveis, 16% sao mulheres e dois casos são recém- ,

nascidos. A OrganizaçãoMundial da Saüde diz quepará cada
doente existem cerca de 100 pessoas contaminadas. Nesta
projeção, a região de Jaraguá do Sul tem 1.000 aidéticos.

De peso
Dois nomes já estão em pauta
para a sucessão municipal em
Guaramirim: o médico José
Constância de Albuquerque,
recém-empossadonasecretaria
dá Saüde e José Prefeito de

Aguiar, que deverá assumir a

posta de Obras na segunda
feira. Como candidatos a

prefeito e vice, respectivamente,
pelo PPR. Nomes que já come

çam a causar preocupação ao

PMDB.

Präsaber
Tirando dúvidas: as notas

inseridas nesta coluna soo de
autoria e responsabilidade do
editor do CP. E de ninguém
mais. Faço o registro apenas
paraesclarecermal-entendidos
provocadosporcomentáriosde
pessoas estranhas ao quadro de
funcionários do jornal.

Prazo
Entre 5 e 9 deste mês, os candi
datos (ou representantes)
inscritosnovestibulardaAcafe/
95, devem providenciar a

retirada da etiqueta de

confirmaçãa de inscrição, entre
14e20hOras.Munidosdocartoo
de inscrição. Quem não o fizer
não poderá prestarprovas.

Péssimo
Asfalto que leva aNereuRamos
está uma buraqueira só.
Transitar no trecho é risco

permanente de acidentes ou da
nos nos veieulos. Como a elei
ção já acabou, agora é esperar
maisalgunsanos, talvezquatro.
Com certeza vai aparecer, de
novo, algum candidato
prometendo a obra.

Hoje
Programa de inauguração das
obras de ampliação e reformas
da praça Ângelo Piazera

prossegue hoje - ontem aconte

ceu a inauguração do espaço
cultural. ComPapaiNoele tudo
a partir das 18:30 horas. É
inquestionável: a praça ficou
umabelezaedeveserdesfrutada

,

por todos.

Cultura
O projeto do teatro municipal·
deJaraguádoSultevesuapedra
fundamentallançadaem1989 e
não passou, na construção, do
esqueletoestrutural. Quemhoje
transita, pela rua Jorge
Czemiewiczobserva que a área
transformou-se numdepâsito de
catadores de papel, vendido

para a reciclagem. O que tam

bém não deixa de ser cultura.

Indiferença
NOo fossem as lâmpadas
dependuradas ao longo das

principais ruas de Jaraguá do
Sul e que deverão ser acesas

hoje no centro,provavelmente o
Natal passaria quase que
despercebido. Fosse depender
das vitrines das lojas, em sua

maioria, PapaiNoel correria o

risco de ser vaiado por aqui.

Desrespeito
Melhor lugar para se morrer

, atropelado ainda são as faixas
de segurança. Quando o

pedestre tem uma chance de
atravessar a rua, dada por um
motorista consciente, vemoutro
e "manda ver". Quer dizer, em
ruas de mão única Q risco é
iminente. E constanteçpor cau-
sa da velocidade. �

SERVIMOS BUFFETDE SORVETE �'

TORTAS, TAÇAS E SANDUICHES GELADOS, TAMBtM cor.t CAFÉ,
CHOCOLATE OUENTE, BOLOS E SALGADOS �

V..........var no•••• deliciaaÍ'
Av. Mal:Deodoro da Fonseca, 819- Fone(0473) 72-8724

ACERTO

PFL negocia cargos para
dar apoio a Paulo Afonso
FlorianópoIis - Depois de

DeputâdiJs votam salário do governador

GUARAMIRIM

JoséAguiar na secretaria de Obras

uma reunião na quinta-feira, 1°,
presidida pelo candidato derrota

do ao governo, Jorge Konder

Bornhausen,
oPFLdeci
diu mudar
a postura
assumida

anterior-

mente em

relação ao

governo do

Estado. Os pefelistas, incluindo
deputados federais e estaduais;
vão apoiar formalmente Paulo

Afonso Vieira. Segundo
Bornhausen, o partido já aceita

PRAZO

Florianópolis - Os 40 depu
tados estaduais da atual

legislatura têm um problema
para resolver até o final de
dezembro: fixar os novos

salários do governador, do vice,
des secretários de Estado e dos

próprios deputados para o ano

que vem. O presidente da Co
missão de Constituição e Justi

ça da Assembléia, deputado
AntonioCeron (PL), atuallíder
do governo, já disse que
pretende discutiro assunto com

ogovernadoreleitoPauloAfon
so Vieira.

Guaramirim - A secretaria

municipal deObras, Viação e Sa
neamento de Guaramirim já tem

novo titular.
__

Äs. 11 horas da

próxima segunda-feira, 5, o

prefeitoVictorKleinedáposseao
ex-prefeito José Prefeito de

, Aguiar, que substitui no cargo o

atual vice-prefeito Valdir Vick.

Aguiar, entre os anos de 1977 e

1982, foi o vice-prefeito na

administração de Salim José

Dequêch.
Numadas eleiçõesmais dispu

tadas da história domunicípio de

fazer parte do novo governo, po
rém tudo isso dependerá da com
posição da futuramesa diretora da

Assembléia Legislativa: o PFL

pleiteia a presídêncía.
Cesar Souza, o deputado mais

votado, Adelor Vieira e Onofre

Agostini, todos do PFL, já lança
ram suas candidaturas. Porém, há
resistências dentro do partido em

relação ao apoio a Paulo Afonso.

Pelo menos dois deputaoos, Paulo
Gouvêa da Costa e Julio Teixeira,
ambos de estreitas ligações com o

senador eleito Vilson Kleinübing,
votaram contra a decisão. Segun
do Bornhausen, o PFL, com esta

postura, não vai comprometer a

Ceron considera que os

salários do governador (R$
3.000,00) e dos secretários (R$
1.300,00) são ridículos. Mas na
Assembléia, segundo disse, a

maioriapensaemmanteros afil

ais vencimentos que corres

pondem a 75% do que ganha
um deputado federal, o equiva
lente a R$ 3.122,72, incluso
verbas de subsídio e de

I

representação. O deputado não
comentou mas a "passividade"
dosparlamentaresestaduaisnão
é gratuita.
É que na Câmara dos Depu-

que se tem registro, José Aguiar
derrotou seu adversário Antonio
Carlos Zimmermann por uma

diferença de apenas 32 votos e
, governou o município entre os

anos de 1983 e 1988. Seu vice

prefeito, na época, foi o atual

,prefeitoVictorKleine. Naeleição
seguinte ZimmerÍnann elegeu-se
prefeltt> e administrou Guara
mirim entre os anos de 1989 e

1992.
A administração de José

Prefeito deAguiar ficoumarcada
por pelo menos duas obras

unidade partidária.
Sobre cargos, o presidente na

cional do partido disse que as

indicações são de responsabilída
de do governador eleito e as que
forem feitas serão analisadas para
ver se interessàm ao PFL. Já se

sabe que pelo menos duas secre

tarias poderão vir a ser ocupadas
por pefelistas. Em troca do apoio
formal aPaulo Afonso o PFL teria,
também, a presidência da Assem
bléia Legislativa, o que já estaria

garantido pelo PMDB juntamente
com as secretarias. Na próxima
semana o governador eleito de

verá ter lu>1a reunião com os pe
felistas para definir a negociação.

tados discute-se, intensamente,
o novo salário. Quando
chegarem a um denominador

comum, bastará aos estaduais

aplicarem os 75% e terão seus

vencimentos aumentados au

tomaticamente. Na questão do

governador, do vice e dos
secretários os deputados são

obrigados, pela Constituição
vigente, a fixarem os novos

valoresatéofim do ano. Porém,
o assunto ainda não foi discu
tido conjuntamente, estando
restrito até agora -a conversa

entre lideranças de partidos.

importantes. Uma delas foi a im
plantação do Parque Municipal
de Exposições com a construção
doprimeiropavilhãoonde hoje se

, realizam os bailes públicos da

Feira Agro Industrial, que acon
tece a cada três anos. ,A primeira
edição do evento também aconte

ceu duranteseu governo, em 1986.

Aguiar também deixou marcada

suaadmínístraçãocómooprefeito
quemaispavimentou ruasnomu
nicípio, inaugurand� UDl� n.ov�il
era em termos de Vias publicas'
livres de pó e lama.
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Iaraguâganhapraçacom espaçocultural.
QUALIDADE

J araguá doSul - Quali
dade de Vida: está a razão

principal dos investimentos fei
tos pela prefeitura na

remodelação e ampliação da

praça Ângelo Piazera, cuja
inaugura-
ção está IÍltlOmarcada

Ilumollizo
(tlIIIID-

do (idor!tI

p a r a

hoje no

inícioda

noite,
segundo
definiuo
secretário de Planejamento,
arquiteto Octaviano Pamplona,
autor do projeto. "Uma obra

harmônica, que proporciona a

oportunidade de as pessoas se

encontrarem no coração da ci

dade, para conversar e desfrutar
deste espaço", diz Pamplona.

O secretário foi sempre um
defensor do aproveitamento da
área localizada nos fundos do

prédio da prefeitura para esta

finalidade. "Com a implantação
do calçadão, não poderíamos

deixar que este espaço fosse,
futuramente, ocupadoporedifí
cios ou por estacionamentos",
argumenta Pamplona, acres

centando que a remo-delação
da praça antiga acompanhou o

projeto tambémpor isso, fazen
do com que o prédio da pre
feitura, porconseqüência, ficas
se integrado à área.

Sobre apredominânciadacor
azul, que acabou por provocar
uma certa polêmica, Octaviano
disse que a escolha deu-se pela
necessidade de se .caracterizar
melhor a arquitetura do prédio,
"que, embora tenha sua

importância hístöríca, é muito
simples, sem mUitas formas ou
detalhes". A cor, segundo o

secretário, valoriza o prédio e

chamamais a atenção dentro da
estrutura da praça.

.

"Comsatisfaçãoobservamos
que mesmo" os que não

concordam, a freqüência de pú
blico é grande mesmo antes da

inauguração. A polêmica em

tomo das cores prova, por sí só,

Programação
Numa programação

conjunta entre prefeitura e

COL, ontem à noite aconte
ceu a inauguração do espaço
cultural da praçaÂngelo
Piazera. Hoje, às 14 horas,
abre a visitação pública da
exposição de artes da Asso

ciação Jaraguaense de
Artistas 'Plásticos e às 18
horas o início da sondrização
da praça. Um pouco mais
tarde, às 19:30 horas,
apresentações do coral da

EscolaMunicipal Ana Towe
Nagel e da Orquestra de
Cordas da.Scar.
As 20:30 horas chegada

do Papai Noel que será
recebido pelo prefeito'
Durval Vasel e pelo
presidente do COL, Arno
Beber, quando receberá
simbolicamente as chaves da
cidade. Em seguida a

inauguraçãó da praça,'
ativáÇão da iluminação
natalina e show pirotécnico.

PmfaÂ"gelo Pitlzera, ampliaçiJo "OS /ulUlos• Prefeitura

o. quanto a comunidade existente só com uma praça co
jaraguaense está carente de es- . mum, sem esta estrutura que
paços como este", diz o não existe em praticamente ne
secretário. Ainclusãodequadra nhuma cidade de Santa
de esportes, play-ground, palco Catarina".
para espetáculos artísticos, es- Futuramente, explica o

paço para exposições de artes, secretário, mais árvores
lanchonete, além de lago com poderão ser plantadas para
chafariz e muitas flores foi in- melhor sombreamento, obe
dispensável, segundo o decendo a critérios que evi
secretário. "Não se poderia tem a quebra do visual que se
deixar de aproveitar o espaço tem agora. O número de ban-

COMÉRCIO

cos também poderá s�r am
pliado caso a expectativa de

público ultrapasse o previsto
anteriormente. "Com o cal

çadão no ano que vem, a praça
dará melhor qualidade de
vida não só à comunidáde

jaraguaense mas, também,
aos turistas, juntamente com
as belezas naturais que a ci
dade possui", concluiu
Octaviano Pampíona.

Definidohoráriodeatendimento
Jaraguá do Sul- ACâmara de

Diretores Lojistas de Jaraguä do.
Sul (CDL) já decidiu com o

Sindicato doComércioVarejista, o
horário especial de Natal e Ano
Novo apartirdehojeatéodia31 de
dezembro. Hoje as lojas atendem
até às 13 horas. Entre os dias 5 e 9,

das 8 às 19 horas e no dia 10, das 8
às 17 horas. Entre os dias 12 e 16,
o horário estende-se das 8 às 20
horas e no dia 17 das 8 às 17 horas.

