
Saúde fiscaliza a Estado vai dar mais Skank traz a sua

venda de maionese incentivos fiscais música a Camboriu

Picolé prepara o

luventuspara ter

timebemfonnado
A partir do dia23 até lOde

fevereiro, o técnicoRobertoPi
colé prepara física e tecnica

mente a equípe do Juventus.

Para dia4jáestámarcadojogo
. amistoso contrao JoãoPessoa,
time amador de Jaraguä. Pági
na12

Oposiçãofonna

Desde quinta-feira, 19, a-Vigilân
cia Sanitária está fiscalizando a proi
bição da venda demaionese feita com .

ovo cru nos restaurantes. Página 5

Governador Paulo Afonso envia à
Assembléia Legislativa, até o fim do

o antigo Autocine, em Balneário
Camboriu, está comgrandes shows musi

J.tm.1lem"':mmerrt!ll!ftle"'8IMM8I�MP-o....QíIÍWll��ÍQ,J)Í·a25 é a vez <,10 grupo
apresentar. Página 9

.. I

i
'

Trtmstomos também na JJ!Irle pavimentada

grupo contra o PROBLEMAS

prefeito Vasel Chuvas alagam residências
A partir de fevereiro, quan

doterminaorecessodaCâmara
de Vereadores, o prefeito
Durval Vasel deverá enfrentar
Um grupo de oposição no

Legislativo, o que nunca

ocorreu nosdoisprimeiros anos
deste governo. Página 3

Dalmar

ESTATíSTICA

Três aciâentés).

. no ano passa
Durante o ano de 1994,

o posto da Patrulha Rodoviá

ria Federal de Guaramirim

registrou 1.152 acidentes no

trecho de quase 100 quilô
metros, que vai desde São

Francisco até urn pouco além
de Corupá, o que deu urna

. médiasuperioratrêsacidentes

por dia. Nestes primeiros dias
de 1995, porém; 'a média de'
acidentes tem se mantido em

umpordia.Coincidentemente
ou não, isso ocorre depois da
realização de concurso públi
co.comoengajamentodemais
16 homens em Guararnirim.
PáginaS

Moradores daruaBerta

Weege, no trecho onde a

pavimentação a para
lelepípedos foi inter

rompida no final de
outubro, estão incon
formados com a situação.
A cada trovoada casas e

terrenos são invadidos
pelas águas causando
sérios transtornos. O
secretáriodeObras,Afon
so Piazera, disse que os

trabalhos recomeçam
quando fizer tempo bom.

Página 4 .

Posto da PRF em Guaramirlm

,
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EDITORIAL

Garantindo a impunidade
.'

A Câmara dos Deputados: como se

previa, votou eabsolveu o senadorHumberto
Lucena (PMDB)daacusação deuso irregular
da gráfica do Senado para impressão de
material de propaganda política pessoal. Se .

Lucena fosse condenado, pelomenos outros
120 parlamentares, entre deputados e

senadores também teriam que ser punidos
com a cassação do registro de suas
candidaturas e, por consequência, com a

perda de seus mandatos.

Alegres e satisfeitos os deputados
reuniram-se em outra sessão para aprovar a

propostadeelevaçãodo saláriomínimopara
R$l00,OO,nãosemumdiaantesa�entarem
seus salários para R$ 8 mil, sobre os quais,
além de todas as vantagens como ajuda de
moradia, franquia postal e telefônica, passa
gens aéreas, etc., ainda terão 130 salário e

um "reforço", pago em duas vezes, de valor

igual ao salário que passam � receber.

,
" .:,..;. .'�

Tão satisfeitos estavam os parlamentares
que a votação do novo mínimo foi feita de
maneirasimb6lica.Diantede tamanha impu
nidade e imoralidade, é de se imaginarque o
ex-presidente Fernando Collor deMello s6

perdeu seu mandato por causa da pressão
popular, cujomovimento tratou de divulgar
publicamente os nomes dos que pertenciam
à quadrilha da época e a protegiam
Como se vê,.a impunidade está, de novo,

solidamente sedimentada. Por ironia, justa
mente nas duasmaiores casas de leis do país,
ondeajustiçadeveriaimperarsobrequaisquer
outros interesses. Porque lá todos são pagos
pelamão-de-obra ativado país, inclusive por
àqueles "beneficiados" com este

"astronômico" saláriomínimodeR$l00,OO
aprovado com o "beneplácito" desta gente.
Com certeza, ainda vamos precisar de mui
tas eleições - emem6ria - para que as coisas
mudem.

Casos de intoxicação alimentar
Vosé Castilho Pinto

Todos os anos na época dó
verão são comuns os casos de

íntoxicação alimentar conse

qüentes da ingestão de refeições
deterioradas e impr6prias para o
consumo servidas em alguns ho
téis, restaurantes, lanchonetes e

até por 1
_

. descuido /llIm.n.ti)S:em resi-
dências

particu
lares.

Cabe,
pois, aos
6rgãos
de Vigilância Sanitária não s6
dos municípios mas também es
taduais, uma atuação constante e

capaz de solucionar esses

problemas que implicam no

comprometimento do bem-estar

público. A saúde e a higiene dos
proprietários e do corpo

.

atendente,bemcomoaqualidade
. dos alimentos usados, dosutensí
lios de cozinha, da louçaria,
roupagem e até dos sanitários
desses estabelecimentos neces

sitam ser de qualificação
exemplar.

Com respeito aos casos de in

toxicação alimentar, temos

lembranças de que em Porto

Alegre,quandoláestivemosde
sempenhandoanossa funçãopú
blica f�eral há anos passados,
houve no restaurante de um co-

quolidod.
pl/molioli
i) flZigidi)

EXPEDIENTE

.CORREIODOPOVO
CGC84.436.591/ooo1-34

nhecido clube uma seríssima
ocorrência tóxicaprovenientedo
uso de alimentos estragados en
volvendo82pessoas, 19 dasquais
faleceram, fato largamente co

mentadopela imprensa gaúcha e
que motivou a desativação do
restaurante e mais tarde do

próprio clube.
Como dissemos acima, é fun

ção dos 6rgãos de Vigilância
Sanitária exigir dos estabeleci
mentos que preparam e servem

comida, qualidade primacial do
que é servido ao público para
evitar atentados à saúde e à vidas

preciosascomosucedeuemPorto
Alegre.

It Jornalista
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Confira a Hístóría

,� História de nossa

gente não podeficar só
.

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

Barão de ltapocu

Há95anos
- Em i900, a Hanseatisehe PolíciadeRioNegro-PR,portodosos
Kolonisation Gesellsehaft, mit prejuízos, lucros cessantes, perdas e

beschrenkter Haftung, in Hamburg danos que houverem e que os mesmos
(Sociedade Hanseática de Coloniza- derem causa, na fonnaespecificada na
ção,limitada, em Hamburgo), por seu petição, assinado pelas testemunhas,
procurador A.V.Sellin, dirigia petição José Augusto Nobrega e os signatários
ao dr. Vasco de Albuquerque Gama, A.W.Sellin,J.J.SilveiraeAntoniovon
suplente do juiz seccional na Lasperg, As invasões do Paraná em

Circunscrição de S. Francisco, Estado território catarinense, atingiram as

de Santa Catarina - contendo o termo terras da hanseática, que começavam
de protesto contra o ato ilegal do dt. no lado esquerdo do Rio Pedra
GovernadordoParaná,odt.Secretário d'Amolar, futuro distrito do muno de
das Obras Públicas e o Comissário de Jaraguá.

Há70anos
-Em 1925,apontesobreoRiodoCerro, - A Revolução Riograndense ameaça
nodia 15/01I25,entravaem construção, vaS. Catarlnaemobilizavao 130 B.C.,
e o fiscal Affonso Piazera orientava os de Joinville e corria a notícia que Gesa
moradores daEstrada Jaraguá que po- Rodolpho Fischer e outros teriam
diam fazer os seus transportes pelo desertado. Mas como se apresentara .

canúnho que, partindo ou pouco além voluntariamente, Artur Müller telefo
daresidênciadeWilhelmWeegeiaaté nava e recebia notícia pelo Gen.

oJaraguáEsquerdo, e os doRio daLuz, Rondon, que Gesa gozava de saúde e

fundos, próxima à escola pública, pas- já tinha sido promovido a cabo. Cessa-
sando para a Estrada Rio Cerro. va o falatório ...

Há60anos
- Em 1935,aDeutscheSchuleJoinville, ainstaIação) eradeRs. 1.087:400$460,
sob orientação do prof. Richter, ou seja uma média de 43$480 por
apresentava-se em J�á, no Salão cabeça, considerada uma população
Buhr, cantando cançõesalemães, corno de 25 mil habitantes.
parte dos "Wandertage" (Dias de .

- Nos dois cartórios do Registro Civil,
Excursão). Eram aplaudidos. omovimento dacomarca, em 1934,era
- Jaraguá vivia seu primeiro ano de o seguinte: nascimentos Jaraguá 762 e

município emancipado, juntamente Hansa 175-937; casamentos Jaraguá
com o segundo distrito, Hansá 11geHansa57=176;eóbitosJaraguá
Humboldt (atual Corupá). Medía-se a 94 e Hansa 55=149.

'

receitamunicipal que, em 1934 (desde
Há tô sno«

-Em 1935,osnascimentosemJaraguá
do Sul vinham caindo de ano apósano:
no ano de 1984, nasciam 1.448

crianças, em 1983, 1.528, em 1982,
1.578 e, em 1981 erade 1.981, segun
do informações doRegistroCivil do 10

distrito, ÁureaMüller Grubba,"
- Walter Franco, de S. Paulo enviava
um acröstico Liebe Kolonie-in
Brasille;; FroehlieheWeihnaehten,
lembrando suas ligações íntimas com
a radiofonia, "que causou mais im

pacto regional do que o aparecimento
da televisão", referindo-se a agostol
47,WernerStange eHomeroCamargo

de Oliveira, componentes da Rádio

Jaraguá Ltda. A ZYP-9 alcançava
grande fama e audiência, integrada
por locutores de S. Paulo mais tarde
da "Tupy", tais comoCláudioGiostri,
Arruda Neto, Cícero Mota, Souza
MirandaeMotirValio e os programas
"gentileza", com as vozes da Senira
Mafra e Edith Silva, depois Ruth
Braun e Rita Maller, que faziam o

programaem Iínguaalemã, o auditório
no Salão Buhr, o auditório ao lado do
Cine Jaraguá, antiga sede do
CORREIO DO POVO e o Rancho do
Dadi e outros que ainda estio vivos.

.

�DUas Rodas
Industrial
ALTA TE NOLOGIA

, EM MA�iRIAS.PRIMAS
PARA ALIMENTOS

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos. Fone (0473) 71·2277
Jaraguá do Sul- Sé:

__ �
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Retranca
(C.M.)

Sem liderança
Derrotada no segundo turno a deputada Ângela Amin saiu de
cena. Tal atitude, segundo lideranças do PPR, não a indicam
como o nome capaz de reaglutinar as forças do partido em'
Santa Catarina depois da desasttada campanha do marido,

Bsperidiõa Amin, à presidência da República, jogando fora uma

nomeação, praticamente, para governador. Embora todo o

carisma de Amin a verdade é que o PPR está sem comando no

Estado. O deputado Paulo Bauer até aceita a missão. Desde que'
indicado porconsenso.

,
,

"E" e não e

LuizHenriquedaSilva, chefede
GabinetedoprefeitoMário Cel
so Bittencourt, corrige: ele não
é secretário interino de Obras
de Barra Velha, como saiu pu
blicado nas edições de 11 e 14

dejaneiro.Emborasejaelequem
preste, aos jornalistas, infor
mações sobre o setor.

Pode?
Tem deputado empresário da

região de Jaraguá do Sul que
está, ainda, choramingando
porque acha que mais de R$ 6

,

mil por mês é pouco. E o que é

pior: o "reclamante ''fazchuncho
com hotel e restauranie. pra
pagar pouco ou nada. Expli
cando: quanto mais hóspedes
leva para o hotel ou comensais

para o restauranie.menospaga.

Agindo 1
PSDB de Jaraguá do Sul quer
deixar de ser um apêndice na

política local. Para ser um

partido poltüco com peso nas

eleições municipais, em condi

çõesde igualdadecomasoutras
agremiações. Movimentação
nos bastidores já é grande.

Agindo2
PTB deGuaramirim, comanda
do pelo empresário, Rodolfo
Jahn Neto, prepara-se para
disputaraprefeituraemvô,Ejá
tem definida a chapa: vereador
Nilson Bylaardtpara prefeito e

Neto para vice. Nomes que têm
.

apoio atémesmo emmunicípios
vizinhospara a organização da
campanha.

.

Terrível
Andarpelas calçadas no centro
de Jaraguá do Sul requer
preparo ftsico,'em dias de chu
va. Para saltarentre umburaco
e outro, sob pena de a roupa
ficar enlameada e os sapatos
encharcados.Afinal, não há uma
lei que obrigue a conservação ?
Cadê o Código de Posturas?

Coisa de louco!
Coturíbuinte deBarra Velhafoi
questionar o valor da taxa de
coletade lixo (inclusa no jPTU),
ao secretáriodeAdministraçllo e
Finanças, João Carlos D'dvilla
Bittencourt. Eis que entra o

prefeito, ouve a queixa e manda
dar um desconto. Reação do
secretário na ausência do pre
feito: "elenõomandanadaaquü".
Contribuinteficou pasmo.

Najustiça
Advogado de Jaraguá do Sul
move ação contraaprefeiturade
Barra Velha. Motivo: prefeito
Mário Celso Bittencourt
autorizou a construção de uma

lanchonete, emltajuba, emterras
de marinha, com concessão de
dois anos sem concorrência pú
blica, segundo o advogado.

Novo espaço
Prédio da antiga rodoviária de
Jaraguá está sendo reformado.
Posteriormente deverá servir

para abrigar atividades
culturais e, provavelmente, a

. bibliotecapública. Projeto nes
te sentido estáemfasede desen
volvimento nasecretariadePla
nejamento, a pedido do
secretáriodeCultura, Esporte e

Lazer, Balduino Raulino.

Para este verão, não esqueÇa da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

- Torta de Sorvete - Sandurche de Sorvete -

Bombom de Sorvete. Voei escolhe o
sabor. Encomendas pelo fone: 71-8724

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 819 - Centro
Fone: 71-8124 - Jara uá do Sul- SC

POLíTICA
AGINDO

PTB de Guaramirimmonta

chapa pura à prefeitura
G�a�amirim - o Partido

'IrabalhístaBrasileirojádecidiu:
.

vai disputar as eleições para a

prefeituraem96comehapapura.
A confirmação foi feita nesta se
mana pelo presidente do PTB,
empresário Rodolfo Jahn Neto.

Segundo
POdidDele, em

bora os

petebís
tasainda

qUill'
disputolestejam

�: ::�� pOlO YIIII(III

versações,jáépraticamente certo
o lançamento do vereadorNilson

Bylaardt, único representante do
partidonaCâmaradeVereadores,
como candidato a prefeito.
A respeito de suaparticipação

em uma chapa com Bylaardt, o
presidente do PTB disse. ser até

possívelquedisputeopleitocomo
candidato a vice-prefeito.
Lembrou, porém, que se outros

nomes de maior consistência

surgirem, não haverá problemas
para a composição da chapa
petebista. "A idéia foi lançada e

.

estamosconversandocomtiliados
e simpatizantes", disse Neto;

Oempresárioachaque oPTB,
emGuaramirim, temboaschances

deconquistaraprefeituraporque,
entre outras razões, possui bens
nomes em seus quadros e é uma
aItemativà "para quem não quer
votar em quem já foi", numa

referênciaclara aos nomes quejá
circulam na cidade como candi
datos de outros partidos. Para
aumentar suas chances, o PTB

.

torce para que o PMDB, PFL e

PPR também disputem o pleito
com chapas puras. "Anossa van
tagem é quenão tememosperder
umaeleição, porque outras virão
depois", raciocina Jahn Neto. E
conclui: "mas acreditamos em

uma vit6ria".

TROCO

Vaselvai teroposiçãonaCâmara
Jaraguá do Sul - A partir de

fevereiro, quando termina o

recessodaCãmaradeVereadores,
provavelmente o prefeito Durval
Vásel continuará tendo amaioria
noLegislativo,porémaaprovação
de determinados projetos poderá
não ter tantas facilidades como

até agora, em função de acordo
existente entre as bancadas do.
PTB e do PPR. Nesta semana o

vereador GiImar Menel (PTB)
disse discordar das afirmações
feitas porVasel de que o epísödío
de eleição do novo presidente da
Câmara não deixou seqüelas e

não afetou a aliança entre PTB e

PPR.

Menel, derrotado por 6 votos

contra 9 dados a Valdir Bordin
(PTB), disse que isso só ocorreu

porque o prefeito impôs um can

didato "e porque tive contramim,
também, opresidentedopartido e
a traição de companheíros que
haviam hipotecado solidariedade
àminha candidatura". Para ele, a
prova mais contundente está na

eleição do vereador Pedro Gàrcia
(PMDB), como segundo suplente
daMesaDiretora. "Perdimasmi
nhavitória foi a eleição deGarcia

edeJoséRamosdeCarvalho(pPR)
como vice-presidente", disse o

vereador.

Segundo Gílmar Menel, sua
candídaturanãoteveapoíoporque
oprefeitosabiaque,eleito, passaria
a exigir, com os companheiros, a
substituiçãodepelomenosquatro
secretáriosmunicipais.Oex-více
presidente da Câmara não
confirmou mas é quase a certa a

formação de um grupo no

Legislative de oposição à

.admínístração municipal, o que
não existiu nestes dois primeiros
anos do atual governo.

ASSEMBI..ÉIA

PFLePMDBqueremteropresidente
Florianópolis - Alémda dis

puta pela presidência de vários

órgãos regionais, o PMDB e o

PFLtravamumaencarniçadaba
talha pelo comando da Assem
bléta Legislativa cuja
presidêncíafoiprometida aoPFL
pelo governador Paulo Afonso

Vieira, em troca de apoio do

partido HO segundo turno.

Lideranças do PFL já a�aram
que não pretendem abrirmão da

presidência. O PFL tem como

candidatos declarados os depu
tados Onofre Agostini, Adelor

Vieira e César Souza.
Mas o PPR também está na

parada como maior bancada na

Assembléíaeseupresidente, José
Zeferino Pedroso, corre atrás de

lideranças de outras siglas bus-·

.
candoapoio à reeleição do atual
presidente, Pedro Bittencourt
Neto. Zeferino defende a

distríbuição de cargos na nova

mesa diretora, o que daria vagas
pararepresentantesdoPPR,PFL,
PT, PMDB e PDT que, juntos,
somam 38 deputados - os outros

dois deputados são do PSDB e

PL.

Acandídaturaíntempestívado
deputadoManoeIMota(PMDB),
irritado com a inexpressiva
participação. do .Vale do

Araranguä, sua região, na com
posição do governo, acàbou por
gerar divisões dentro do partido,
oquepode levarpeemedebistas a
um acordo com outras siglas. Na
próxima terça-feira o PFL deve

se reunir para definir seu candi

dato, detonando na prática o
processodeeseolhadanovamesa
diretora.
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ENXURRADAS

Moradores daBerta Weege sofrem com chuvas

J araguá do�UI - Revolta

é o termo correto para se definir
oestado deânimo dosmoradores
da rua Berta Weege, no trecho
onde a pavimentação a

paralelepípedos foi interrom

pida em

outubro P'f"'-/f#mOdo ano .,&1, tii',

passado.
Como
em qua-
se todos ,I..
os finais tJulutJltJ
de tarde
fortes trovoadas têmcaído sobre V.."MIIIIII6
a região, a cena se repete. Com
tubulação de diâmetro insufici
ente e entupida e bocas-de-lobo
depequenoporte,aáguaescorre
forte sobre o leito da rua

provocando sérios transtornos.