De19a23,das 8às21horaSeno
dia 24, das 8 às 13 horas. De27a 30,
o comércio funcionarã entre 8 e

18:30 horas e no dia 31, das 8 às 12

horas. Para os supermercados e

merceariasohoráriodeatendimento
ao público neste período também
estádefinido.Nosdias 3,10,17,19,
20,21,23 e 24, o expediente poderá
ser iniciado às 7:30 horas. No dia
24; das 7:30 às 14 horas edia31, das
7:30 às 13 horas.

, .-

11AçA-Ne)S IJllA \TI-SI'I'A
POS'),., DI.VINDAS JUNTO A FMUlIeA,

IIUA JOINVILLI134G
LOJAS DALM.AI1-. AV. GITÚUO VAlIGA..�, 128

.tAlue_IJA I)e)' SIJ)..- - se�
J4'()NI� :7 I -I ,(IC;(I

II MalhasDalmar
. /

Tam a pranla anlraga: Ma.a malha,
malallnha,malaIon II..a camurçada
talalmanla marearlzada, fabricadas
com a malhar laenalagla

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ACEITAÇÃO

"Sacolão" atende 1.200 BlásioMannesassume o

'. �
.. presidênciapordois anos

fiama,as em Guaramitim Bl!:=:m;"�o�:::= =��:,:::ao��o�:
como presidente da Associação Perske. Flávio José Brugnago é o

ComerciaI, Indústrial eAgrícolade diretor de relações públicas,
Guaramirim, para o biênio 95/96, assumindo como vice Jaime
em ato precedido de palestra' do Bardin. No Conselho Fiscal estão

empresáriopresidentedoConselho PedroAlmiroWeber,AclinoFeder,
de AdIÍlinistração do grupo Weg, Silvestre Mannes (efetivos),
Eggon João da Silva. A noya OsnildoBartel,MauriciBangbelin
diretoria da. Aciag foi eleita por e Arno Zímdars (suplentes).
aclamação durante assembléia Sebrae
realizadadia 31 de outubro último. Para promover uma aproxí-

. E ficou assimconstituída: Blásio mação ainda maior comosmicro-
Mannes (presidente), Adriano empresários, o Balcão Móvel do
Zimmermann, Edegar Maluta, Sebrae vai percorrer municípios
Lauro Fröhlich, Lauro Murara, do Vale do Itapocu a partir do
CélioCristóvãoeDomênicoWeber próximo dia 8 de dezembro,
(vice-presidentes), Luiz Carlos começando pelo município de
Pereira e Sérgio Scherer (lo e 2° Corupá. De acordo com o

secretários), Orlando SatlereJoão calendário, dia 9 será a vez de
Riboldi (lo e 2° tesoureiros), Jaraguá li" Sul (rua Angelo
Reinaldo Richter (diretor índüs- Rubini, próximo à igreja católica)
trial),VaIdemiroHensel(vicediretor dias 12 e 13 em Guaramirim
industrial), MarcosMannes(diretor (centro) e dias 14 e 15 em

docomércio)eOsvaldoA.Almeida ,Massaranduba. (centro). A'
(vice-diretor do comércio). informação foi prestada pelo

Como diretor de prestação de consultor do Sebrae, Antonio
ocorre durante os meses de serviços foi eleito João Luiz Rosa Flávio Moreira.

deBem, que temcomo vice-diretor Este trabalho do Balcão Móvel
Cléber Saade. Luiz Carlos João visa orientar na abertura de novas
Machado é o diretor de empresas, na escolha do tipo de
treinamento, sendo vice Clésio empreendimento, ria pesquisa de

Jacú-Açú20IitrosdeBTI,giatuita- Felipe. Como diretor de estudos e mercado e em diversas outras
mente, utilizado para combater o .

A
. ,

F
.

pesquisas a ciag tera rancisco informações de nível geral, como
Herbert Schork e na vice-diretoria legislação trabalhista, tributária
Ângelo Ademir Borgonha. Nilo e específica para a abertura de
'Martini é o diretor de micro e novas empresas, O atendimentose
pequenasempresas e o více.Mãrío daráentre 8 e 12 horasel4el7:30
Satler, O engenheiro agrônomo horas.

ACIAG

.G uaramirim - Implantado este
anopelaprefeituramunicipal, atra
vés da secretaria de Agricultura,
Pecuária eMeio Ambiente, o pro
jeto "sa-

colão" en- SMI.
controu

grande ltIiIIItItItIs
.",..,.recep

tividade en-

tr� a comu-. ItNIostlMlJlltl
nidade e

tem sidode
fundamental importância para o

abastecimento da população com

hortaliças e frutas. Segundo o se

cretário AlcibaldoPereiraGerman,
o "sacolão" funciona duas vezes

por semana. Aos sábados. na co

munidade de Avaí, atendendo em

torno de 400 famílias e às 'terças-

Cerca de 800 famflias s« abasltlcem 110 centro

semanalmente, o que evidencia o

sucesso da iniciativa da

municipalidade. Parte da produ
ção vem de lavouras da região e o

restante de outros mercados. Por

outro lado, a secretaria de Agricul-

verão.

Semanalmente distribui nas co

munidade de Avaí, Brüderthal e

feiras, no centro, ondeaté8oofamí
lias chegam ausufruir doprograma

que oferece produtos de qualida-
de a preços bem mais acessí�eis
que os de mercado.

inseto. Nestas -três regiões vivem

cercade200 famílias cujas ativida
des na lavoura sãoprejudicadas
pela intensa presença do

borrachudo.

tura desenvolve atualmente um

programa dé combate ao

borrachudo, visando amenizar os

Sucesso

Com tal procura, a

comercialização de frutas e horta

liças chegapróximo a 12 toneladas

efeitos danosos à saúde causado

pelo inseto cuja incidência maior

ESCOLAR. LI N H A

.'� :
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SEM SAíDA
. '

:"Patota âo laiminho" vai para São, Paulo
·

, ,

. J araguá do Sul - A

primeira e única revista infantil

genuinamente catarinense
- poderá ser negociada, no

'prÓximo ano, com uma editora
· .

paulista,
.

ampliando sua circula-

çãohoje
.restrita
a Santa Rflvisto
Catari

na,Para
ná eRio

•

SflmOpDID
tDmflttiol

. -Grande
I' •

· dó Sul. lIf1tflSSOIlD
,

'

Ao' in-
vés, porém, de o interesse da

,
editora provocar no criador e

produtor da "Patota do

Jaiminho",DarIonDecleverson

Anacleto, reações positivaspelo
reconhecimentodeseu trabalho,
a proposta teve efeito contrário.

Porduas razõesbásicas: uma
delas a falta de maior apoio de

patrocinadores, a outra a

descaracterização da linha
editorial que aborda temas

regionais identificando o públi
co leitor dos três estados comos

personagens que fazeDl as
historinhas da revista. "Nas
mãosdeumaeditoranãohaveria
a preocupação com os custos,
altíssimos hoje porque a revista
está sendo impressa em cores",
explica Anacleto. Porém,
acrescentà como ponto negati
vo amudança que .ocorrerta em

seu conteúdo.
A "Patota do Jaiminho", que

começou a circular em outubro
do ano passado, já está agora
com tiragens normais mensais.
acrescida de outra revistinha
também dirigida ao público in
fantil: Super Passatempos. A
"Patota",nas vendas embancas,

•

supera publicações bem mais

antigas. Emumaúnicabancade
revistas na cidade gaúcha de
Caxias do Sul, por exemplo,a
venda média é de 270 exem

plares. Em outra, no centro de
Porto Alegre, são 260 números
no mínimo a cada edição.

Semrespaldo
Oprodutoreeditordarevista

AIDS

Doençajá tem 37 casos registrados
Jaraguá do Sul - Na quinta

feita última, lOde dezembro,
ocorreu o Dia Mundial de Luta

· centra a Aids que, no mundo todo,
objetiva conscientizar as pessoas
sobre a doença emobilizá-las para
as ações de combate à infecção
pelo HIV, o vírus da Aids. Desde
1988; a cada ano é escolhido um

;,
tema para o qual são dírecionados

·

os esforços de reflexão e ação em

favor da solidariedade, da

dignidade e respeito aos infectados
edoentes com Aids. Em Jaraguá
do Sul, este ano subiu de 17 para
37 o número de pessoas
contaminadas com o vírus mv,
dos quais 10 desenvolveram a'

doença. Entre estes, seis já
morreram .

.

Segundo a Organização
Mundial de Saúde, para cada
doente existem; provavelmente,
100 casos não diagnosticados.

.,

Para o coordenador do programa relação à Aids. "Observamos um

DST/Aids,da secretaria municipal melhor atendimento aos

de Saúde, nesta projeção devem pacientes", com maior

existir mil pessoas containinadas entendimento e menos

na região. "A preocupação. preconceito", observa o médico.

aumenta com a baixa média de O programa DSTIAids,
idade";diz o médico Afonso C. Q. desenvolvido pela secretaria

Moura, acrescentando que a faixa municipal de Saúde temprocurado
etária gira em tomo de 26 anos. se aproximar dos grupos de atitude
Comocaracterísticadogrupo,60% de risco, principalmente usuários
sãousuários de drogasinjetáveis, de drogas ínjetãveis e dos

16% são mulheres e dois casos trabalhadores do sexo, buscando
são recém-nascidos. ummelhor acompanhamento, com

Para Moura, mesmo assim o orientação e apoio. "Ainda na

aumento do número de consultas falta de um tratamento curativo

e exames, a maior participação para a Aids, o único tratamento

da população em palestras e continua sendo a prevenção e a

grupos de multiplicadores, a solidariedade" ,diz AfonsoMoura.

possibilidade de criação dos Por isso, como neste ano o tema é

programas de treinamento a "Famflia", o coordenador do

global (trabalhadores da saúde, programa incentiva uma conversa
da educação e representantes da aberta entre pais e filhos, sem

comunidade), demonstram uma preconceitos, quando falarem
maior conscientização

.

em sobre sexo e drogas.

\lIAÇAO
CANARINH-O

TiI'agem de oitomU exemplares mensaiS

lamenta que, embora seu empe
nho pessoalháváriosmesesnão
s6 em relação a empresas' mas

tambémjunto assecretariasmu
nicipais de Educação não tenha
obtido respaldo comercial que,
freqüentemente, acaba sendo

.

concedido a publicações com

pletamente aleatórias e de con
teúdo duvidoso. "A continuar

assim, atendênciaéadenegociar
com a editora paulista. Não há
outra saídaeconomicamente vi

ável", resume Anacleto .

Infra-estrutura, atendimento especial e locais
ideais poro convenções e seminários.

l'l:l:}::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :
'
.. : ".::'. "'::.' ..'.:,',

� H-UM�NIZ�Ç�O DO T�N�ITO €M
J��GU� DO ÇUl € POççrV€L. .

ß�ÇT� �t\V€R UM� CONÇCI€NTIZ�Ç�O
DE: �Mß�, �ç �RT€Ç:

P€D€ÇTRE:Ç E: MOTORIÇT�Ç.
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VARIG RIO-SUL
I:
I, Fone/FaX FonelFax

(0473) 71-0091 (0473)71-0091

VENDE-SE
Panificadora completa com 15

entregas de pão para fora. Va10r
R$ 15.000,00 ou troca por mesa
de estamparia. Tratar rua 25 de

Julho, 577 - Vila Nova

VENDE-SE

Estampariacompleta.R$4.500_tOO
ou trocaporcarro. Tratar72-J;83
cl Laércio ou na rua Guilherme

, Weege,306

VENDE-SE
CD novo (na caixa) marca

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

VENDE-SE
I

•

Voyage LS/82 - gasolina. Tratar
71-2400

VENDE-SE VENDE-SE
Ar condicionado 100 Btus (na Terreno ou troca por carro ou

caixa)R$ 550,00 - Consul. Tratar moto.RuaFranciscoHruska - Jguä
72-3684 Esquerdo - Fone 72-1722

VENDE-SE
VENDE-SE

Treilerpara carrinho de lanche, 1 Voyagel86 (impecável), com som
geladeiraBiplexàgás (seminova), e alarme, à álcool. Contatos pelo1 moto CB DXl88. Tratar 73,- fone 76-3514 com Edson
0063

-

HP AUTOMÓVEIS

Compra - Vende - Troca *, Financia
AUTOMÓVEIS E MOTOS

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

BELEZA E QUALIDADE VOCÊ ADQUIRE NA

.A arte em decorar

Com grande variedade em:

-Presentes
- Decorações

- VentiltuJores de teto com luminárias

(residenciais e comerciais)

RUA:DOMINGOSDANOVAN° 154
(Prõxímo sinaleiro daReinoldoRau) - Centro

Fone: 72-18�\).
JARAGUÁ DO SUL � SC

CENTER
S o M

eD's DISCOS·FITAS

Center Som CD's - 'Discos e Fitas
.U'l1a loja diferente com uma grande variedade na linha de CD's .