Algumas casas, como adeArno

Eing, são freqüentemente atin

gidas.
Emoutrospontosdarua, tam

bém em conseqüência da subs

tituição da tubulação antigapor
outra de menor diâmetro, o

problemaocorremaséno trecho
onde a pavimentação foi

interrompida que está o maior

problema. Valmor Maass,
morador da casa número 2.490,
vê desolado a parte frontal da

II MalhasOalmar
....m a pronta antraga: lIala malha,
'maietinho,moletoft llaoaeamur,ado
lotalmanta marearlado,' fabricados
com a malhar taenologla

FoIoe: MarcIIoI DIlvid MurIllWCP

sua propriedade ser invadida
pelas águas. Lembra que o

vereadorWigandoMeyermora
há poucos metros de sua casa,

passa pela rua todos os diasmas
que "infelizmente não toma coo'
nhecimento disso".
Arno Eing, proprietário da

fábrica de elásticos A.V. Eing,
incomoda-seduplamente. Toda
vez que chove forte as águas
alagam sua casa e, em alguns
'casos, as instalaçõesdaempresa
também.Segundoosmoradores,
todos eles bastante irritados,
naquele trecho a rua desce e

sobe formando uma espécie de

depressão no terreno. Como a

pavimentação foi interrompida,
uma das pistas ficou bem abai
xo da outra, o que provoca a

retenção das águas por causa
da tubulação entupida pelo
barro;

Para piorar, num trecho de

pouco mais de 30 metros, os

veículos, incluindo ônibus cole
tivo, trafegam na contra-mão,
para evitar 'o lamaçal da outra

pista ainóa em leito de terra.

Isso, segundoosmoradores, tem
ocasionado situações de

freqüente risco, principalmente
para ciclistas e pedestres, em
especial as crianças. O clima de

insatisfaçãonaquelaáreacontra
a prefeitura é grande.

Defesa
O secretário deObras, Afon

so Piazera Neto, argumentaque
na segunda-feira, 16, os

trabalhos de desobstrução de
bocas-de-lobo e de continuida-,
dedapavimentaçãohaviamsido

recomeçados mas tiveram que
ser novamente interrompidos
por causa do mau tempo. Se

gundo Piazera, a pavimentação
foiparalisadano final deoutubro
porque a empresa contratada

para fornecer as pedras teve

problemas com a Fatma e o

Ibama (extração em desacordo
com a legislação) mas que a

situação já foi normalizada.
"Assim que houver condições
de tempo bom as obras terão

prosseguimento", garantiu o

secretário.

..

I�AÇA-NC'S (]IIA. ,rISI'I'A.
POSTO I)fi VI�NI)A..fi .nJiVn, A FÁlnlf(�A,

llUA J("�ILLfi 1346
LOJAS DALMMI- AV. (.fiTÚLIO VAlI(.A..fi, 12U

,JAllAC.I]Ã I)C' SI]I.. - Sf�
14'('NI� 71'-1 (;(;(;
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PROIBIDO

CORREIODOPOVO - 5

Saúde está fiscalizando venda de
.

maionese
J araguä do Sul - A

secretaria municipal de Saúde,

começou a cumprir na quinta
feira, 19, portaria baixadapela
secretariaestadualdeSaúdeque
proíbe' a comercialização de

produtos
fabri
cados a

partirdo
ovo cru,
em res-.

tauran

tes, ba-

OYD tIl/
IIDDpDds

res e si-
milares. Em Jaraguá do Sul a
inicíativafoi pioneiraem Santa

Catarina, depois de um caso de

intoxicação demais de 90 pes- SecrellbiD ,rIM" '.014
soas, porém, houveresistências
por parte de comerciantes que de intoxicação dê produtos
se negaram a cumprir a industrializados feitos à base

determinação. de ovo cm, como o sorvete, por
exemplo, também ocorreram

Segundo o secretário Irineu mas em menor escala.

Pasold, foram mais de 150 ca-

sosdeiiltoxicaçãosomentepor Baixada a portaría munici
causado consumo demaionese paI, segundoPasold,muitos es
contaminada com a bactéria tabelecimentos suspenderam a

salmonelaemJaraguádoSul,a comercialização da maionese,
partir. do fillal do ano passado. prato consumido por prati
Porém, disse que outros casos camente amaíoría das pessoas

. �
.

que freqüentam restaurantes e

por aquelas quecostumam, nos
fins de semana, adquirir o

prodUtoem rotísseríes. "Porém,
alguns insistiram em não
obedecer a determinação e

foramavisados dequequalquer
problema, além da punição
pecuniária estabelecida,
arcariam com as conseqüênci
as", disse o secretário. Pasold

lembraqueamaíonesepode ser
comercializada, desdequecon
feccíonadacomprodutosíndus
tríalízados existentes em várias '

opções no mercado.
, Por isso, desde quínta-feíra

a equípe de físcalízação do

departamento de Vigilância
Sanitária está nas ruas

verificando o cumprimento da

portaria recentemente baixada

pélasecretariaestadual daSaú
de, cujodocumento chegouesta
semana às mãos do secretário
Irineu Pasold. "Nós' somos

responsáveis pela saúde públi
cae vamosagir com inteasída
de e rigor contra os que insis
tememcomercializaroproduto
da forma não permitida", con
cluiu o secretário.

SAUDADE & GRATIDÃO

Miguel dos Santos, um dos primeiros
colaboradores da Viação Canarinho, fez a sua última

II
# "

II' viagem no sábado, dia 14 de janeiro.',
.

II

Um homem excmplar, que deixou gravada em nossa

terra e em nossos corações a sua marca: uma vida

honrada, dedicada à família, aos amigos, à empresa... li

LEITE PASTEURIZADO,
INTEGRAL

WAGNER'

Estrada .lucu- \�'lI - Kill 10 - (;lIar'amir'illl - sc

\ tcnduucntu ao consumidor: 10-173) 7J-O-l.2.2

MAU CHEIRO••• SANEBO� veda o mau cheiro, impede a, saída de insetos "ê pequenos
animais do esgoto e garante total segurança centra inundações. SANEBOX •

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

tamanhos os produtos SANEBOX com pronta entrega direto da fábrica.
, :'Cita. "",

COMERCIO E REPRESENTAÇOES MANSKE LTDA.
RUA JOINVllLE, 1.532 - FONE/FAX 72-1�85 - JARAGUÁ DO SUL - SC

••• É COISA DO PASSADO
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•
.

• '. Isenção do ICMS
incenüvosfiscaIs pode gerar mais

OWu� e1!lpregos logo
Florianópolis - Com o projeto

de lei que dá isenção de ICMS
para microempresas, reduzindo
ematé75%oimpostoparapeque
nos negócios, a expectativa do

governo do Estado é a de que nos

próximos quatro anos sejam
criadas en tre 20 e 25 mil

microempresas em Santa
Catarina. As micro e pequenas
empresasempregam 60% damão
de-obra e representam apenas 1%
da arrecadação. Com' isso o

governoesperaqueosempresários
transformem os benefícios em

empregos.
O presidente da Fampesc,

Haroldo Nei_tzke, diz que o projeto
éumacenoparaodesenvolvimento
do Estado, já que a constante
modernização das indústrias tem

reduzido o contingente demão-de
obra,causandodesemprego.Agora,
as micro e pequenas empresas
partem em busca de outros benefí
cios junto aos bancos: maior

parcelamento de émpréstimos,
carência e jW'Osmais baixos.

� I+UM�NIZ�Ç�O DO _T�NÇITÓ €M
J��GU� DO ÇUL c POÇÇU/€L

ß�Ç,T� I+�VE:R UM� CONÇCIE:NTIZ�Ç�O
DE: �Mß�Ç �ç �RTE:Ç:

P€D€ÇTRE:Ç E: MOTORIÇT�Ç.

o/JA [Q)�' A�A�rg[bO�3,

PRODEC

Governo amplia OS
....

FlorianóPolis - Até o final
do mês o governador Paulo
Afonso deverá encaminhar
à Assembléia Legislativa
projeto de lei criando o Programa
de Desenvolvimento da Empresa
Catarinense (o novo Prodec),
amplian
do os in- 1.(.1,. •
centivos IrtlfI,w iii'

fiscais olro;/
para a.
instala

ção de

empresas
em San
ta Catarina. O projeto, em sua

nova versão, poderá atrair

empresas comoaGeneralMotors,
Samsung eCoca-Cola. porexem
plo, quejádemonstraram interesse
em investir no Estado.

Grandes e médias empresas Paulo Afonso, ao anuncÚl1' o�ncamlnlulln�nto do proj�to à Ass�mbUÚJ
serão as principais beneficiadas,
através do adiamento do paga- 70%;noterceiro,60%enoquarto
mento do ICMS devido. No ano, 40%. Do quinto ao décimo

primeiro ano o adiamento poderá ano o pagamento poderá ser adi
ser feito em� 75%; no segundo, "ado em até 40%. Os benefícios

também valem para a importação
de máquinas e equipamentos,
através dos portos catarinenses.
Como os incentivos do Prodesc,

SantaCatarinapretende ficarcom
pelo menos US$ 2 bilhões dos
US$ 85 bilhões que o Brasil

importará de produtos diversos.

\JIAÇÄO'
CANARINH-O

/

Ventiladores, fax, máquinas de escrever e calcular, relógios de
ponto, suprimentos pl informática, cofres e acessórios em geral

VENÂNCIO DA SILVA POR""', asa
JARAGUÁ DO SUL _-.......CA"''''''

Fa FAX (047'3) 72-1"'2

Cadeiras Fixas e giratórias em corvln

Mesas 'micro Armários

ArqUivos
ropelros

Mesas de vários
tamanhos

Estantes de
aço Cadeiras

I
°1'

..
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VARIG RIO-SUL

Fone/Fax Fone/Fax
(0473)71-0091 (0473)71-0091

VENDE-SE

Opala Comodoro SLE ano 86,
branco, álcool, ar condicionado,
lindo. Tratar fone 76-7021 com

Romeo

VENDEDORAS

Precisa-se de vendedoras autôno
mas para serviços externos. Ven
das através de catálogos.Contatar
fone 72-3786 para Jaraguá e

região

VENDE-SE
BrasiliàJ77 - Cor marrom claro.
R$ 2.400,00. Fone 71-9822

VENDE-SE
VENDE-SE Aparelho de ginástica Remador
Elba CSL/89 em ótimo estado - Athletic. ValorR$ 150,00 (facili- VENDE-SE
com todos os opcionais (menos ar tapagamento). Telefone 72-3050 TerrenonapraiadeArmaçãocom
condicionado). Vidros verdes' - 300m2à800msdapraiaeà50ms
álcool - R$ 9.500,00. Telefones VENDE-SE do Beto Carrero. Valor R$
72-3248 e 97-9964 Loja situada na Mal. Deodoro. 4.500,00. TratarcomValdéciono

Excelente ponto comercial. Con- 71-3133 (horário comercial)
tato 72-3786 ALUGA-SEMoto NX/90 em perfeitas condi-

.

_

ções, Cor vermelha. Tratar pelo
fone 72-1123. ValorR$ 3.700,00
com sr. Giulíano

VENDE-SE

Duas salas situadas na rua

Joinville, n° 3747. Tratarnomes
moendereço

VENDE-SE
Um terreno com 480m2 de esqui
na, no bàirroFrancisco de Paula
R$ 5.500,00. Aceita carro no ne
gócio. Tratar rua Irmão Leandro
(fundos do 158)

VENDE-SE
Verona LX branco/91 em ótimo
estado. Contato fone 72-0777

VENDE-SE

Ponto comercial: açougue e

mercearia com estoque e

maquinário.ValorR$ 17.000,00.
Aceita carro até R$ 8.000,00.
TratarruaErwinoMenegotti, 215
oupelo fone72-1399comNairou

Zéquinha.

VENDE-SE

Equipamentos para mercearia: 1
balcão frio Visorâmico, balanças
para 20km, prateleiras e balcões,
caixas e vasilhames parabebidas ..
Ótimo preço (parcelado). Tratar
ruaFranciscoHruska, 1267 - Ana
Paula IT - Aproveite

VENDE
FINANCIA

'HP MOTOS
COMPRA

TROCA

VENDE-SE
Telefone celular com ou sem

aparelho. Tratar 72-3248 e 97-
1r.::::===================.19964 ._

.

. . \

C E, N T E'R
s O M

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

.Uma linha completa de todos os gêneros (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, encordamenfos pl violões e guitarras .

•Promoção de CD's com rnois de lOOO CD's à 9,70 Reais.

Disco a partir de 3,80 Reais .

•A liquidação é fantástica

*E mais: Fitas virgens, violões, controle pl vídeo-game, etc... "

.Uma loja do futuro, moderna e criaTIva.

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

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

C DiS. DISCOS· FI TAS

...._____I

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA. Persianas Verticais

� FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianos
Residenciais e Comepciais

---

Móveis sob medida

VENDAS'E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc)
Fone (0473) 72-0247

Jarag�á do Sul - sc
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VENDE-SE VENDE-SE
Uma casa de alvenaria semi-aca- Casa de alvenaria com 70m2
bada emNereuRamos com 81m2, (nova) localizada perto do campo
terrenomedindo 15x30.ValorR$ do Amizade em Guaramirim.

12.000,00. Tratar fone 71-2410 . Tratar73-0526comJÚnior. Valor
R$ 22.000,00

TROCO OU VENDO
Título do Baependi por antena

VENDE-SE

parabólica. Tratar 72-2293 com Açougue e mercearia Kucco (es

Lucas ou IIene toque e maquinário). Situado na

rua Carlos Bggert, 637 - Bairro
Vila Lalau. Valor R$ 11.000,00.
Aceita carro no negócio. Tratar
no endereço acima.

VENDE-SE
Passat 1.6 especial. Carro impe
cávelcom rodasAquarius 14, todo
equipado.Corgrafiteesverdeado!
ano 80 gasolina. Preço R$

. VENDE-SE

4.500,00. Tratar com Rafael no Pontocomercíalcom equipamen-
71-4865 toeestoque. Tratarna ruaErwino

Menegotti,
.

215, Vila Rau, com
JoséouNair.ValorR$17.000,00.
Aceita carro no valor de R$
7.000,00. Contato pelo fone 72-
1399

VENDE-SE
Sobrado de alvenariacom 110m2,
na Ilha da Figueira - Próximo
Hotel Scbmidt. Telefone 72-3786

VENDE-SE
Bicicleta 21 marchas em alumí

nio, raiogrosso, fechos depressão.
Tratar fone: 72-3636 com Paulo
ounaruaJoséFontana, 42próximo
da prefeitura.

VENDE-SE
Um Escort Hobby 1.6!93 -

20.000km, cor azul metálico.

PreçoR$12.700,00. Telefone71-
6464

VENDE-SE
Um Versailles/92 Ghia, comple
to. Tratar fone 72-2772

VENDE-SE
Chevete 93 1.6, ótimo estado, já
financiado. Estuda-selroCa.Tratar

(0473) 71-1266 ou 97-9729 com
Antônio Marcos

CHEVETTE JUNIOR'
KADETTESI!.

.

DELREYGLX
ESCORT L Cf OPCIONAL XR3
BELINA DEL REY L
SANTANA aUANTUN
SANTANÄCG
FIAT UNO S

JEEP JAVALI TURBO'
F-4000

.

F-1000 '

F-1000

COMPRA- VENDE
TROCA - FINANCIA
AUTOMOVEIS

AZUL
VERMELHO
DOURADO
AZUL
DOURADA
VERDE
VERDE
CINZA

92
90
90
89
88
86
86,
85

COMPRA- VENDE

TROCA-FINANCIA
CAMINHOES

BEGE
BEGE
BEGE
MARROM

91
89
86
84

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

D20-Bordo ; 89

Verona-Prata. 90

Monza-Cinza. 90

Monza- Vermelho 87

Cllevette-Verde '" 83

CllevetteHathc-Cinza. : 80

Passat-Branco "
84·

Corcel II �Branco 78

F-1000-Amarela. 86.
Fusca-Bege 73

MotoTuruna 81

Fona (0473)

76-7014
Rua Angelo Rublnl, 951 - Barra do Rio Cerro
89260-000 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

( ANUNCIAR É LUCRAR. E LUCRAR ÉAQUI)

Moda

traditional

TRADE MARK

CARMIM
SPECTOR - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO

Rua Emílio Carlos Jourdan, 62

R$

Parati LS 83 Prata Gas. 6.000,00 CB400 83 Preta Gas. 3.300,00

Voyage.LS 86 Verdemet. Alc. 7.300,00 Ténéré 90 Azul Gas . 7.000,00
.

EseortXR3 84 Preto Ale. 6.800,00 Passat 83 Branco Ale. 7.500,00

UnoS 87 Prata Ale. 7.400,00 DelReyGL 88 Azul Ale. 7.000,00

Chevette SLE 89 Marrom met. Ale. 7.500,00 Fiat 147 83 Dourado Ale. 3.000,00

Chevette SL 84 Verdemet. Ale. 5.200,00 Fusca. 68 Vermelho Gas. 2.000,00

CB 400 II 81 Vermelha Gas. 2.600,00 Passat 79 Bege Gas. 2.300,00
..
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APARTAMENTO
Procura-se apartamento para

alugar em Jaraguá do Sul com

II até 2 quartos.
Tratar com Rosmary.

Fone 71-3800 - ramal283
em horário comercial.

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

Vende
Casa na rua Bahia de 320011 toda de alvenaria.
Casa próximo antigo Salão Döerlng, de 1301111 em madeira.
Casa nova situada próxima àRecreativa do Breithauptc/ltOm1•
Terreno central, no início·da roa Adé1iaFischer área de 33.023 ,OOm1
Lotes no Loteamento ltapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m., próximo Bretzke.
Área nobre - Lote com 384m1 - Lote com 1.652m1, pröxímoRecreativaMarlsol
Lote pröxímoUrbano, Jaraguá-Bsquerdo, 555m1 - 6.500,00 - 450m1 - 4.500,00
Lote próximo ao Cepron com 392m1

.

.

..

Casa dealtoestilona roaAntonioTeixeirados Santos com 290m1,pröxímoBeua
Rio Clube de Campo. '

o..

Casa de alvenaria com 165m1 pröx. Colégio Albano Kanzler - Vij.a Lenzi
Casa de alvenaria com 180m1 pröx. Posto Mime - Vila Nova

Lote na comunidade São Luiz Gonzaga de 400m1.
Lotes financiados no bairro Jóllo Pessoa.
Lotes financiados em frente AABB.

Sala Comi. Bd. Florença, la andar cl 113,94m"
Apto Bd. Schiochet ao lado do Supermercado Sesi, fin�ciado cl 165m1, cl

.

piscina, 2 garagens, salão de festas, quadra esporte, porteiro 24.horas. ,.
Chácara em Coro á com 66 mor os com uma casa de alvenana de 70m .

•

l.Hablas espaãol?
Parlez-vous français?

1\1 parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak English?
SEJA 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

•

PARA-BRISAS

Pára-bl'isas e vidros,
novos e IJsados paro

automóveis.

Em. Nereu Ramos ao

lado do campo Estrello.

72-2218
VENDE-SÉ
Panificadora completa com 15

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

Julho, 577 - Vila Nova

VENDE-SE

Estampariacompleta,R$4.500,OO
ou trocaporcarro. Tratar72-2683
cf 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

Voyage LSf82 - gasolina. Tratar
71-2400

VENDE-SE
Ar condicionado 100 Btus (na
caixa)R$ 550,00 - Consul. Tratar
72-3684

TROCA-SE
Sobrado de 100m2 por
apartamento em Barra Velha ou

BalneäríoCamboríü.Telefone72-
3786

VENDE-SE
Terrenocom480m2deesquinano

· bairro Francisco de Paula. Preço
RS 5.500,00. Aceita-se carro até

R$ 4.000,00. Tratar 71-9054 nas
3Ag e 5"s feiras das 14:00 às 18:00
horas com Getúlio Marques

VENDE-SE
Uma casa em Nereu Ramos semi
acabada de alvenaria com 3

quartos, 2 banheiros, sala, copa,
cozinha. Valor 1 entrada de RS
10.000,00 mais 2 vezes de R$
2.500,00. Tratar 71-2410

AGRADECIMENTO

Familiares enlutados e ainda sensibilizados com

o falecimento da viúva sra.