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

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

•Oferecemos linha completa de som, porta CD's, porta cassetes, agulhas pl
toca disco, encordarnentospl violões e guitarras .

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

Disco a partir de 3,80 Reais.
.

.

.A Iíquídoçõo é fantástica

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

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

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

- compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LrdA. Persianas Verticais

- FUNDADA,EM 1917-

Tpodição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

. /

Móveis sob medida

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc) ,

Fone (0473) 72-0247
Jaraguã do Sul - SC _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-2 CLASSIFICADOS Jaraguá do S�, 3 de dezembro de 1994

COMPRA-VENDE
TROCA-FINANCIA

AUTOMOVEIS

VENDE-SE
Ferramentas para oficina mecâ
nica de carro. Valor R$ 850,00 à
vista e R$ 400,00 para 20 ou 30
dias. Tratar com Alciomarno 72-
1023

VENDE·SE·
Casa de alvenaria com 36m2,
quarto.cozmha.banheíro.no Jguá
Esquerdo - Rua 817 n° 124

COHAJA, (nos fundos uma dasa
de 7Om, em fase de acabamento).
Valor a combinar

VENDE-SE
1 loja de confecções (completa)
no centro. Valor R$ 15.000,00.
Aceita carro no negócio. Tratar
72-0525 com Beto

VENDE-SE

BalançaeletrõnicamarcaToledo.
R$ 350,00.Contato fone 72-0286

DE TRAdiçÃO ESPEciAliZAdo EM .

CORTES ds csbrlos (JNisSEX�

_"'I!!!III!!A.tende em 3 endereços:
11'41r4fA ,

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

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

VERMELHO 92
BEGE 91
BEGE 89
VERMELHA 88
MARROM 84

BRANCO 91
PRETO 90
DOURADO 90
VERMELHO 89
AZUL 89
DOURADA' 88,
BRANCA ,88

FIAT FIORINO
OPALA COMODORO C/ AR E DIR.

,

ESCORT GL GAS.
DEL REY GHIA
ESCORT L C/OPCIONALXR3
BELlNA'DELHEY L
BELINA DEL REY

COMPRA-VENDE
TROCA-FINANCIA

CAMINHÔES

II

VW7.110S
JEEPJAVALI TURBO
F4000
020 CABINE DUPLA
F10QO

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

lif!�II'��llllilFiatI4�aá-bege , 80

�i���������:���:�����:�;;;���������������::::::::::����������������;;}:�;}.��::�::������i;
F-IOOOcabiiIeduplaffiódelo91 (O) - branea.. 84

Rua Angelo Rublnl, 951 :Barra do Rio Cerro
, 892600000 • Ja,. do Sul· Santa Catarina

Fona (0473)

76-7014

Moda
'FEMIMnrtfi E MfiSCOllMfi

traditional
.CARMIM

SPECTOR - INDÚSHIIA E
COMÉRCIO DE COURO

TRADE MARK-

Ru" Emílio Càrlos Jourdan, 62( : ANUNCIAR É LUCRAR. E LUCRAR É AQUI

3,"

l
VARAKDA e

3,ee
•

'I QUARrO i
ii

..

SALA 4
e
e

•

-.e r l,ée
3,8e

'1 QUdft

' .

u . ICOII""A

., ..

•

•••r. I ., �"ÉR Df SEIIVICO
.

l- i
e

',II! ',ee

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

"

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

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

�í��
�!t,�

,

�J �j
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VENDE-SE

Microcomputador, 386,40MHZ,
2MB Raro, monítor SVGA color
0.28 HD 210MB, drive 3,5
1.44MB, mouse com Windows
3.1, DOS 6.2mais algunsjogos e
aplicativos. Impressora 80 colu
nas clmeia caixa form. tudo por
R$ 1.200. Faço parcelado;'
interessados tratar fone 71-0988

.

Rua: Esthé.ria Lenzi Friedrich, 39 -

__F_o_ne_7_2_-O_5_1_O_ ramal 254 ou 72-2295 falar cl'

Vende
Denis

ESTA CONSTRUINDO?

Reis dos Metais
- COMUNICA

Solicite uma visita do nosso representante e faça um orçamento
sem compromisso. Toda linha Docol, Deca várias opções em
metais e acessórios para banheiros, temos também toda linha de
fechaduras. Projetos para BWC, armários sob medldaà, louças
sanitárias, banheiras e outros. Oba.: O melhor preço do estado.

ATENDE JARAGUÁ E REGIÃO
,

Ligue (0474) 33-9331 - FALAR CIPEDRO - REPRESENTANTE

erta
c- na rua Bahia de 320m" toda de alvenaria
c- pröxímo antigo SalãoDöering. de. 130m' emmadeira.
c- nova situada p<óxima à Recreativa do BreiIhaupt c/110m'.
Ternno....u-aJ, no início da rua
Adélia Fischer área de 33.023.00m'.
.t.ote.. no Loteamento ltapoaIzinho.
.t.ote.. no Loteamento 1ardimFrancisco.
Lote 42Sm'. p<óximo Bretzke.
Ána nobre - Lote com 384m' - Lote com 1.652m". próximo Recreativa Marisol
Lote pröximo Urbano. Jareguä-Esquerdo
555m' - 6.500.00 - 450m' - 4.500.00
Lote Glardinl Lenz! - ·371m' - 5.300.00
a.áeara em Massarandubinha com 15,OOOm'1 c casa de412m'�c1tanquedepeixe
.t.ote.. pronto para construir. próximo estádio 10110 Marcatto.
Tenaoonap<aiadeArmaçllo de 6.600m'. totaimenteplanona ruaprlncipaJ. pröxímoBeto
Correio.
Lote situado p<óximo a ruaBernardoDombuch, nas proximidades dotrevo paraFigueira.
c/390m".
Lote situa40 próximo escola Julio Karsten. noWaldemar Rau. com 300m'.
Lote próximo ao Cepron com 392m"
Casa de aIto·� na rua Antonio Teixeira do� Santos com 290m'. próximo Beira Rio
Clube de Carq>o.
c- de alvenaria com 165m' próx. Colégio Albano Kanzler - Vila Lenz!
c- de alvenaria com 180m' próx. Posto Mime - Viia Nova

•

i.Hablas espaüol?
Parlez-vous français?

Tu parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak English?
SE-JA UM ALUNO POLIGLOTA NA WIZARD IDIOMAS

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

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

·Aaaaela ... CIa.....cadaa do CP

72-3363
.

Da .llIfIcad.. mal. Ud.. da .......

VENDE-SE
Telefone prefixo 72. Tratar fone
72-3786

VENDE-SE

Microcomputador 286 completo
cl impressora. Tratar 72-3786

VENDE-SE XLl350/87
.

Gasolina. R$ 3.500. Tratar rua
DaviCapigotto 266. Guaramírim
- Centro

VENDE-SE
Um teclado Yamaha PSR 200 .

100 instrumentos,50ritmos, (com
pedestal). PreçoR$ 315,00.Tratar
fone 72-0187

TELEFONES'
Conserta-se telefones e executa

se instalaçõeseextensõesemgeral.
Fone 71-1142

VENDE-SE
Filhotes de Pastor Alemão capa
preta cl pedigri. Rua 25 de Julho
454 - Vila Nova

VENDE-SE
BeliilaDel Rey cor cinza ano 89,
metálico. Tratarfone72-2820com
Marli ou Beto. Horário 7:30 até
9:oohs

VENDE-SE
Mesa de sinuca com 15 bolas e 7
tacos. ValorR$ 300,00. Telefone
76-1315

PARA-BRISAS

Pára-brisas e vidros,
novos e usados para

automóveis.

Em Nereu Ramos ao

la�o do campo Estrella.

72-2218

tm�
PEDRAS DECORATIVAS LTDA.

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

Rua Silveira Júnior s/n9
Fone 73-0027

pr6ximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - SC

BAKUII
,

.

PU'�DADES _�
Painéis - Placas ,- Falxa:s

Letreiros -' Desenhos - Out-doors:
Rua João Zapella, 88

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

�IlUJ[;;,) «» f:;')

[0éjm /iJ CD�[1��éj [1� [Q)/iJ o

DIVISÃODECONCRETO
(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)

____ Rua Joinvi//e, 1016 - Fone 72-1101 _
DIVISÃODE pLÁsncos(TUBOSDEPVC-ELETROILINHAS
ESGOTO-TUBOSDEPOUÉnLENO/MANGUEIRAPRETA).

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

Fone 71-0066 _

MARAN�NI Bolsa
de Teleiones .

.

I
COMPRA

Fone(0473) 72-1000 VENDI
ALDGA

Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - SC

(Defronte .�eira Rio Clube de Campa)

OAROMAE OSABORDONS BONSTEMPOS VOLTARAM
,

PANIFICADORA ECONFEITARIA
...

�PAOSVINBO
Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs,

inclusivedomingoseferiados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, �151 Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzl

.

(Próximo Weg I)

'Fone: 72-1243

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guar�mirim - SantaCatarina

SCIIICHE'
110NI� «()473)

7:J-0:J25

Fábrica de Calhas
Industriais

eResidenciais

Ltda.
Madeiras do Mato Grosso

F' - RTAS - CAIXILHOS - FORRO - ASSOALHO

MfiDElltfiS BItQTflS E BEnEFIClflDfiS EM GEltfiL
Rua MaxWilhem, 289 ,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas de Casamento
Margot AdeIia.Grubba Lehmann, Oficial do Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de
Registro Civil do 1° Distrito da Comarca de NovaSantaRosa,Paraná,domiciliadoeresidente
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz nesta cidade, filho de Rubin Krampitz e de Erica
saberquecompareceramnesteCartório exibindo Krampitz.
seusdocumentospelalei,afimde sehabilitarem Ela, brasileira, solteira, agricultora, natural de
para casar os seguintes: Pérola Independente, Paraná, domiciliada e

Edital N° 19.719 de 23/11/1994 residente emPérola Independente, Paraná, fílha
CELESTINO KLINKOSKI E DEISE de Karl Schmídt e de Julieta Schmidt.

FABIANE KLABUNDE EditalN° 19.725 de 28/11/1994

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de ADBMAR BECK FILHO E DEONISIA

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua . ADELAIDE KUNZ

José Marangoni, em Vila Nova, nesta cidade, Ele, brasileiro;solteiro, marceneiro, natural de
filho de Vicente José Klinkoski e de Maria Joínvílle, neste Estado, domiciliado e residente
Diemont·Klinkoski. na rua Bernardo WeIter, 330, Bairro Costa e

Ela,brasileira, solteira, do lar,natural de Jaraguá Silva,emJoinville,nesteEstado, filho deAdernar
do Sul, domiciliada e residente na rua José Beck e de Ivete Cereal Beek.
Marangoni, Vila Nova, nesta cidade, filha de Ela,brasileira,solteira,dolar,naturaldeMarechal
AmandosKlabundeedeLéaMedeirosKIabunde. CândidoRondon,Paraná,domicilíadaeresidente

Edital N° 19.720 de 23/11/1994 na rua Oscar Schneider, emBarra do Río Cerro,
JOÃO FERNANDO BISEWSKI E ELGRID nesta cidade, filha de Carlos Aurí Kunz e de

, PORATH Nelda Marli Kunz.

Ele, brasileiro, solteiro, índustríärío, natural de Editàl N° 19.726 de 28/12/19.94

Massaranduba, neste Estado, domiciliado e ÉLCIO NICOLODI E GLACI ADRIANA
residente na rua Frederico. Todt, 251, VilaAmi- SCHULZ

zade, nestacidade, filho deAloisioBisewskiede Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de
Olivia Kuhn Bisewski. f't:anciscoBeltrão,Paraná,domiciliadoeresidente

.

. Ela, brasileira, solteira, operária, natural de na rua JoãoPiccoli, 104, apto. 304, nestacidade,
!(
Jaraguá do Sul, domícílíada e residente emTrês filhodeAlcebiadesNicolodiedeAdilesNicolodi.
Rios do. Norte, nesta cidade, filha de Edegar Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório,
Porath e de Ildemar Penz Poratb. natural deJaraguádoSul,domiciliadaéresidente .

Edital N° 19.721 de 23/1111994 na rua São Paulo, 114, nesta cidade, filha de
JOÃO V�LÁ E CASTURINA SCHOCK Reinoldo Schulz e de Gisela Schulz.
Ele, brasileiro, solteiro, jardineiro, natural de

.