LINDA RICHTER ROEDER
vêm poresiemeioagradecerasmanifestaçõesde
pesar, 'aos que enviaram flores, coroas eaos que
acompanharam a extinta a sua última morada.

Agradecem em especialao Dr. Luiz C. Bonilauri,
pela assistência médica prestada, e eo Pastor

Carlos Roberto Streppel, pelas palavras
confortadoras proferidas em casa e à beira do

túmulo. Outrossim, aproveitam a oportunidade
para convidá-lospara o Culto deOração Memorial
que será celebrado no dia 29 de janeiro de 1995,
às 09:30horas, na IgrejaEvangélica Lutherana de·
Jaraguá do Sul- Centro.

II

II

I'

I'

I'
. II

VENDE-SE
Dei Rey/82. Valor RS 4.700,00.
Telefone 71-9822.

oAROMA EOSABORDONS BONSTEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA ECONFEITARIA

�PÃO(lVINHO
Abertodiariamentedas06:00às 21 :OOhs,

inclusivedomingoseferiados ,

Av_ Mal. Deo�oro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzl

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

Fone (0473) 72-1000

MARAN�NI Bolsa
de Telefones

I
CDMPRA
lINDE

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

(Defronte Beira Rio Clube de Campo)
.

i(llJJI ::,') «:» /:�,

@�m!2J Cß�[b��� [b�[Q)�()
DlVlSÃO'DECONCRETO

nuBOSEARTEFATOSD�CONCRETO)
__"_Rua Joinvi/le, 1016 - Fone 72-1101 _
DlVISÃODE PLÂSTICOStTUBOSDEPVC-ELETROIUNHAS
ESGOTO-TUBOSDE POUETILENO/MANGUEIRAPRETA).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
Rua c« Procópio Gomes, 89

Fone 71-0066

TUDO EM 3 VEZES SEM JUROS, SEM
ENTRADA PELO PREÇO DA ETIQUETA

.�
.....�

. (AO LADO DA PREFEITURA)
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Proclamas de Casamento
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório

exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:
Edital N° 19.765 de 13/01/1995

ELPIDIO LUÍS DA ROSA E KATIA CARLAWOLFF

Ele, brasileiro, solteiro, músico, natural de Erechim, Rio Grande do Sul, domiciliado e

residente na ruaFritz Hasse, 96, apto. 02, nesta cidade, filho de Elpidio Marciano daRosa
e Dilovar Maria da Rosa.

Ela, brasíleíra.solteíra, do lar, natural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliado e residente
naruaFritz Hasse, 96, apto. 02, nestacidade, filho de JoãoGilneyWolffe IreneBarthWolff.

Edital N° 19.766 de 16/01/1995
li

Cópia recebida do cartório de São João Batista, neste Estado
ROGÉRIO FREITAS E EVANIA HAMES

Ele, brasileiro, natural de Francisco Beltrão, Paraná, domiciliado e residente lia rua Carlos

Mayer, 502, Baepen�, nesta cidade, filho de Francisco Freitas e NairMenin Freitas.
Ela, brasileira, natural de São João Batista, nesteEstado, domiciliada e residente na ruaDr.
Almir Zunino, 90, Jardim SãoPaulo, em São João Batista, neste Estado, filha de Francisco
Freitas e Nair Menin Freitas.

Edital N° 19.767 de 16/01/1995

Cópia recebida do cartório de Guaramírím, neste Estado
VALÉRIO BORGMANN E LUCIA ISMAEL

,

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e resideme na
rua José Teodoro Ribeiro, 3.968, nesta cidade, filho de Rudy Borgmann e Luiza lItxnburg
Borgmann.

-

Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natural de Catanduvas, Paraná, domiciliada e residente
na rua Agostinha Valentin do Rosário, 398, Guaramírím, neste Estado, filha deAtoaNino
Ismael e Alcebida Ismael.

Edital N° 19.768 de 16/01/1995
EMERSON HERNANI SAUTNER E SIMONE BARAUNA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deAurora, nesteEstado, domiciliado e residente na
rua JoséTheodoroRibeiro, Ilha daFigueira, nestacidade, filho de Vanio José Sautner eEloy
Sautner,
Ela, brasileira, solteira, comeseíäría, natural de Joínvílle, neste Estado, domiciliada e

residente em Santa Luzia, São João do Itaperiu, neste Estado, filha de Rudolfo Barauna e

Terezinha Barauna.
! '

Edital N° 19.769 de 16/01/1995
MARTINHO FRANZNER E CÁTIA CILENE TORRES HÜPNER

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente naTifa
dos Martins, nesta cidade, filho de Hilario Franzner e Antonia Pakuszewskí Franzner.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Joinville, nesteEstado, domiciliada e residene
na rua Benjamim Stein, 65, Jaraguä-Esquerdo, nesta cidade, filha de Nelson Hüpner e
Cacilda Hüpner.

Edital N° 19.770 de 17/01/1995
PAULO GRUE1ZMACHER E ROSELENE AUGUSTE LINONER

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua

Gumercindo da Silva, 477, nesta cidade, filha de HumbertoGruetzmacher e GerdaAugusta
Neitzel Gruetzmacher.
Ela, brasileira, solteira, bancária, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente
na rua Freiberger Pamplona, 72, nesta cidade, filha deRolfLindner e Ema Frieda Hedwig
Behling.

Edital N° 19.771 de 18/01/1995
ADEMIR JOSÉ BORTOLINI E TERESINHA CACHOEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escrítörío, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na rua Virgílio Pedro Rubini, 1j 11, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de
Mario Bortolini e Filomena Biemazki Bortolini.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Pouso Redondo, neste Estado, domiciliada e

residente na rua padre Aloisio Boeing, 408, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de
Amadeu Cachoeira e Cecilia Cachoeira.

Edital N° 19.772 de 19/01/1995
ADELMO COITO E DENISE WiELE

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Abdon Batista, neste Estado, domiciliado e

residente na rua 388, n° 880, nesta cidade, filho de João Coito e Maria de Lurdes Coito.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente narua
Guilherme Wackerhage, 641, apto. 201, nesta cidade, filha deWalter João Wiele e Nayr
SchwarzWíele,
E pará que chegue' ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será

publicado pelaimprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

'1ÚJlâ�'
CRECI4004V

VENDE-SE
Casa de alvenaria, semi-acabada de 150mts, com
terreno de 550mts próximo à confecções carinhoso,
valor R$ 16.800,00
2 casas, sendo uma de madeira e uma de alvenaria
com 1 suíte, sala, quarto, cozinha, e demals depen
dências, terrenode 400mts, na rua: João Planinchek,
valor R$ 60.000,00, aceita-se propostas
Casa de alvenaria de 300mts com terreno de 600mts
mais 1 suíte, 2 quartos, sala de música, sala de
visitas, copa, cozinha, área de serviço e dependên
cia de empregada completa, -churrasqueira salão de
festas, garagem para 3 automóveis; próximo àAPAE
(casa de esquina) centro. Valor R$ 65.000,00 sendo
50% de entrada o restante parcelado, aceita-se casa
ou telefone.
Casa de alvenaria pröxímo ao Foto Nortelândia, 3
quartos com sala, copa, sala de visitas, sala de estar,
cozinha,2 banheiros, área de serviço, churrasqueira,
garagem para 3 carros e piscina. ValorR$ 70.000,00
Apartamento com 220mts novo sem condomínio,
com 1 surte de 20mts 2 quartosde 20mts, 1 banheiro
social, dependência de empregada completo, área
de serviço, 1 cozinha grande com 19mts, sala com
17mts, copa com 18mts, sacada da frente de 20mts,
com garagem (inter-fone) falta somente adecoração.
Valor R$ 50.000,00 aceita contra-proposta
Casa de alvenaria 140mts com terreno de 450mts
mais 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros,
churrasqueira, e garagem. Valor R$ 45.000,00 ou

financiamento de até 7 parcelas
CHÁCARA

2 casas de alvenaria, água com ribeirão no fundo
medindo20morgos localizada na estradadeGaribaldi
à 7km do calçamento da Barra. Valor à combinar

Rua José Fontana, nla 45
.

. Jaraguá do Sul - SC·
FONES: 72-0525 e 72-2931

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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28 km depraias e apenas umprédio: o sen
� EDIFíCIOGINAMARA PIOTTO - o PRIMEIRO�RÉDIO RESIDENCIALNA

,

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� E DI. F I C I O

Gin-& M&Jr& Piotto

PRAIA
DOERVINO

A decOf.çio e o m«Jilírio tem carlter mer.mente ilUstllWO, nio fuendo ",n. do imóvel, Os mlpls d. 100011z'fÍ0 Bio .penlS "f"enci,is em proporção, j Vllor correspondente is unidades 13 • 14 do primeiro ;so,

SAO FRANCISCO DO SUL SC

PREços
APARTIRDE

R$28mil

CURITIBA: 1BOkm
JOINVILLE: 40km
BLUMENAU: 90km
JARAGUÁ DO SUL: 75km

�._CAMBORIÚ: 1QOkm
SAO PAULO: 5BOkm*Entrada�

R$5.000
ItFinanciamento

próprioematá

48MESES

2e3
I " ," IJ I I ' ) I) I ( I

90 a

... 05m2
ÁREA TOTAL

��� EM JARAGUÁ DO SUL

vaDAS:
EXCLUSIVAS COM:TEe

, ENGETEC
CRECI-934-J

Cel.Procóplo Gomes de Oliveira, 285
Jaraguá do Sul • Fone: (0473) 72·2679

PraIa do Grant - Linda residência, cl exce
lente vista para o mar, toda mobiliada, con
tendo 1 suíte, 2quartos, cozinha sobmedida,
lavanderia, amplas salas com sacada,
garagemplaté5 carros. - Local privílegiado.
Preço: R$I20.000,OO(Válidoaté 15/01/95)

f

CVI
CONSTRUTORA

VIZOTO
INCORPORAÇÕES
CIVIS LIMITADA

Rua Princesa Isabel, 23.8
50 andar � Salas 5 13A e 5 14A

Telefax (0474) 33.6603
Centro - Joinville - SC

Curitiba: (041) 243.3533 '

Centro - Rua Pres,

Epiücio Pessoa, ao
lado do Bd. Jaragilá,
em frente aos

bombeiros,sobradocl
236,00m2em terreno

c/336,00m2. -Preço:
RS 120.000,00

Horst
543,OOm2 - R$
12.000,00

Deodoro, Ed. Hass,
contendo 3 quartos e
demaisdependências
e garagem - 2� andar

Preço: R$
27.000,00 (em até 3

Centro- AporWDonto.em
construção, pr6ximo a

Prefeitura frente pl rua
CadosHafermanil, cl vista

pan. praça,nova- LocaIi

zaçlo excepcional .

Hnlleg. em 30 meses •

Entrada e saldo em 30me·

.... direto com aEnFIee.

Centro - Rua Pres. Epitácio Pessoa -

490. ao lado da agência de turismo

Jaraguâ -Terreno c/2.640,oom2, frente
pl a referida rua e� 27,00metros, com
casa antiga em alvenaria medindo

249,oom2 - Preço 250.000,00

Terreno
_,

45.000m2,c/casa
mista (próx. a

Ceval) R$
37.000,00

Champagnat - Excelente casa em alvenaria,
com 339,40m2, 2 pisos, em terreno com

S32,00in2, situada na rua Jacob Guesser n°

394, suíte cl closet, 2 quartos, BWC social, 3
salas, lavabo, cozinha grande cl m6veis sob

medida, lavanderia,garagempl2carros - Preço:
R$ 127.500,00

'Vila Lenzi -

Terreno cl
490,00m2 - Rua
Goiás - R$
14.000,00

Amizade: Lot,
Behling - Lote
cl 420,OOm2 -

R$ 6.000,00

terreno com

463m2• PreçoR$
25.000,00

Terreno na rua
Ricardo
RichardPiske -

R$ 19.000,00

, em

alvenaria cl

138,OOm2-R$
40.000,00

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

Localizado entre o Trevo de Schroeder e o Portal de Jaraguá.
Ótimo investimento e localização

Financiamento direto em até 75 meses

FLORIANÓPOLIS - Jurerê Internac.lonal - Empreen
dimento Habltasul/Encol
Investimentos já realizados US$ 76.000.000,00
Lotes Urbanizados 1.036 - Casas construfdas 376

Ap�entos conoluldoe 59 - Em construção 334 - Em

lançamento 74
.

Lojas Construfdas 21 - Em construção 44

c....
Ca.. de alVenaria d 220m' cl terreno 200m' • Vila Lenzi

.

Ca.. de alvenaria c!120m'· Vila Lenzi,
Ca.. de alvenaria cl 84m' - Vila Rau
Ca.. de alvenaria cl 120m' prox. Bebidas Kienen· Itapocuzinho
Casa de madeira i:ll00m'.- Rua IrmãO'Leandro
Ca.. ' de alvenaria cl 160m' cI ..4 quartos. Rua 'AnKe Garlbaldl
Casa de alvenaria é/200m' c! terreno 2.Z00m' • prox. Malwee Malhas
Ca.. de alvenaria cl 100m"" Três Rios'd9 Nort"
Casa mista' • Rua Emnio Stein c! terrano 526m'
Sobrado c!180m' • Ilha da Figueira
Sobrado cl 250m' c! terreno 2.600m' murada· Rua João Planischaq
Sobrado cl 300m' cl 6tima lOcalização. Centro
Sobrados c! 86m' cada- Em Piçarras pr6x. Hótel Candeias
Ca.. de alvenaria cl 4 quartos· InIcio Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria cl 130m' • prox. Salão D08ring
Casa de alvenaria c!1 00m' • Pr6x. Apae
Casa de alvenaria c!150m'· Pr6x. Hospital Jaraguá

Apll'llmanto.
Apto. Cond. Amizade· c! 2 quartoa- Fin!lnciado
Apto. rua Domingos da Nova c! f96m'
Apto. Ed. Schiochet cl 1 sufte + 2 quartos + dap. financiado
Apto. Ed. Jac6 Emmend. c/155m' • 2 quartos + suite + dep. empregada
+ 2 garagens
Apto. Ed. Isabella c!122m'· 2 quartos + suite c/ piscina
Apto. Ed. Miner cl 140m' • c/ 3 quartos

.

_

Apto. cl 2 e 3 quartos em oonstrução ruaCaixa Eoon6miça,pIentrega dez!
95
Apto. cl 118m' Ed. Dona Lili em Piç,arras c!6tlma vista pl mar
Apto. cl 110m' cl 1 quarto Cambori� c! frente pl mar
Apto. Ed. Menegotti cl 2 quartos financiado
Apto. cl 160m' c/ 3 quertos em Cambori� frente pl mar

T.rreno.
Terreno cl 2.600m'· Rua Joinville, ótimo ponto oomercial
Terreno cl 1.1 00m' • Rua Joio Doubrave
Terreno cl 430m' • Loteamento Versailles
Terreno c!500m'· Continuação Mal. Deodoro Fonseca
Terreno c! 400m' • Rua Venêncio Silva Porto, pr6x. Weg I
Terreno cl 599m' • Ilha da Figueira
Terreno c!16.500m' • em Scihroeder
Terreno c!2.700m'·. Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno c!1.000m' ·Iateral Venêncio da Silva Porto
Terreno cl 430m' • rua Lourenço Kanzler
Terreno c!5.000m'· Fundos rua Joinville 6timo pl microempresa
Terreno-c! 5.000m'· Rua Venêncio da Silva Porto
Lote esquina cl 700m' pr6x. Escola Albano Kanzler
Lote residencial Champagnat 6tima localização
Terreno c!684m' . Rua Felipe Schmidt (Centro)
Terreno c! 420m' em Piçarras pr6x. Iate Clube na Beira Rio
Terreno cl BOOm' • Vila Baependi
Terreno cl 532m'· Pr6x. Posto Maroola . ,_

Loc.çio
Galpão cl 300m', rua Barnardo'Dornbusch
Galpão cl t20m' no centro

Conjunto RHldancllllmlgrlnte.
ótimos apartamentos cl churrasqueira, salão de festas, salão de jogos,
playgraund, totalmente residencial, apenas 2 por andar, financiamento
pr6prio li partir de RS 353,00 (I,17CUB)

lmoblll'rl. H.bftll
Lotes em Piçarras pr6ximo ao mar cl financiamento a parti, de R$ 25,00
mensais . .

JARAGUÃ DO SUL
Terreno de alto padrão, situado à rua Marechal
Deodoro da Fonseca, Próximo a Marcatto SIA,
com, área útil de 1.382,35m2

CASAS
Rol. 1.001 • C... a1v. eI 200m' •

!Pr6x. Weg I ••enlro, eI pllCIn.) RS 80.000.00
Ref. 1.002· c... .w. eI 120m' • Praia 510 Francl� do SUl) RS 100.000,00
Rei. 1.003· C a1v. eI 78m'· (Ih. ela Figueira) R' 20.000,00
Rei. 1.004· C a1v. eI 300m' • (Rua Joio Planlnchek) RS 80.000,000 .

Rei. 1.005· C a1v. eI 14&0'·

�ua
Adolfo A. A. ZIm.....n) RS 45.000,00

Rol. 1.008· C Iv: eI 102m'· I. lanD) RS 22.000,00

�:: l:gg�:=:l:: ��:: =='�g'.�i;'�J.��o�oOOO'oo
Rei 1008· Ca.. ai. eI 100m' • (Lot Santo Antonio) RS '2.000,00
Rei: .:0'0'. C ai';: eI '48m'. (Rua Ja.ob Gu....r) RS 48.000,00
Rei. , .0" • Ca Iv. el80m'· (l1li. lanD) RS 29.000,00
Rei. 1.0'2· C alv. cl '8Om'· (VII. lanD) Entr. RS 30.000,00 + RS 520,00 pl m••
Rei. '.0'3· C alv. eI '28m' ·I!:!�.lulz G. AyrolO, 228) RS 28.000,00

�:: ::gl:: g::::l:: .1,=,':(��.�::�W���%:)�ogg:ggo,oo
R.I. 1.018· C aIv. cl 290m'· (Rua Antonio T. S. JR· Centro) RS '20.000,00
R.I. , .0'7 • C alv. eI '3Om'· (Residencial Vo""'•• B. Amizade) RS 27.000,00
Ror. '.0'8· Ca.. aIv. el50m'· (Ru. VenAncio da Silva Porto) RS 20.000.00
Rer. 1.0'8· C... alv. ri '76m', (Rua Henriquo Bortolinl, 50) RS 50.000.00 .

Ror. 1.020· Ca.. alv. cl 7Om'· (Rua Antonio Kochella, 70) AS 20.000,00
Rer. , .02' • Ca.. alv. el9Om'· (JoinviUo • SC • BaIrro lririu) RS 20.000,00
Rer, 1.022 • Ca.. alv. eI 240m' • (Centro) RS 85.000.00
Rol. 1.023· Ca.. aIv. eI '03m'· (Rua Maria G. Klein) RS 43.000,00
Ror. 1.024· Ca.. aIv. el70m' • (próx. SUp. Vila Rau) RS 20.000,00
Rar. 1.025· Ca.. mi•. eI, ,4m'. (Rua Emesto Lesmann) RS 22.000,00

�::: l:grr : g:::::::: :,l�: .(������c::z!";:�� �·���g.OO
. R.f. 1.028 � C••• mia. cl 12Omz. (Bfumenau) R$ 26.000,00
Rer. '.030· Ca.. mad. el70m'· (Rio Molha· próx. Alamblqu. Bakman) RS 8.000,00
Rer. , .03' • C... mad. cl. 7Om'· iRua Maria G. Kleln� RS '8.000,00

�: tg��: �� ���' ��:;;. t����"11:��siO:'��o.ooo,oo
Rer. 1.034· Sobr. Ant. eI 250m' • (Pres. Epltáclo Po_a) RS 350.000,00

�::: l:g� :��:". ��=',: ('t;:�:;��:::,r'Ãs���Jo�g·:Fr:.����rr�o....
Ror. 1.037· Ca.a alv. eI '28m'· lRua Rlchart PI.chk) RS 4'.000,00 + Flnanc. RS 88,00

APARTAMENTOS .