Edital N° 19.727 de 28/11/1994
Pouso Redondo, neste Estado, domiciliado f1 JORGE JOSÉ PEIXER E LILIANA
residentenaruaJoséPiccoli,EstradaNova,nesta POSSAMAI

, .
���, fllho de Genny Varela. Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritõrio,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de natural de Pouso Redondo, neste Estado,
Ortigueira; Paraná, domiciliada. e residente na domícílíado e residente na rua Manoel Luís da
rua José Píccoli, Estrada Nova, nesta cidade, Silva, emVila Nova, nesta cidade, filho de José
filha deGuilherme Schock e deAIiazirMachado, Sergentino Peixer e de Vilma Teresinha Peixer.
Schock. Ela, brasileira, solteira, escriturária, natural de

Edital N° 19.722 de 23/11/1994 RiodoOeste,nesteEstado,domiciliadaeresidehte
SEBASTIÃO OSMARINO DE OLIVEIRA E na rua Reinoldo Bartei, 25, Bairro Baependi,

SUELY RIBEIRO DA SILVA nesta cidade, filha de Rosalino Possamai e de
Ele, brasileiro,.solteiro, vendedor,natural deSão Cândida Possamai.
José do Cerrito, neste Estado, domiciliado e Edital N° 19.728 de 29/11/1994'
residente na rua José Bmmendoerfer, 1.530, LUís CARLOS RAULINO E DOLl 'MA-
nesta cidade, filho deHUarino Couto deOlíveíra CHADO
e de Ana Rosa de Oliveira..

' Ble, brasileiro, solteiro, operário, ,.natural de
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente ria rua
Recife, Pernambuco, domiciliada e residente na HenriqueGeffert, 666, VilaLalau, nesta cidade,
rua José EmmendoeIfer, 1.530, nesta cidade, filho de Ivo Raulino e Balbina SabeI Raulino.
filha de Joaquim Ríbeíro da Silva e de Marli EIa,brasileira,solteira,dolar,naturaldeBairacão,
Ferreira da Silva. Paraná, domiciliada e residente na ruaHenrique

Edital N° 19.723 de 24111/1994 Geffert, 666, Vila Lalau, nesta cidade, filha de
. AMARILDO DRAEGER E DAMARES Antonio Machado e Jovina SeveroMachado.

. SANDRA LAUBE Edital N° 19.729 de 29/11/1994
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de CLÁUDIOSANTANA E ADRIANA
Jaraguä do Sul, domiciliado e residente no ALEXANDRE MAÇANERO
LoteamentoHanemann, em 'Barra do RioCerro, Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de
nesta cidade, filho de Haroldo Draeger e de RiodoSul,nesteEstado,domiciliadoeresidente
Iracema Draeger. ' emSantaLuzia,nestacidade, filhodeHildebrando
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Alexandre Santana e Maria Santana.
Cascavel, Paraná, domiciliadá e residente no Ela, brasííeira, solteira, operária, natural de
Loteamento Hanemann, emBarra do Rio Cerro, Jaraguádo Sul, domiciliada e residente emSanta
nesta cidade, filha de Cerilo Laube e de Emilda Luzia, nesta cidade, fiJba de Lausínho Idoardo
Krebs Laube.

'

Alexandre Maçanero e EmiliaMaçanero.
Edital NO'19.724 de 25/11/1994 . E para que chegue ao.conhecímento de todos,

Cópia recebida" do Cartório de Pérola mandeí passar o presente Edital que será publí-
Independente, Maripá, Paraná cado pela imprensa e em Cartório, onde será

'VALDIRKRAMPITZ E ELSA SCHMIDT afixado por 15 (quinze) días.

PAnuCIATAVARFSDACUNHAGoMES Tabeliã,eOficiilldeTftulds
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para
Protesto os 'Fítl.!los contrai

.

CanaveralCom.Prod.LimpezaHigieneLtda - RuaExp. João Zapella,"'88 - NESTA

�valho eMuller Ltda - RuaWalterMarquardt, 744 sli 4 - NESTA
Divisórias LambUtex Com. Repres. Ltda - Rua Proc. Gomes, 382 - NESTA

João Meurer - Rua 789 - NESTA

Jaraguá Com. de Brinquedos - RuaExp. João Zapella, 88 � NESTA
Multicolor TextO Ltda - Rua 25 de Julho; sInD - NESTA
Pra Auto Com. Vele. e Pçs. Aeess, Ltda - Rua Manoel L da Silva, 122 - NESTA
PraAuto Com. Vele. Pçs. e Aeess, Ltda - Rua Manoel L. daSilva, 122 - NESTA
Pra Auto Com. de Vele. e Pçs e AcesSo- Rua Manoel Luiz da Silva, 122 - NESTA
PraAuto·.Com. de Vele. Pçs e Acess, - Rua Manoel Luis da Silva, 122 - NESTA
Percar Parafusos Ltda - Av. Barão do Bananal, 859 - NESTA
Resivale Combst. Catarineose Ltda - Estrada Sehroeder I; sInD - NESTA
TaUeier Repre. Comerciais Ltda - Estrada Santa Luzia, s/n° - NESTA
VaIinor Klein ME - Rua 661,96 - NESTA

.
'

l3, como os ditos devedores não foram encontrados ouse recusaram aaceitar
a devidiintimação, faz por intennédio do presente edital, para que os mesmos

compareçam nesteCartório na ruaArthurMüller, 78, noprazo daLei afim deliquidar
o seu débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei. etc.
.

KFlJaraguá do S�. 29/11/94 I'

Tabeliã

EDI,.AL

'1��.
. CRECI4004V

VENDE-SE
Casa de alvenaria de 150m2, semi -acabada, terreno'
550�, próx:imo Confecção Carinhoso. Valor R$
17.500,00
Casadealvenarlade 250m2clsuíte hidl'omassagem;
2 quartos cl banheiro social, dependência de
empregada. Salão de festas, churrasqueira, garagem
p/2 carros. Demais dependências a200mdo centre,
Valor R$75.000,00. Aceita-se carro ou terreno
Casa de alvenaria de 135m2 cl terreno de 4501fl2, 3
quartos, 2 BWC, sala, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, garagem. Próximo àWeg L Valor R$
42.000,00. Aceita-se cano, terreno ou contra

proposta
Casa de alvenaria cl 270m2, terreno cl 600m2 de
esquina no centro - 1 suíte, 3 quartos 2 Bwe social,
dependo de empregB:da - churrasqueira, salão de
festas, garagem pl 3 carros, todo murado alto cl
jardim. Valor R$ 65.000,00
Casa de alvenaria 130m2c/terreno de 570rrt2-cl uma
suíte, 2 quartos, sala de visita, sala de TV, cozinha,
lavanderia, garagem. Prõxirno à Ig�eja São Judas.
Valor R$ 35.000,00, �ceita proposta
Casa mista cl 160m2, terreno de 500m2cl ar condi
cionado, telefone, antena parabólica, portão
eletrônico, garagem p/4 carros e demais dependên
cias. Próximo Weg I. Valor R$ 40.000,00. Aceita
carro ou terreno bem localizado.
Casa de alvenaria cl 140m2, 3 quartos, dependência
de empregada, sala, copa, cozinha, 'Iavação,
churrasqueira, garagem para 2 carros.

Terreno
Terreno todo murado, próximo ao centro. Valor R$
28.000,OÔ. Aceita troca porcarro, terreno ou parcela
em 3vezes.
Terreno de 400m2, próximo ao centro, à 800m do
Bradesco, Valor R$ 15.000,00
Terreno de 4OÔm2, lateral da RodolfoHuffner, próximo
a Ind. Reunidas. Valor R$ 17.000',00
Terrenomurado de 540m2. Próximo à Caixa Econô-
mica. Valor R$ 35.QOO,0

.

Vende-sesalacomercialde 110m2, frente plMarechal
10 andar. Edifício Florença. Valor R$ 45.000,00 .

Vende-se chácara de 100 rnorgos, cl água a vonta
de. Próximo aocurturneSchmidtt.Valor R$25.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá40 Sul, 26 denovembro de 1994 IMóVEIS 2-5

PREços
APARllRDE

R$28mil

CURITIBA: 180km
JOINVILLE: 40km
BLUMENAU: 90km
JARAGUÁ DO SUL: 75km
B. CAMBORIÚ: 100km
SÃO PÀULO: 580km

_,._............ EM JARAGUÁ DO SUL

,aDAS:

PRAIA
DOERVINO

A decor'Fio , o mdlii/ilrio 11m carlt" merament,. i/ustratiro, nio fuendo ,,"ri' do ím6vi, Os m.plS d, f",fjzaFio Bio apenas ret"encílÍs em proporFio, j V.for correspondenll is unidldes 13 , 14 do primeiro (Nso.

. 28 km depraias e apenas umprédio: ., seu
� EDIFíCIO GINAMARA PIOTTO - o PRIMEIRO�RÉDIORESIDENCIALNA' .

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� E O I F I C I O

Gina Mara Piotto
SAO FRANCISCO DO SUL - SC

·Entrada=

R$5.000
•Financiamento

práprioernaté

48MESES

2e3
OORf,1ITCHIOS

90 a

"105m2
ÁREA TOTAL

1) Casa - R. Epitácio Pessoa n° 85

2) Casa - R. Epitácio pesso� n° 490

3) Casa - R. Bernardo Dornbusch

Frente Açougue Bylardt
4) Casa '7" Nova, 2 pisos, 205,OOm2, mais edícula

com 70,OOm2 próximo ao Vieirense.

5)Casa - R. José Emmendoerfern" 1153

construção: 320,OOm2
.

terreno: 1.600m2

6).Casa - R. 199 - Angelo Vicenzi n" 66
Vila Nova �80,OOm2)

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

(Próxima ao Vieirense)

9) Casa - Champagnhat - R. Jacob Guesser n" 394

construção: 339,OOm2
terreno: 532,OOm2

CVI·.
CONSTRUTORA

VIZOTO
.

INCORPORAÇÕES
.

CIVIS LIMITADA

Rua Princesa Isabel, 238
5° andar � Salas 513A e 514A

Telefax (0474) 33.6603
Centro - Joinvill!! - SC

Curitiba: (04.1,� 243.3533

10) Apto. - Mal. Deodoro - Ed. Hass, 3 aptos.

11) Apto. - VilaNova -,3 aptos.

12 Apto. - Resid. Amizade, 2 qtos (parte Financ.)
C.RF.

13) Apto. - Em construção, centro - Resid. Dunker

(entrada+ 30 Parcelas).
14) Apto. - Guaramirim - Centro.

15) Ter. - R. Epitácio Pessoa, 3.053m2.

16) Ter.- R. Epitäcio Pessoa, próximo ao cinema.

17) Ter. - Lot. Behling, bairro Amizade

18) Ter. - Lot. do Jaca, Ilha da Figueira

1�) Chácar;;::-+�::�uz. próximo a ceval-I
.a.:

62.500m2. - Massaranduba - 170.000m2. "�'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JOINVILLE - Cidade das lores . opplng
Dois pavimentos, Térreo.com 154 Lojas, 5 pisos de estacio

namento.
Localizado noCentro deJoinville-Ruas JoãoColin, Ginásticos
eMárioLobo
Inauguração dezembr0/94 " 10 Pavimento

ConstruçãoM. Lobo - EmpreendlmentoBrasllsatJHarald
Pague só o aluguel - Luvas
48 meses cl 24 de carência pl pgto do ponto,

JARAGUÁ DO SUL
Excelente terreno, com área total de 2.642,47m2,
localizado na rua 306 - Germano Marquardt, bairro
Vila Lalau, próximo a Marisol - Jaraguá do Sul

flSS_SSOIlIR
.IJVlo.I ..IÁn••

PROT. CRECI: 019594

GUARAMIRIM
Casa de alvenaria, semi-mobiliada, com área total de 157m2,
construfdaemteiTenocomáreade 1000m2,situadaáruaJoão
Ossowski n° 35 - Guarainirim

FLORIANÓPOLIS - Jurerê Internacional - Empreen
dimento HabltasuUEncol
Investimentos já realizados US$ 76.000.000,00
Lotes Urbanizados 1.036 - Casas construfdas 376

Apartamentos conclufdos 59 - Em construção. 334 - Em

lançamento 74
.