Rer. 2.00' • Apto cl 2 do • (Reolcl. Amlzado) Entr.· RS '3..500,00 + RS '8S,00plm•• ,

R.r. 2.002· Apto el3 do ·IEdif. Schlochet) Enlr.· RS 45.000,00 + RS 289,00 pim6.
R.I. 2.003· Apto el3 do • Edlr. Argu.) Enlr. RS 38.000,00 + RS 388,00 pim6.
Ror. 2.004 • Apto el3 do

IE.dlr.
C.rY.'ho) RS 70.000,00 • Quitado .

R.I. 2.005 • Apto el3 do • Edlr. Bario Rio Br.nco) RS 45.000,00 • Quitado

�:: �:gg� : �= � � :::::::: �!. .=r�:l!'�Oß��if�s 85.000,00 • Quitado
R.r. 2.008 • Apto el2 do ,

•

ra
Joio PlcoIlI) RS 33.000,00 • Quitado

Rer. 2.008 • Apto el3 do • EdlKclo Cario. SpézI. • Cenlro RS 38.000,00 • Qul"'do
Rei. 2.010 • Apto cl 3 donn•.• (

.

Iro· Pr6ll. Re....OV.M.rt:.') RS 80.000,00 • Quitado
R.I. 2.0" • Apto el3 do..... (Residencial Eldorado) RS 80.000,00 • Quitado
R.I. 2.0'2 • Apto eI 200m' • (DomIn_ da Noy.· Cenlro) RS 50.000,00 • P.",eI.do
Rer. 2.0'3 • Apto eI '38m'· (CrI.Un. Munique· Centro) RS 48.000,00 • QuI"'do
R.r. 2.0'4· Apto eI 03 do... • (Edlr'1:R'jf'e:/O': 20.000,00 + Flnoncl.m ....to.

R.'. 3.00' • T.rreno eI 4SOm' ·ILot papp/Barral RS '3.000,00
R.'. 3.002· T.rreno eI 55210' • Ru. Vitor Melrel ••) RS '8.000,00
Ror. 3.003· Torreno ri 4S0m'· (J.rdlm Chll1lp.gn.t) RS '4.000,OC
R.r. 3.004· T.rreno eI,. '43m'· (Rua Curt Va.eI) RS 80.000,00
R.r. 3.005 • T.rreno eI 480m' •

IR.lidancl.,
V....U.U) R$ 8.000,00

�:: �:g� :�:::= ���::: �����'��:)���0��80.000,OO
.

R.I. 3.008· T.rrono el4SOm'· W.I�om.r Rau) RS '0.000.00
Rol. 3.009· T.rr.no eI 480m' • (Lot. Garcia) RS 5.500,00
R.r. 3.0'0· Torreno el2. '8Om'· (Próx. Rodolo C�oulol RS '5.500,00_
Ref. 3.011 • Terreno cl 420ml - (Lot Garae) R$ 4.500,ÓO parcelado em at' 3x
Ret. 3.012 - Terreno cl 418m1 - (Pr6x. Rodelo Crioulo) RS 4.500.00
R.r. 3.0'3· T.rreno cl 37'm'· (Vif. Lenzi) RS 8.000.00

�:: �:gl: : i::::::� � l��l�:c,IJW!�.t!·�:)"Ift �U�Ó?gg·OO
R.r. 3.0'8· Torreno el7.500m' (P�.i'À�:�:�=) RS 70.000,00

Ror. 4.00' • Ár.a de 300.00Om'· (Guaramirim) RS 50.000.00
Ror. 4.002· Ár.a de 5.32Om'· (Rio Corro· próx. Choco Lelt.) RS 45.000.00
R.r. 4.003· Ár•• de 500.00Om'· (Rio da luz) RS 55.000,00
R.r. 4.004· Ár•• de 500.00Om' • (N.... R.mos) RS 80.000,00

�::: !:gg� : �::::�g�:=: ill�:d".:'ti;::.]):������OO
Rer. 4.007 • Ár•• da '5.000m' . (Rua BenJ.mln Constant· M....r.ndub.) RS 20.000,00
R.f. 4,008· Are. de 20.00OmI - (Estrada Garibald) 20km ao centro, .r8a plana, cl casa,

�:'''�o�,Ár: f:��o��m�5������da Garibaldi, IOCaliaa� Rlbeirlo da, A.dreo) RS

�!f00400�� • Áre. de 105 DOOrna • (Schroeder cl casa, 2 lagoa8 ótima locallzaçlo) RS
30.000.00

ORol. 4.0" . Ár.a do 120.00;:'�}��"cl'�M���i:;W'J����'1 RS '20000:0
Ref 5001 - Sala comercial· (Market ptece r:J garagem) AS 5.000,00 + Financ.
R.': 5:002 - a.plo Ind. cl 28OmI. (Tar. cl 90OmI.- Rua Jorge Czamiewtcz) AS 55.000,00
R.f. 5:003· Galpio Ind. ci 2801Ti' - (Ter. cl S.8SOrn'· cl casa de alv. 100m'· Jgu6 84) RS

I �;,O�O��. G.lpio Ind. do coor. eI '.036m'· (Con.lr. eIS10m'· Centro) RS '30.000.00
Ref. 5.005 - Sal. comercial- (Rua Anlonio C. Ferreira - Centro,.ao lado do Foto Lo••) RS
20.000,00

LOCAÇÃO
Rer. 8.00' • Glipio Ind. c/28()n' (RuaJorgeCzomi_lez· Ótimo pl Industrial RS , .000.00

�1�02 - Apto. ci 1 suite, 2 dorme., dep. emp.!eg. (Edr. Jaragu6 8- .ndlr) AS 000,00
PROMOÇAO .

Ca•••"". c/7Om'· (Localiz.pr6x. Sup.WaldemarRau, cl 03dorm., ewc. cozanha, garagem)
RS 20.000.00

LOTEAMENTOS
'

Ret. 2030 - R.ekMnciai Piazer. - Entrada + Financiamento cl 485m'
R.r. 2040 • Reeidendal 8ehling - Entrada + Financiamento ri 385m'

GUARAMIRIM
Casa de alvenaria, semi-mobiliada, com área total de 157m2,
construrdaem terrenocomáreade 1OOOm2, situadaáruaJoão
Ossowski n° 35 - Guaramirim

JARAGUÁ DO sui..- Casa de alvenaria
Localizada na rua AntOnio Tobias, n° 32, próx. ao colégio
Jangadinha. Possue garagem pl 3 carros, churrasqueira,
dependência pl empregada, 2 banheiros, 2 quartos, 1 surte,
cozinha, salade estar conjugada cl sala de j�tar, sala de TV,
Arcozinha, dspensa, lavanderia, escritório cl sala de espera.
ea construfda de 240m2.

BOM
NEGÓCIO
PARA

QUEM
CONSULTA!

BOM
NEGÓCIO
PARA

QUEM
ANUNCIA!
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CONDOMINIO RESIDENCIAL. AT:HENAS
65.000,00 Reais d� entrada (à combinar. Aceitamos automóvel e

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

Apartamento: Rua Willy Mancke n° 2'19. Apto. 102 - 1 ° andar -

230,OOm2 - 01 suíte - 02 qtos - sala estar - sala de jantar - cozinha -

BWC Social - Dep. Empregada - Área S - Garaqem, 2 auto.

KI;T
C�

At
Arqulteturà

'<a

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

TRAGA -SEU ESCRIT6RIO PARA OS, VERDADEIROS ÚLTlMASUNlDADESÀVENDA,90%JÃVENDIDO

TEMPOS MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÁ00 SUL. VEJAALGU
MAS DAS CARACTE'RfsTICAS DO MARKET
PLACE:

EXCLUSIVA RUA 14 HORAS:

+ELEVADOR PANORÂMICO;

+ESTACIONAMENTO COBERliO
COM VAGAS DEMARCADAS;

+ ORIENTAÇÃO COM FRENTE
PARA A FACE NORTE -'llUM,INA
çÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS;

LOJASDE

CONVENIÊNCIA
TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE BÀ
MEIA NOITE.

CONFORTO PARA A

CIDADE, BONS NEGÓCI

OS PARA OS LOJISTAS!
+ ENTBADAS 'PELAS RUAS --_
RE INO I!.DO RAUE,CARLÔS PRIJETO,CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO:

HAFFERMANN.

Rua Domingos da Nova, 109
Fon. ,(0473) 72-2608
Fax (0473) 71-0836
Jaraguá do Sul - SC
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Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 141 "

Vendas
Terreno com 4.571,OOm2 na rua Francisco de Paula próximo
da rua Erwino Menegotti
Terreno na rua Frederico Barg de 14x30 (Próximo a

Rodoviária).
Casa de alvenariacom 140,OOm2 na ruaAdélia Fi�chern° 248
Casa de alvenaria na rua Alberto Picolli, 553, Agua Verde, .

com 75,OOm2, terreno de 18x16.

cesa de alvenaria com 260 ,OOm2 com terreno de 3.780,OOm2,
na rua Antônio Carlos Ferreira esquina Lourenço Kanzler.
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento Vicenzi e
Gadotti.

Apartamento no Edifício Jaraguá
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino,
com água e luz.

* Edifício em lançamen
to com apartamentos
de 1 quarto (SÚ íte), 2
quartos, 2 quartos (su
íte), localizaçãocentral
(próximo a Prefeitura).
Preço: Pequenaentra- .

da e restante em até

57 meses.

,
Venha logo pou
cas unidades.

Peça já a visita de
umdenossos

, corretores
I

•••••••••••••••••
I �IP' I

; CRECIW 1589j_ :
I' •
I........ Sul.
: 1..6••1. :
I Fa...: (0473) 72-2734 ,I
I Vode •
• Terreno • I•

Terreno cl 376m2 (l4x27), na Barra, Rua Frida Piske
.'