Lojas Construfdas 21 - Em construção 44

ca...
Casa de alVenaria cl 100m' • 3 quartos pr6x Apae
easa de alvenaria cl 130m'•• 'Lateral Jorge Czemiewicz
Casa de alvenaria cit 150m'· Pr6x. Hosp�al Jaraguá
Casa de alvenaria cl .220m' • Lateral Jorge Czerniewicz

• Casa de alvenaria CI 180m' c/ 4 quartos rua AnHa Garibaldi
caSa de alvenaria CI 120m", Pr6x. Posto Marcolla, rua Franc. de pfula
Casa d. alvénaria cl 160m' • Pr6x. Apae CI 3 quartos
Caia de alvenaria cl 200m'.• cl terre!,!o 2200m pr6x, 'Maiwee 'Malhas·
Casade alvenaria cl 1'00mZ . Três Rios do ·Norte

· Casa mista··cI 2.10m'· esquina rua Thomaz F. de Goaz
·

Sobrado cl 210m'; Ilha da Figueira
Sobrado cl 250m' • c/lerreno 2600m' murada rua João Planischeq
Sobrado CI 300m'· cf. 6Iima localização no centro pr6x. Colégio São Luis

· Sobrados t;f 86mZ • cada em Piçarràs pr6x. Hofel Cándeias
.

Casa dI! alvenaria cl 230m' • cl su�e + 2 quartos. + dei> rua Bahia
Casa de alilenaria • cl 4 quartos + 2 saias' inlolo Jaraguá Esquerdo
Casa mista rua Em(iio Stein I terreno 526m'

.

AptIriarnentos
Aptó. Ed. Isabella cl 122m' • 2 quartos + suite novo cl ant. parab.piscina
Apto. Ed. Jacó Emmend. cl 155m'· 2 quartos + suite·+ dep. empregada
Apto. Ed: Miner c/140m'· cl 3 quartos
Apto. Ed. Schiochet cl 155m'. c/3 quartos c/ financiamento
Apto. Ed. Jaraguá cl 1 � Om' • cl 2 quartos cl garagem
Apto. Cond•.Amizade • cl 2 quartos· Financiado
Apto. Cónd. Amizade· d 3 quartos· Financiado
Apto. c/2 e 3quartos em oonstrução ruaCaixa Eoonômica plentrega dez!
95

·

Apto. c/ 118m' Ed. Dona Lili em Piçarras cl 6tima vista pl mar
Apto. c/160m"cl 3 quártos em Carribori� frente pl mar
Apto. cl 110m' cl 1 quarto + 1 suite em Cambori� c/ frenie pl mar
Apto. c/196r:n' novo rua Domingos da Nova
Apto. Ed. Menegotti c/2 quartos financiado
Apto. Ed. Schiochet c/I suite + 2 quartos + dep. financiado

.
Terrenos

Terreno c/ 400m' • Residencial Azaléias c/ financiamento
•
Terreno cl 420m' • em Piçarras pr6x. Iate Clube na Beira do Rio
Terreno.c/430m'· Loteamento VersaUIes
Terreno cl 400m' • Lateral Reinoldo Rau todo murado

�
Terreno cl SOOm' • Continuação Mal. Deodoro Fonseca
Terreno cl 400m'· Rua Venancio Silva Porto, pr6x. Weg I
Terreno cl 684m' • Rua Felipe Schmid1 (centro)
Terreno c/l.94OmZ· Pr6x. Weg I

.

Terreno c/ 589m' • Ilha da Figueira
Terreno cl 16.S00m'· em Schroeder
Terreno c/650m2' esqUina Van"ncio Silva Porto cl Leopoldo Janasen
Terreno cl 2.700m'· Rua Ricardo Ha.s (centro)
Terreno cl 450m' • Pr6x. Beira Rio Clube Campo

· Terreno cl 1.000m' • lateral Venêncio da Silva Porto
Terreno c/ SOOm' • Vila Beependi
Terreno c/ 430m' • rua Lo�ren90 Kanzler
Terreno c/5.000m'· Fundos rua Joinville.6timo pl microempresa
Terreno cl 5.000m'· Rua Venâncio da Silva Porto
Terreno cl 568m', pr6x. Posto Marcolla
Lote esquina c/700m' pr6x. Albano Kanzler
bote residêncial Champagnat, 6Iima localizayão
·

ca... Pr'-Fabrlcada.
Divs. tamanhos cl instalação Imediata na praia ou chácara

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

CASAS
Raf. 1.001 -C8saelv. C/12omz· (PIaIaSloFnn:lJi:odoSuI) R$100.000,OO
Rol. 1.002· Cala aIv. cl300.. · (AuoJoAoPlan_) AS 8•.000 ..

�=: ::g:::g:::: g��.(�d';,:;.tt't"f�AS.s .
ReI. 1.0OS ·C8saeN. c/110mZ· (BarradoRioCerro) RS25.000,OO
Ref.f.OO6· C8saalv. c/102Jrlll:-{VIaLenzl)R$22.000,OO
RoI.1."7· Calaalv. cll2<lm'· (GuooamIf1m)AS30.ooo."
Rol. '.008. Cala .... cl '7_·� v.......) AS 66.......
ReI. 1.009<· C8saafv. CJ'22SrQZ. (MaX SClUted) RS 40.000,00
ReI. 1.010· casaalv. _c/1�'. (loI. Stào Anlcnlo) At, 12.000,00
Rol. t .•tt . Calaalv. cl2.... • (_Bahia· CeoOro),AS7S.......
Re" 1.01�· C8saalv. C/1"�- (AuaJacobGuesser) R$48.000,OO
Ref.1.013,-C8saalv. c/90t'1#-(VIaltnZl)R$27.000,OO

.

RoI.l.O", CaIa"v. cl ',",",. (VIaLenzl) Em. AS30 +ASS2 pI {IiIonc.)

=:�:g��:=;:���:=:=��:.ZJo2f����OO
ReI.f.G17· CBsanad.c/11(JnfE· {RlaJoAosta_a}RS 14.000,00
RoI.' .• '8.CalaIllld.cl70"·(R1o_·""","'�_)AS8:SOO."
Roof·l.O'9·CaIa_ cll1... ·(AuaEmostoL.........)AS22.ooo...

:t::l:g�:g:::::::�','=·,==;:;::.=�=·::::...o...
Rol. t .•22 . ca.._ cl '2... • (BIu,...,..,) R$ 22.......

I ReI. f .023· caaa rßs. cl9Qm2 - ,(Ell111da RIoMolla • eoo�do calçamento}R$5.�,OOReI. 1.024 �c.aaIV. cl129ß1t· (Rua,fllchanlPlske - CenUo} R$25.000.00
Raf. 1\025 - eaaa.aIV. cl29(Jn1t- (RuaAnklnlo T. S. JA. CenIro} RS: 120.000,00
Rei. 1.026· Sd)r.NI.. cl2OOn1- - (Av. Oaldlo VEI'9B8) R8180.000,OO
=: tg��:=:=::=:���-=�::J.:350.000.00
RoI.'.•21l·Cooaalv.c/7On1·_. V...... • BIWro_)R$2S.ooo ....
Rol. '.030· CaIa.Iv.clSOiJ1!· (A.Vo_daSIYaPOlto)AS 2e.000 ••0

APARTAMENTOS
Raf. 2.002· ApIocl2 cbms. - (Rellldenolli AII'IIDde) Enhada· AS: 13.500.00+ RS: 185.00 p/mês
Rol. 2.003· Aplocl3donns.·(E..IcIoSa_)En1.-.AS ...000•••+AS289.00pl.....F_
Ref. 2.004 ·AP.IoC/3donns.· �t:bArgU.) Entrada - AS38.000,00 +R$388.00 p/mAS - f.Inanciado.
Raf. 2.005· APfo�/3dorme.. (Edffclo CUvaI'Io) AS 70.000.00. QuIado
Rol. 2 e- ApIoc/3 (EdlIclo_RIo_00) R$ .s QuIIaOO
Rol. 2."7·ApIoc/3""""". (EdlIclo"'"",) AS 50.000....�
Rol. 2.008· ApIocl3 ........ (Ru.__ '"_) AS 66.000... • �
Rol. 2..... • ApIocl2donns.. (RuaJoio PIooII) RS 33.0......�
Rol. 2 .•'.· ApIoc/3dorms.. (EdlIclo_ Cenloo) R$38.0.....
ReI. 2.011-Aptocl3donrB. -(CMroa Pró.. Aeo Uw Muttol) RS 00.000.00
ReI. 2.012· AptoC/3d0rrr8. - (Residencial Eldorado) Rt: SO.OOO,OO
RoI.2.0'3·Ap1ocl2dorms. mobII_· (R_._) R$17.000 ••0

.

TERRENOS
Raf. 3.001 - Terreno cl450",· (lol� PappJ85ra.) R$13.000,OO
ReI.3.002· Ttrrenocl552m"- (RuaVIorMelr....) RS16.e10.00
=:�::l:�:::�:�o:r. (8:.�?:::=�:.l����.ooo,oo
ReI.3.005 . Terrenoc/ 1.143mf:· (RuaCurt VaseI) At: 60.000.00
Ret.3.006· TerrenoCl4S0",,·(JIWdIm�)R$14.(lOO,OO .,

Raf. 3.007· T8ITenoC/3'l2.mt- (lot. S8nIoAnlonlo-NereuRamos)A$2.800,OO
ReI. 3.008 - T8ITenoC/470· (fiesklenclal Versalls II) R$ 9.000.00
ReI.3.009 - Terrenocl57ßm2· (RuaGuilharma Weege) R$ 60.000.00
ReI: 3.010· Terr,noC/ 5,13rrF. (Nereu Rarms) RS 1.500,00
ReI. 3.011 • Terre'lOC/'45Ofr1i!· (Walde.... Rau) AS:10.000,DO

!' =:�g;;:�:=��:�(�oar:l:'�':16.000,00
ReI. 3.0'4 - T....enoct2.18fJrnt· (p1ÔC. RodeIo CrII::ll*l) AS:15.500,OO
Rei. 30015· Terrenocl3OOm' - (NaveglWllesà 200mdaPrala) RS: 4.500,00
Rol. 3.016- T",enoc/4�- (OUkJIadosAçcólnos-BanaValh8)AS: 4.500.00

=:��;�:�:=����=�4.���,��:Z::no�
=:�:g��:�:::�=:=�,,:/�==�.=.�:=:
RaI,3••?"· T...lIIOcI.'8m'·(PróK.R_CdWo)AS.'SO....
Ref.3.022 - TerrenocJ371ß1.- (VIaLenzl)R$8.000.00
ReI. a023 . Terreno cl17 .7Cl1� - (Jaragu6 Ea:iUen:Io) Rt3S.ooo.00
RoI.3.02'· T,""""c/421lm'· (lll1.R__) R$40."0."
Ref.3.025· TerrenocJ7.500ß1.(prCc.MaIhas Malwee) Atl70.0DO.00
ReI. 3.026· Terranoc/45Qm1.(Res.VIf'iaIIs- BalnoAmzade) R$10.500.00
Ref.3.027· Terrenoc/4SOmZ - (Resld.ve�êA��) RS 9:500.00

Rol. ' ••0' ·Iv...d. 30•••0.... (__) AS S•."O••O
ReI. 4.002 • NH de 5.320n1· (RIo CerIO - Próx. Choco Leite)RI 45.000,00
R". '.003 ·Iv.. do SOO • (Rloda LOIZ) R$ SS.O...Ó.
Rol. '.00'· Areado SOO • (H.... Ramos) AS 611."0."
ReI. 4.005 - AlHeio 105.001Jn1t - (NMeu RaI1'lJS) Rt 80.000.00
Rol. ' e·lv..d. 325 · ("'da F�ra) AS 20.000."RoI 7.Iv..d.S (...daFlgil8Ifa)AS8.......

:t::.::gg:::::::.:=:t..:.�=��.�=.1.90.._d.
��.:O�k':': 6.000"" • (EntraiB GadbakI,locaIIdste Alb das Pedras) At: 13.000,00

.

PONTOS COlERaAlS (VENDA)
Rol. S.'" . _....- cl "O"· (Comcasa aIv.·__do) AS5O.ooo."
ReI•.5.002 . Sala comercIaI- MaIkel Place clgaragem. AS: 5.000.00 + RlancIamenIO
RoI.S.OO3· GaIpAoI_l1aIcl28.... (T...enocl ........ _Jorgo CzflffOlewlcz) AS55."'."
Aal. 5.004· GaIp6llndu8lrlal C/2eomr· (C8saslv. cl100r'd - cl Terreoode 5.850mtJaragUlH4) RS
55.000." .

RaI.5.DOS- GaIpAo hf:deccn.c/*eado 1.038n'f!· ConsIr.C/510",· Centro) R$130.000,OO
Rol. e.•o' . �f\IpIIO -'00.""" . J�?:'�'::::=�:g;,�ow1cz)

.

::: ::�: ?:a�I�=::·Jac:>.RJ.�rOorR$o;r07oomb
PROMOÇÃo •

���==�J�:i�;:,�=;,ds:.��c/a::�=.g:
.

. 1l01EAMENTQS
Aaf.203D - RetIdencIaI Piaz8f8· Enlrada + FInanc. tllha da filguelra)

. Rei. 2040· RealdenclBl BehUng. EntraiB + FInanc. (&irro Amzade)

Apartamento de ótima qualidade, bairro do Bigorrilho,
esquinas das. ruas Ângelo Sampaio, Júlia da Costa e

Cândido Hartmann, área construída de 150m2, com
duas vagas de garagemtotalizando 208,66m2, 3quartós
(1 suíte) fino acabamento, mobiliado.

•••••••••••••••••••••••••••••
·

/
.

� CHAVEIRO"JARAGUI � �
• Cópiadechaves em2minutos, trocasdesegredospara•
• qualquertipo�fechadura, aberturasdeponasde casa,
• carro, travadesegura"fa,
• arquivoecofre. Consertode OSMAR TREMÉA
•

• fechadura,.ignifãodecarro. NovoProprietárW
• Mal. Deodoro da Fon.ca, 23· no centIo da cidD
:' .

Defronte ao Koerich·· "raguí do Sul· SC
•

....................... � ....

. ,CASA ELÉTRICA1TDA.
:\1 \TERI \1. EL(TRICO 1-::\1 CFl{ \1.

FIOS·ELETRODUTOS-CXS.MEDIDORAS
-LÂMPADAS-INTERRUPTORES·ETC.

CONFIRANOSSOS PREÇOS
Rua Athanásio Rosa,.363 - CENTRO

Guaramirim - Fone 73-0879

A melhor

estratégia para

·obter retorno
em seus

investimentos.

FONE:-(0473) 72-3363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do SUl, 3 de dezembro de 1994 IMÓVEIS 2-7

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS
65.000,00 Reais de entrada (à combinar. Aceitamos automóvel e

outros imóveis no negócio) + 22.000,00 Reais - Ass. Financiamento

______________ . _

Apartamento: Rua Willy Mancke n° 219. Apto. 102 - 1 ° andar -

230,OOrn2 - 01 suíte - 02 qtos - sala estar - sala de jantar - cozinha -

BWC Social - Dep. Empregada - Área S - Garagem. 2 auto.

M
PL

A
Arqultetul1I .

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

TRAGA SEU ESCRIT6RIO ,PARA OS VERDADEIROS ÚLTIMASUNIDADESÀVENDA,90%JÂVENOIOO

TEMPOS MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÁ DO SUL. VEJA ALGU
MAS DAS CARACTERfsTICAs DO MARKET

.

. PLACE:

.

+ ORIENTAÇÃO COM FRENTE
PARA A FACE NORliE _ IlUMINA� CONFORTO PARA A

CÃO E VEN.TllACÃO NATURAIS; CIDADE, BONS N�GÓCI,"

EXCLUSIVA RUA 14 HORAS:

+ElEVADOR PANORÂMICO;

+ESTACIONAMENTO COBERTO
.

COM VAGAS DEMARCADAS;

LOJASDE

CONVENIÊNCIA
TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE BÀ

MEIA NOITE•

OS PARA OS LOJISTASI
+ ENTRADAS PELAS RUAS_...� ..
REINOlDO . RAU E CARLOS PROJETO,CONSTRUÇAOE-INCOflPORAÇAO:
HAFFERMANN.

Rua Domingos da Nova, 109
Fone (0473) 72-2608
Fax (9473) 71-083&
JlJras;luá'do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-8 Jaraguá do Sul, 3 de dezembro de 1994

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 141

Vendas
Apartamento no Edifício Jaraguá.
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água
e luz.

'

Casa mista c/90"OOm2 na rua Manoel da Costa, bairro João Pessoa.
Terreno com 4.700,OOm2 e casa de alvenaria com muitas frutas e

palmitos.
Casa de alvenaria com 280,OOm2 com terreno de 2.500,OOm2, na rua

Antônio Carlos Ferreira esquina Lourenço Kanzler.
Terreno na rua Frederico Barg de 14x30 (Próximo a 'Rodoviária).
Casa de alvenaria na rua Alberto Picoli, 553, Água Verde, com 75,OOm2,
terreno de 18x16.

Locação
Casa demadeira, com 4dormitórios edemais dependência, no loteamento
Rodrigues, Rua 723, casa n° 90

\ Sala Comerical
Sala comercial em Corupá. ,

� INTERIMÓVEIS
CDCI0914-J

Olha só!

* Casa de alvenaria'
com 240m2, terreno

"

com 450m2, sito a rua
Tomais Francisco de
Goes (Nova Brasília).
Apenas R$�5.000,00
* Apartamento no Ed.

Maguillú com 65m2 (1
quarto, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro
e garagem) Rua:

Procópio Gomes de
Oliveira. Só R$
18.000,00

Aproveite.

p---------------.
•
•
•
•
•
I
•
I
•
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•
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•

: I•
i I
! I
! I
•
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•

= I•
•
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•

i CRECIN" 1589J_
I
I
I
•

I
I

Ba....a Sul
I...õvais
Fone: (0473) 72-2734

Casas

• Cataemalvenariac/13Om2, 3 qtos, SaI. cozo desp. garagem. Vila

I Rat· Preço R$ 25.000,00. Aceita-se carro. ,

•
Casa em alvenaria c/70m2, 2 qtos, sal. cozo BWC, todamurada,

,

noJaaguáEsquerdo. R$16.500,00 '

• Casa em alvenaria c/70m2, 2 qtos, sal. cozo BWC, terreno com

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

'

I Casaemalvenariac/70m2,naBana,próximoaonoviciado.Preço
R$ 18.000,00 - negociável

• Casa em alvenaria c/180m2, 5 qtos, 2 BWC, garagem pl dois

• carros, sala, cozo e mais um depósito em alvenaria com 63m2.

I
Aceita-se carro até R$ 10.000,00. Loéalizada na Barra. R$
45.000,00
I Casaemalvenariasemi-acabadac/l02m2, 3'qtos, 1 suíteedemais

• dependências.EstradaWolfgangWeege, terrenoc/42Qm2(15x28).

•
Preço R$ 20.000,00 - negociável.

,

Ter�os
• Com400m2, naruaLUisSatler, naBarra, fundosSupermercado

• Breithaupt. Preço R$ 8.000,00

I
Com 342,60m2 (12x28), Jguá. Esquerdo, próximo ao Condomí-
nio Azaléias. Preço R$ 6.500,00 '

• Com445m2(13,5x33),naBarrapróximoaonoviciado.PreçoR$

• 8.000,00
Com 720m2, localizado na Barra. Aceita-se carro. Preço R$
I 13.000,00

• Com 840m2, naBarra.PreçoR$ 4.300,00 ematédoispagamen-

I
tos.

Com 2.791w; rua Walter Marquardt, defronte Centro Com.

I Vasel - Preço R$ 215.000,,00

• Com450m2,naruaBerthaWeege,a1.500mtsdaMalwee.Preço

I
R$ 6.500,00 - 50% mais 2 pagtos,

,

Chácaras

• Com65.836m2,naBarra.PreçoR$210.000,00-50%deentrada

I e saldo em até 03 meses. ,

I
Com 25.272m2, edificado comuma casaem alvenaria novacom
75m2; pastagem,lagoas. AceitatrocaporcasanaBarra.PreçoR$

• 50.000,00

I
Com 125.000m2, edificado com duas casas de alvenaria, uma
casa de madeira, um galpão, árvores frutíferas, 6O.000m2 de

,. pastagem, lagoas, águacorrente, localizadanaEstradaGaribaldi,

I distante 9km daMalwee: Aceita carro ou casa na cidade. Preço

•
R$ 85.000,00

'

,
Com 2S0.000m2, edificado cl uma casa de madeira de 80m2,
I estrebaria, galpão pl núlho, árvores frutíferas, 10.000 pés de

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

• R$ 45.000,00 - negociável.
I ' Loteamentos

'

I
Lotes a partir de R$ 1.000,00 de entrada e saldo até 6 meses.

, Aluga
I Lojas comerciais na rua Angelo Rubini, na Barra

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

TERRENOS

Terreno em Piçarras a beira rio cl4.185m2

(Ancoradouro)
TerrenoRuaAmazonas cl1.720m2, (esquina)
pröx.Scar
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl
2.500m2. Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno Rua João Januário Ayroso 20x90

(l.800m2).
3 lotes com 2 casas demadeira -+- fundamento
Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2

CASAS

Casa alvenaria cl 50m2 - Loteamento Ana

Paula, Rua 209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.
Casa alvenaria cl 60m2 Loteamento Rodrigues
- VilaRau
Casa em construção 50m2 - São Luiz
Casa mista rua Guilherme Hering, n" 30 -

Centro Próx. Bar Capilé
Casa alvenaria 160m2 - Próx. Recreativa

Menegotti
Casa alvenaria 100m2 4- 60m2 (em construção)
- Ilha da Figueíra,
Casamistacl terreno de 14x36 -RuaFrancísco
Zacarias Lenzi
Casaalvenaria 183,6Om2c1terrenode 16,40x70
(1. 148,00m2) - Vila Lenzi

_

Casa de madeira cl terreno de 2.000m2 rua

Francisco Stinghen sIn°
Casadealvenariac/183m2c/terrenodel.148m2

I
I
I
I
I
I
I'
I
I
I
I

OFERTA!!!

Casa alvenaria em construção com 420m2 -

Situadaemárearesidencial.ValorR$65.000,00
Casaem construção40m2cl terreno de esquina
Loteamento Ana Paula m. R$ 7.500,00 +

financiamento do terreno

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Macld Dc:NId M.raalCP

_ preço•• boa�t. _"com
_". moda ",,_. ft".,liIa tlnf...l.

Av. Mal DoodorodaF",...... 280
Fon.: 72-3388 .

Intençio I reestruturar o hospital internamente

SAÚDE

HospitalSantoAntonio vai
",

G uaramirim A

contratação de uma enfermeira de

nívei superior para gerenciar toda
a parte de enfermagem e limpeza
deverá fa- .

zercomque ItIIdtllltirl.
o atendi-

mentopres- JIGIrIIIIII
tado à co-

munidade ,N
noHospital ".�Santo An-
tonio seja
sensivelmente melhorado a curto e

médio prazo. Esta profissional,
segundo oprovedor JairTomelin,
realiza um trabalho altamente téc
nico de ligação entre todos os se

tores do hospital e que resultará
em benefícios diretos à comunida
de usuária.

Em setembro, quando assumiu

a função, Tomelin promoveu uma

reclassificação geral de salários, já
que o hospital enfrentava uma

grande evasão de mão-de-obra.

Foi o início do trabalho. das
melhorias que estão sendo impian
tadas e que incluiu, também
treinamento obrigatório ministra
do por enfermeira de alto padrão
para todos os funcionários.
"Enfrentamos resistências", lem
bra o Provedor, já que alguns

.

mais antigos entendiam ser o

treinamento desnecessário.

Outrosfuncíonãríos, em decor

rência do treinamento e avaliação,
foramremenajados para outras fun
ções. Em sua estrutura de atendi
mento externo, o Hospital Santo
Antonio foi equipado com mais
uma ambulância (nova) adquirida
em parceria entre a prefeitura e a

Associação Comercial e Industrial
deGuaramirim comrecursos origi
nários da Feira Agroindustrial
realizada entre agosto e setembro.

Também uma Kombi (nova) foi

comprada para o transporte diário
de pacientes para Curitiba.

Com estoque de roupas bas
tante reduzido, .foram investidos

quase R$ 2 mil, além de mais R$
1.200,00 em tecidos doados pela
Ordem Auxiliadora das Senhoras
Evangélicas, o que supriu as ne

cessidades. Para o próximo ano,
nos primeiros meses, outros R$ 50
mil deverão ser investidos na

compra de alguns equipamentos
para a área médica, evitando al

guns deslocamentos de pacien-
.

tes para outras cidades como

ocorre agora praticamente 'todos
os dias.

PLANEJANDO

Comissões mostram propostas
para o projeto Jaraguá 2010

Jaraguá do Sul - Está progra
mado para os dias 5 e 6 próximos
um encontro das diversas comis

sões que compõem a coordenação
do projeto Jaraguá 2010, para a

apresentação, de forma sintética,

serviços, suprimento básico e tu

rismo. Nas comissões pàralelas os

ternas abordados são educação
básica, educação profissional e

educação. superior, todos com a

coordenação de integrantes das

dos temas desenvolvidos por cada
.

comissões e supervisão de mem

uma delas. O encontro será no bros daComissão Central Organi
Centro Empresarial, sempre com zadora. Todo este trabalho deverá

início às 19 horas, quando cada estar concluído no mês de março
comissão terá tempo de20minutos do próximo ano, quando acontece
para expor seu trabalho baseado rã um grande seminário público.
em questionamentos básicos

como "Situação Atual", "Pontos
Fortes", "Pontos Fracos" e "Onde
Estamos Hoje?".

Os ternas que compõem o pai
nel "Desenvolvimento Econômi-

Na ocasião serão apresentadas,
discutidas e concluídas as diretri

zes que irão nortear as ações da
sociedade organizada nos próxi
mos 20 anos, com as necessárias

correções, através de seminários

co" englobam oPlanoDiretor,meio específicos, conforme as necessi

ambiente 'e recursos naturais, dades impostas pela dinâmica dos

agropastoril, indústria, comércio•. fatos.

A: UFSC - Universidade
Federal deSantaCatarinarealiza,
nesta data, o encerramento do
Curso de Monitores da Ação
Gerontológica, que conta entre

muitos outros, a companheira
Léte, do Rotary Club

Florianópolis - Estreito, pelo que
deve ser muko cumprimentada
pelo seu ideal de dedicar-se aos

problemas da terceira idade e da
ciência que estuda os problemas
do idoso sob todos os seus aspec
tos: biológico, clínico, histórico,
econômico e social.

Cumprimentos do CORREIO
DO POVO à Lete por abraçar
com: seu trabalho urna grande
causa da pessoa humana no seu

estágio terciário.
.

MAUCHEIRO•••

FORMATURA

melhorar seu atendimento Açãogerontológica da UFSC

SANEBOX veda o-mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto ê garante total segurança contra inundações. SANEBOX
é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se dlsponíveis em vários

tamanhos os produtos SANEBO'X som pronta entrega direto da fábrica.

COMÉRCIO .E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVILLE, 1.532 - FONE/FAX 72-1185 - JARAGUÁ DO SUL- SC

:
••• É COISA DO PASSADO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO POVO - 8 Jaraguá do Sul, 3 de dezembro dd994PUBLICIDADE

COMÉ"RCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
----

A empresa Pirmann

Comércio de Materiais de

Construção Ltda., é mais

umaprova, incontestável, de

que a iniciativa privada e o

investimento em Jaraguá do
Sul, vale a pena.

Ojovemempresário,Cel
so Pirmann, 30, juntou uma

quantia- em dinheiro, após
algum tempo, e em 1989,
trocou o sonho de ir morar

na Austrália, pela confiança
. epl nosso país eresolveu in
vestir o pouco que tinha na

seu irmão, mas depois assu
mindo oempreendimento so
zinho.

"Quando aconteceram as

primeiras eleições diretas no .

Brasil, depois do período da
ditaduramilitar, resolvi apos
taremum negócio aquimes
mo e abandonar a idéia da

viagem, pois _senti que co

meçávamos a trilharpelo ca
minho certo e aqui estamos -

hoje", disseCelso que atual
mente já substituiu o antigo
prédio, por uma nova cons-

...

abertura de uma pequena trução com 120metros qua-

loja de materiais de constru- drados, com previsão de ex

ção.em umapequenasalade pansão de outros 120, no

24 metros quadrados. Inici- próximo ano.

almente em sociedade com "No início, há cinco anos, Novas instalàfões da empresa, na rua�aria Ubelina da Silva, 70, erguida após crescimento ..•

... reglltrado em 5anos, salndo de uma sala de 24m', que hoje � só memória de um trabalho árduo
"

.

elemovimentava 20 sacas de

cimento e outros cinco de cal.

Agoraamovimentaçãodestes
materiais émuitomais superi
or" , comenta Celso,
relembrando o caminho per

corrido até hoje.
Sua proposta foi sempre

de oferecer u� serviço de

qualidade emateriais de pri
meira linha, que se transfor

marámemconfiabilidadepor

parte de seus clientes. A

maior parte de seu

faturamento, segundo ele

mesmo, é proveniente de

vendas para as empresas de

Jaraguá do Sul e região.
"Pontualidade na entrega,

qualidadedosmateriais fome-

cidos e zelo na prestação de

serviços, nos proporcionaram
o crescimento que conquista
mos", acrescenta Celso, que
conta com 5 funcionários.

"Temos consciência que

muito temos que conquistar,
mas se formos

-

analisar, fria

mente,asituação,veremosque
a nossa eyolução deu-se em

meio a constantes crises - po

lítica eeconômica -, em nosso

país. Porém isso poderia ser

melhor se a carga tributária

fossemenor. Este semdúvida,

foiomaior problema que en
frentamos" ,disseCelso, acres
centando que a iniciativa pri-

,
.

vadadeve sermelhor assistida

pelos governantes:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LIVRO'

Por onde andou Jesus

Crtstodosdozeaostrimaanos,
quando iniciousuavidapúbli
ca? As hipóteses são muitas:

Egito, Índia, essênios, etc.Mas
uma coisa é certa: durante
todos esses anos Ele se

preparou, foi tentado nos

quarenta dias que passou no

deserto e, por livre-arbttrio,
pregou, foi crucificado e

ressurgiu dos mortos. Com

isso, mudou a face da Terra e

estabeleceu o Marco: antes e

depois de Cristo.

MarjorieHolmes, autorade
OMessias - onde relata a vida

pública -. conta a infância,
adolescência e juventude de

Iesusjuniodafanulia; seucon
vtvio com lodo Baptista:
processos e vivências quede

pois Ele conta em algumas de
suas Parábolas; porque não

seguiu a lei que recomendava
o casamento para todos os

rabinos. E não sem antes

passar pela tentação de um

namoro com uma pastora,
Tamara, segundo a autora.

(Uma sugesfiio da livraria e
.

Papelaria GrafipeU. Fone 72-

0137 ou 72-0972).

ÁRIES - 21/3 a 20/4 - Hoje seu
planetaMarteestáem ligeira ten
são com Netuno, que aconselha
você a manter a capacidade de

concentração e não sedispersar
.

em atividades inúteis. Será

importante que você pense bem
antesde falarou assinarqualquer
coisa.

Sª MACET

História e cultura nos laboratórios
I.

o Instituto Educacional Jan

gada e Jardim de Infância

Jangadinha realizaram nos dias
10 e 2, a 5a edição doMovimento
de Arte, Ciências, Esporte e Ta
lento, contando com a

participação de toda a comuni
dade educativa lígada à escola.

As atividades e trabalhos desen
volvidos giraram em tomo do
tema "Terra, Vento, Fogo, Água
e Alma". A inovação ficou por
conta da proposta de

Laboratórios de Integração, es
paços dentro da Macet destina
dos ao manuseio da matéria do

ponto devistaculturalehist6rico.
Nestes laboratörios os visitantes
tiveram a oportunidade de ação
junto aos alunos expositores,
vivenciando o ambíente,
principalmente dopontode vista
sensorial, psicológico e até

espiritual.
. .

Rua Marechal Deodoro ela.
Fonseca esq. cl João Marcatto

Fone: 71-8553

H'.II

G�MEOS - 21/5 a 2016 - Marte,
em seu signo, hoje tensiona
Netuno, aconselhandovocêa não

provocar rupturas. Acautele-se
contra todo tipo de desperdlcioL
inclusive das suas energias psí.

quicas, e dedique-se ao que vale
apena.

CÂNCER - 21/6 a 21n - Vênus

tensiona ligeiramente Netuno,
assinalano um período em que
vocêdeveráserrealistanoterreno

�amoroso, evitando se dispersar
em múltiplos relacionamentos.
Não díga nada que não sente e

meça suas palavras para evjt<\r
mal-entendidos.

LIBRA - 23/9 a 22/10 - A ESCORPI 0- 23/10 a 21/f1' SAGITÁRIO - 22/11 a 21112 - A

passagem da Lua pelo seu
- A Lua faz com que você se

setor espiritual, onde seu pia- mostre mais atuante e consci

neta Vênus acabou de ente em relação à coletivida

ingressar, estimula seu lado de. Estar com os amigos e.
sensrvel e capaz de intuir .0· curtir a vida em grupo será

quanto o espfrlto comanda a divertido e estimulante.

matéria.
.

TOURO - 21/4 a20/5 - A Luaentra
em Virgem, faz conjunção. com
lIeu planeta Vênus e faz com que
hoje Ei amanhã sejam dias

agradáveis e produtivos. Você
an� mais confiante em si e nas

suaspotencialidades, podendo se
auto.afirmaf e dar o melhor de si.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 201:1-
VênuseoSoltensionam Netuno,
que se achaem seu signo,.�
selhàndo você a não se envqlver
em situações de disputa nem se

deixar levar pelafranqueza.Màn
. tenha a harmonia à sua volta-e
faça·vista gossa a tudo o que
soe como provocação.

Lua faz com que hoje e aIlÍanhã
sejam elas proplcios para você se
concentrar na carreira e atllar de
forma a atingir suas metas. Você
atravessaum ótimQmomentopara

.

se estruturar melhor e criar sóli-
das bases paraempreendimentos .

futuros.

LEÂO - 22fT a 22/8 - Netuno
assinala uma fase em que você
deverá manter o esprrito crítico,
procurando ver as coisas como

elas são e não como gostaria que
fossem.· Evite desgastes
desnecessários, que podem
desequilibrar seuorganismoees
teja de olho em seus limites.

AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - A Lua

ajuda você a se tornarainda mais
consciente dos seus processos
Intimoseaagirdemodo reallT\énte
coerente com seus anseios. O
momento é proprere às

transtormações, porém não se
precipite nem se deixe levar pelos
impulsos.

.

GLOBO
Hoje

05:38 - TeiecusoliGrau
07:00 - SdtopaaoMU'o
07:23 -. TeleClSso 2000
07:43 - Festtvadedesemos
08: 11. - r. .EUec:a
08:30 - XlJ)(aPak
10:05- Futeboldeaela
11:10- XlJ)(aPak
12:00- JomdIdoAlmoço
12:30 - GloboEsporte
12:50- R�RegionaideNolfdas
13:15- JomaIHoje
·13:40 - ,VIdeo Show
14:10- Esporte EspetacUé:I'
16:00 - pamelrasxBcHa
17:50- TropIcdllente

.

18:58- QualroporQualro
19:55- RBS Nolfclas
20:13 - Jomd NCIdondI

.

20:51" PálriaMnha
21 :54- EscõHnha do Professor

RciTu"d:>
22:52 - Rime -'Mensageirodamorte'
00:39 - Rime - 'Minha filha'
02:21 - Agente86
02:39 - Rlme-'Seduçãoperlgosa'
04:18- nro certo

.

Amanha
06:.10'- Ed.Jcaçàoeml8l1is1a
06:30 - Desenhos
06:50 - Carpo&iJ:Mlua
07:30 - GIoboClêndas
08:00 - GloboEcologia
08:25 �

.

Peq.JenasEl'T'P'esasGrcndes
Neg6clos

09:00 - GloboRu'a
.10:00- Futeboldeaeia
11:06- ModeIoE�esarIdI

CaIahense
12:00- Ha!y
12:31- OsSimpsons
12:58- '."':IadeCachOIro
13:26 - Far, .:':< OInoS$OIIOS
13:54- Rime - 'Oe voltapaa oMU'o 2'
15:56- DomIngãodoFa.JStão
20:00 - FcrItástlco
22:11- Rlme-'Morrendodeama'"
00:00 .- Placa8etrõnlco
00:35 - F!lme - 'MadameSoI,Jsalzka'

BAND8RANTES
Hoje

ProgcmaEdJcallvo
beladaGrat;x:l
PdlcMadaFé
kOOgensdoJq:>ão
I'arleoe
Esporte Tota
Vôlei Brasil
Eventos Esportivos
CarpeonatoBraslei'o-ao
vivo

.

CampeonaloBrasllei'o
Jorna BarrIgaVerde
JomdI8cndei'cI1Ies
Faxa Nobre doEsporte
Flme
Sem fronteiras
FreeJazzlnConcert
VaileTudo

Amanhã
beladaGrat;x:l
Ml.ndoRu'd
TVMappin
CU:leITnäoCcrrii'lor'lelro
Shell
Show do Esporte
JomdIdeDomi'lgo
HollywoodRock
Domi'lgo10
JomaIdeOomi'lgo
CaaaCcra
Chel.uTiére
H'amecId

05:00 -

05:30 -

07:00 -

09:30 -

12:00-
12:3O�
13:00-
13:30-
16:00-

18:00-
19:00-
19:30-
20:00 -

21:30-
23:30 -

00:30 -

01:30-

05:30 -

08:00 -

09:00 -

10:00-

10:30-
20:45 -

21:00-
22:00 -

23:00 -

23:15-
00:15-
02:15-

·�It.,.çõ';' niocomunlclld....od.,....
ponubllldilded_flinla-.

.

VIRGEM' � 23/8 a Z2/9 - Hoje e

amanhã a Lua estará em seu

sígno, reforçando a influênciade
Vênus e assinalando dias

favo(áveis para você pensar em
si e cuidar das questões mais

pessoais. Nosso sat�lite toma
você mais receptivo, além de
acentuar seu romantismo.

PEIXES - 20/2 a 2013 - A Lua

passa a magnetizar o signo
C9mplementar ao seu, fazendo

.

com que hoje e amanhã sejam
dias favoráveis às ligações e as
scctaçõee. Você p6�erá sé
coscientizar dà que �a união faz

.

a força', aliando-se aos outros

para atingir metas comuns.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações
Baile do A. A.

É hoje na sede social Atiradores Diana, de
Guaramirim, a partir das 22 horas, o Baile dos Alcoólicos
Anônimos. A promoção terá a animação do Grupo Musical

Juventude e as pessoas que estiverem presentes
concorrerão a uma bicicleta de 18 marchas, que foi doada
pela Aciat (Associação Comercial, lndustrial e Agrícola de
Guaramirim). A sua participação também é uma forma de

colaborar com esta entidade, que desempenha um

excelente trabalho naquele município.

Marini's Bar
Também acontece neste sábado, 3, a reabertura do

'Marini's Bar, na praia de Armação, balneário de Penha.
Com música ao vivo e tudo que se pensar em frutos do

mar, este já é o
. ''point'' mais quente dos verões passados

e tem tudo para repetir o sucesso. O empreendimento é dos
amigos Edila, Edna e Paulinho, cuja competência dispensa
comentários. Por isso, nesta temporada é só conferir a

dicamais quente Manni's Bar.

VISTA..SE COM ELEGÂNCIA E CONCORRA �O SORTEIO SEMANAL
DE UMA TV'COLORIDA E UM CORSA EM JI/01/n

KAMISÃO MODA SEMPRE .. 4 VEZES SI ACR�saMO

VECTRA
Eleito - ·CARAO DO·ANO·

por Auto' Esporte' - Versão 1·994

CD - Man.! CD - Aut;! ou GSI

Bodas de Ouro'
i '

O casalDaníel (MariaAnaVasel) Marangoní, comemorou no dia 25 de novembro o aniversário
.

de 50 anos dematrímônío, Este meio século de convivência, o casal festejou ao lado dos filhos
Terezinha, Celina, Norberto, Marta, Ivete, Tarcísio e também com as noras, genros e netos. Aos

dois onosso desejo de felicidades emuitos anos, ainda, de vida conjugalharmônica,

Prata da Casa
Vale ressaltara iniciativa daempresaMüller Transportes

Ltda., que estájunto com o nosso "Moleque Travesso", na luta
pela conquista.inédita do Campeonato Catarinense deste ano.
Aproveitando apassagem dos seus 10 anos de atividades, a

empresa está oferecendo uma televisão em cores e mais três
bicicletas para que sejam sorteadas aos torcedores que
assistirem ao jogo de amanhã contra o Figueirense no estádio
JoãoMarcatto. Os dirigentes da empresamostram, com isso,
que são realmente gente nossae vibram quando Jaraguá do Sul
sobe degraus cada vez mais altos. Para:béns àMüller pela
iniciativa

Vôlei de duplas
o Rotaract Clube de

Jaraguá do Sul, realiza nos

dias 10 e 11 de dezembro o I
Rotaract Open de Vôlei de
Areia, em duplas, que
acontecerá na praça Ângelo
Piazera, em Jaraguá do Sul.

Disputam duplas de toda a

região e as inscrições
encerram-se neste domin-

go,4. II

,. 1:

ao seu alcance na

�
IJ!!!!!!!JlJlElIlJóllFEß

Emmendörfer Com.
de Veículos Ltda.

COncessionária
Ctievrolet

.

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca,557

Fone(0473)PABX 71-3655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NA SEMIFINAL

"Moleque Travesso" joga Empresapromove sorteio âeprêmios
segunda partida da final

JUNIORES

presentes, que forem

'sorteados, no intervalo da

partida.
A Müller, que hoje está

entre as quatro maiores

empresas do segmento de

transporte.no Estado, uniu-se
à direção do clube que quer
o apoio da torcida para levar
a equípe do "Moleque
Travesso", às finais do
catarinense.

prêmios para serem sorteados
entre os torcedores presentes.
A ajuda veio da empresa

Müller Transportes Ltda, que
comemora, neste ano, 10 anos
de atividades. O slogan desta

promoção é: "A torcida do
Juventus merece um

presente". A empresa doou 3
bicicletas e um televisor em
cores de 14 polegadas, que
serão entregues aos torcedores

Levarmais de oito mil pes
soas ao estádio JoãoMarcatto,
nestaúltimapartidadasemifi
nal do campeonato
catarinense, e conseguir aaju
da, importante, dos torcedores
para conquistar uma vaga na

final do certame, é o objetivo
da diretoria do Juventus. Para
isso o clube contacomOapoio
da iniciativa privada, que
ofereceu quatro valorosos

Jaraguá do Sul- A equipe de
juniores do Grêmio Esportivo
Juventus, jogahoje em Criciúma

pela segunda partida da final do

campeonato catarinense da

categoria.O técnicoSimãoPedro,
disse ontem que sua equipe fez

. um bom papel na primeira
partida, disputada no João
Marcatto no empate de 1x1 e

pode trazer um resultado positi
vo, que seja o título.

O treinador disse também que
por acordo dos dois clubes o

certame poderáacabarhoje, caso
haja um vencedor. Em caso de
novo empate haverá uma nova

partida, também em Criciüma.
"Temos chance de definir o cam

peonato a nosso favor, pois pela
estrutura que possui o Criciúma,
seria normal que tivéssemos
perdido o primeiro jogo, mas te
nho certeza de que os nossosme-

VOLEIBOL

Pré-mirim· do Sigma tem bom resultado
Sigma, CarlosCoelho "Calica" , o

,

resultado foi positivo, já que o

colégio formou a equipe
recentemente e participou pela
primeira vez da competição.
"Poderíamos chegar entre os

quatroprimeiros,mas valeu como
experiência para as nossas atle
tas, que revelaram muita garra",
declarou o técnico.

Jaraguá do Sul- Nos días 25,
2fJe27denovembro,foirealizado,
no parque esportivo do Sesi, de
Blumenau, o IT Festival Estadual
deVoleibol Feminino Pré-Mirim

(até 12 anos), com aparticipação
de 10 equipes de várias regiões de
Santa Catarina. Jaraguä do Sul,
esteve presente representada por
três equipes: Colégio Sigma, Co-

légioDivinaProvidênciaeaequi
pe da Fundação Municipal de

Esportes (PME).
A melhor colocação, na com

petição, entre os representantes
de Jaraguá doSul, foi do Colégio
Sigmaqueficounasétimacoloca
ção à frente do FME (8°) e do

Divína(Iü").
Para o técnico da equípe do

TIc,.ieo Simão confiante

ninos podem se superar e ganhar
o jogo,mesmo no estádio deles",
declarou, confiante Simão.
Ano passado, Juventus e

Criciúma decidiram o campeo
nato de juniores e o "Tigre" foi o
campeão.

BoxCar, O .caminho da suamodernização,
.

Em primeiro de novem

brode 1991, teveinício as ativi
dades da Box Car Mecânica,
especializadaem tçdas asmarcas
- Volkswagen, Fiat.:Ford, Che
vrolet -, emuma áreade 980me
tros quadrados. Nestes três anos
aBox Car conquistou a confian

çademais de trêsmil clientesem
Jaraguá do Sul e região.

O diretor da empresa, César
AntÔnioMaba, disse que os 400
atendimentos feitosmensalmen

te, em média, têm a garantia da
qualídade de 11 profissionais
treinados e especializados nas

funções que exercem. "Tanto é

que os nossos maiores clientes
sãoempresas quemantém frotas
de veículos, as quais contamcom
osnossos serviços 24horas, para
assegurar que estes veículos não

geremprejuízos, comuma even

tual paralisação por problemas
mecânicos", declarou César.
A partir de 95, Maba disse

que a meta é buscar a especíali-

.

zação em veículos que possuem
injeção eletrônica de combustí
vel epara issoele está investindo
na importação de equipamentos
de última geração para que este

serviço seja prestado comqua
lidade. "A maioria dos carros,

hoje, saem da fábrica com este

sistema de injeção eletrônica e a
partir do momento em que ces

sam as garantias é importante
que as pessoas, principalmente,
nossos clientes, possam contar

com uma manutenção de quali
dade para seus veículos",
declarou o diretor da empresa.

Emmarço de95,CésarMaba
estará viajandopara aAlemanha
para participar de um curso de

especialízaçãonamanutençãode
veículos importados e em segui
äa, submeterá seus profissionais
a cursos idênticos para que pos
sa, também, atender a este setor
da indústria automotiva, ampli
ando a prestação de seus

serviços. IlIStalaçôe. da BOJe Car lUí ""' Frederico Cut Vasel
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luventus querâevolverderrotaao "Figueira"
REVANCHE

J araguá do Sul - o técnico Capital e que a classificação é pos- final do campeonato.
do time do Grêmio Esportivo sível. O time viajou ontem no final da

Juventus quer seus jogadores Na conversa com os jogadores, tarde para o balneário de Piçarras
pensando única e exclusivamnete na quinta-feira, após a derrota por onde ficará concentrado no Hotel

emumapar- 2xO, no Orlando Scarpelli, Abel Candeias até domingo, antes do

tida de 12Q """ frisou que o "Moleque" foi muito jogo. Na sexta-feira à tarde ainda

minutos, n� súperior ao Figueirense e que o não tinha sido definido o árbitro

s e gun do�'" responsável pela derrota foi o da partida ,possivelmente não

embate da ,....., juíz, Osvaldo Meira Júnior que. será o mesmo de Florianópolis.
semifinal, "fabricou o resultado do jogo". i OJuventusnãotemproblemaS
dom i n g o, lJIIIfIIfIIJIÍt Abel quer o time jogando consci- de escalação nem de suspensão,
no João entemente em busca do resultado pelo contrário, está certa a volta

Marcatto frente a equipe do nos 90minutos e. depois, na pror- do volante Amauri, elemento im

FIgueirense. Ele disse ao elenco rogação, mostrar que seu time é o portante no esquema tático do

. que o time é superior à equipe da melhor preparado para disputar a técnico juventino.

Tlc,iico Abel de SOUZll conversou com os jogadores e quer seu time jogaruW firme

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação deServiços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n!J 90,
19andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
·Jara ·uá do Sul- SC

..

ABEL

Treinadorjámostrou que
seu trabalhoécompetente
Qualquer que seja o

resultadodojogo de amanhã, o
Juventus já conquistou a sua
melhorcolocação até agorano
campeonato catarínense da

primeira divisão'. Um dos

principaisresponsáveisporesta
bela campanha é o técnico da

equipe, AbeldeSouzaRibeiro,
36,naturaldeMariadaFé(MG),
:rnascomoelemesmodiz, "criado"

,

emRancho Alegre (PR).
CasadocomOlgaJung epai

dapequenaCristiane,de6anos,
Abel inicou sua carreiracomo

jogadoreml975,naequipedo
Man1ia (S]», passando por
diversas equipes,entreelas: São
Bento de Sorocaba,
Catanduvense, Grêmio de

Maríngä,PontePreta,Atlético
ParanaénseeBahia. Seuúltimo
clube foi o Figueirense, de

Florianópolis.
Depois de 16 anos como

jogador,AbelvoltouaoParaná,
para dirigir a equipe do Pato
Branco e em 1991 retomou à

capital catarinense para ser

técnico daequipe dejuniores.
Chegou em Iaraguá do Sul

em 1992, com a tarefa de
montar uma estrutura das

equipesinferioresdoJuventus
(juníoresj.rnasno anoseguinte,
passou à função de supervisor
de futebol.comaincumbêncía
de recuperar amoral do clube
que saiu de uma temporada
muitoruim.

Sua promoção à direção da
equipe principal do "Moleque
Travesso", foi algo quase
planejado. Abeldissequesabia
das condições que o clube

Abel: melhor campanha

dispunhaemontou umaequipe
dentrodestadíspontbilídade.r'B
é O que está aí. Umtime forte e

competitivo, o que é

fundamental", destacouAbel.

Otreinadordefuventusdisse

que, sempre tev e apoio
importante da torcida do

Juventusque, segundoele, deve
estar contente com seu

trabalho. "Saímos de uma

campanha péssima em 92 e

como supervisor, conseguimos
melhorarodesempenhoem 93.

Agora melhoramos mais",
declarou.

Abel disse que acredita em
seuelenco, pois semprebuscou
os resultados quando isso foi
necessário. "O time tem

chegada, está preparado e

conscientedoquepode render"
disseAbel,quesonhaempoder
propiciar uma grande alegria
aos torcedoresjuventinos.
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