.Kruege. Preço RS 7.000,00 '

II Terreno cl 65.836m2, rua Horácio Rubini. Preço R$
• 210.000,00 •

"1• Terreno cl 840m2 (2b:40), na Barra, próximo ao campo •
• do Botafogo. Preço RS 7.500,00 •
• Terreno cl 2.791ml, rua Walter Marquardt, defronte •Centro Com. Vasel. Preço R$ 215.000,00

• I'• Terreno C/72Oml (15x48), naBarra. Preço R$ 15.000,00
•• - Aceita carro .

• Terreno c/ 4OO,00m2, na Barra, fundos Supermercado •
• Breithaupt. Preço R$ 8.000,00 . • 'I• Terreno c/450m2 (15x30), na Barra, ruaBerthaWeege. •
I Preço R$ 7.000,00 •Terreno cl 600,OOm2 (15x40), Rio Cerro II, próximo. .

• Metal. Lombardi. Preço R$ 6.000,00 . I• Terreno c/450m2 (15x30), rua Arduino Pradi, bairro São I
• Luis. Preço R$ 7.000,00 •
• Terreno cl 377m2 (14,5x26), Lot. Jar?im J:lruschke IT, •

I• bairro São Luis. Preço R$ 6.000,00 � financiado .'.
Terreno cl200.000m2, edificado c�mumacasa�em�d�rra, II muita água, palmito emata, localizado fmal linha ombus

•• Jaraguazinho. Preço R$ 12.000,00

I• Casas •
• Casaem alvenari�c/�32m2, semi-acabada, 3�tos, 1 suíte •
• e demais dependências, na Barra, Lot. Rosa. Preço R$ •
I 12.000,00

.

.

�.

ICasa em alvenaria c/130m2, 3 qtos ,e demais d�penden- •• cias, garagem, terreno com440m2,VilaRau. Aceitacarro.
• Preço R$ 25.000,00 •
• Casa de madeira, 3 qtos, 2 BWC demais dependências, •

I•. terreno c/528 (16x33), na Barra. Rua Horácio Rubini. •
• Preço R$ 25.000,00 •Casa mista c/150m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem e demais

•• dependências, terreno c/480m2 (12x40), próximo ao. I• campo do Juventus. Preço R$ 16.000,00 - negociável.
• Casa em alvenaria c/70m2, na Barra, fundos I
• Supermercados Breithaupt, terreno 472m2 (13,5x35).•
• Preço de barbada, apenas R$ 18.000,00 • '1• Loteamentos no Rio Cerro II • na Rodovia Sc - �16 I.• - A partir de R$ 1.500,00 de entrada e saldo em até 50

• meses com prestações de R$ 100,00 p/inês •
• Aluga .•
• Lojas comerciais na rua Angelo Rubini, na Barra do Rio •

C

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

TERRENOS
Terreno emPiçarrasabeira rioc/4.185m2(Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas cl 1.720m2, (esquina) pröx.
Teatro Scar
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/2.5OOm2•
Pr6x. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno Rua João Januário Ayroso 2Ox90 (1.800m2).
Terreno cl 5.184mi; rua 199 sem nome - Vila Nova
Terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias

Terreno 15x24 - 360m2 -Loteamento Garcia
Terreno 15x32 - 490m2 - Loteamento O Dia rua 401 -

Semnome
Terreno rua 456 - Sem Nome, cl 445m2
02 terrenos cl 420m2 cada Loteamento São Luiz

CASAS
Casade alvenaria cl 50m2 - LoteamentoAnaPaula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n° 1.122,
Casa alvenaria cl 60m2 Loteamento Liodoro Rodrigues
- VilaRau

Casa em construção 50m2 - São Luiz
.

Casa mista rua Guilherme Hering, n° 30 -

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

Menegotti
Casadealvenaria l00m2+ 6Om2(em construção)
- Ilha da Figueira.
Casamista cl terreno de 14x36 - Rua Francisco
Zacarias Lenzi
Casaalvenaria 183,6Om2c1 terreno de 16,40x70
(1.148,00m2) - Vila Lenzi
Casa de madeíra cl terreno de 2.000m2 Rua
Francisco Stinghen sIn°
Casadealvenaríac/Iêômtc/terrenode1.148m2
Casa de alvenaria em construção com 420m2 -

Situada em área residencial
Casa emconstrução 40m2 cl terreno de esquina
- Loteamento Ana Paula III

OFERTA
Terreno cl 350m2 - Loteamento Ana Paula IV -

R$ 3.800,00

I
I
·1
I
I
I
I
I
I
I
I

Empreendimentos lrnobrlianos Marcatto

Av. Mal. Deodoro 1179

Compra eVende
...
...

71-1136
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GUARAMIRIM

Chuvas causam prejuízos em obras públicas
G uararnlrim - A intensi- Antonio.CaãosZimmermann e 28

dade das chuvas de verão, que deAgo.sto,nãoapresentounenhum
continuam ocorrendo desde o Na- problema, Esta área centrai de

tal do ano. passado, também causa Guaramirim, frequentemente era

prejuízos à 4_1_..J_ J. alargada já que a antiga rede de
administra- .,...TIfI fi' águas pluviais não tinha vazão su-

o çãomunici- .1lII'I
ficiente.Nestasemana, aprefeitura

pai de, já reiniciou o.S trabalhos de
Gtmunirim. "" recolocação do. paralelepípedo,
S egundo." Além dísso, a prefeitura agiliza a

disseontem titJIIIIIIIlIIIl constmçãodeummurodeproteção
o. prefeito o

o

- ao lado doColégioßstadual Lauro
VictorKlein,nas locálidadede Rio. Zímmermann.

QuatiePontaComprída, duaspon- A obra compreende, também, a
tes foram danificadas, com a recu- construçãodeumpasseio. comdois

peraçãosendodificultadapelaper- metros de largura, dándo maior
sistência do.mau tempo. Também segurançààcirculaçãodepedestres
nas estradas interioranas, pratica- que transitam pela rua Agostinho
mente todoomacadame utilizado Valentím'doRosãrío. Ornuro, em
na conservação foí "lavado" pelas concreto armado, terá ainda uma

chuvas dos últimos dias exigindo parteem tíjolos, isolando totalmen-
trabaího dobradodasecretaríamu-

o

te a área da escola. Jäno próximo.
nicipaldeObras,ViaçãoeServiços dia27 aprefeituraabre

.

as propos-
Públicos. o tasparaapavimentação aparaiele-

Mas, para compensar, a nova pípedos .

da rua João Ossowskí

galeria implantada recentemente até a BR-280, num total de 10
no centro da cidade, entre as ruas mil m2• Muro deproteção "0 CoUgio E.ttullUll lAuro ZimlM""""'''

ofrflarnli» - Com •.de Mat. de Construção Ltda.
MATERIAL ELÉTRICO - IflDRÁULICO - TINTAS - FERROS - PORTAS -- JANELAS, ESQUADRIAS DE
MADEIRA E FERI!AMENTAS EM GERAL - CAL - AREIA - CIMENTO - BRITA - TIJOLOS - TELHASI

EEEl3B3E8
ENTREGA À DOMiCíLIO E PAGAMENTO À COMBINAR

Aua ...Joinville, "1389 - .Fone: (047�> 7"1 -5676
89256-500 ...Jaraguá do Sul Santa Catarina

CELULAR É COM A TELTROH.
NA TELTRON TOD.A LINHA MOTOROLA DE CELULARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
CONHEÇA NOSSOS PLANOS' DE COOPERATIVA DE ENTREGA PROGRAMADA.
-PT 550 1 + 11 DE R$ 48,50
À VISTA DE,SCONTOS PROMOCIONAIS.
'TODA LIN'HA DE ACESSÓRIOS COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA CLIEN:rES CADASTRA
DOS TELTRON.

=r��il1<@((Â))
c:::� I L.J I c::i r
IMPORT & EXPORT

-

-

-

-

-

-

Importadora & Exportadora de

Equipamentos Eletrônicos Ltda.

TELEFONES CELULARES - FAX
CENTRAIS TELEFÓNICAS
APARELHOS TELEFÓNICOS
ASSISTêNCIA TÉCNICA
INSTALAÇÃO E CONSERTOS
EMGERAL '.

TELTRON CELULAR BV MOTOROLA - EXCIiLÊNCIA EM TELEFONIA CELULAR
EIVIPRESA DE JARAGUÁ, PENSANDO EIVI VOCE

RUA P�OCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 280 - EM FRENTE A ENGETEC - FONEIFAX (0473) 72-0803 (FAÇA SEGURO'TOtAL DE SEU APARELHO) .
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BALANÇO

PRF de Guaramirim registrou 1.152 acidentes
no posto de Guaramirim fazem
apebas uma observação em re

lação ao trabalho noturno: a

iluminação da pista. Contam

que hámais de três anos, das 18

luminárias existentes apenas
três delas funcionam e, mesino
assim, uma com defeito.

Promessa
Ontem, o prefeito Victor

Klein lembrou que a responsa
bilidade pela conservação da
área externa do posto da PRF é
do Departamento Nacional de
Estradas deRodagem (DNER).
Mesmo assim, segundo ele,
a prefeiturajá fez, anterior
mente, todo o ajardinamento
- hoje a grama foi tomada

pelo capim e há tempos os

canteiros não são limpos.
Porém, segundo ele, vaiman
dar refazer o serviço nos pró
ximos dias e, dependendodas
disponibilidades da prefei
tura, substituir algumas lâm
padas cujo mau funciona

mento pôe em risco até os

próprios patrulheíros no tra
balho de fiscalização notur
na.

para a fiscalização destes qua
se '100 quilômetros da rodovia

BR-280. Segundo a delegacia
de Joínville, o ideal é pelo
menos, três viaturas, oque da
ria maior, mobilidade para o

contingente destacado para o

trecho. São milhares de veícu
los de todos os portes que,
díutumamente, passam pelo
postodeGuaramirim (nãoexís
te umamedição oficial), amaí
oriadeles comdestino acidades
da região e do Vale do ltajaí.
Além do controle dos veículos,
os patrulheiros lotados no pos
to de Guaramirim atendem du
rante as 24 horas do dia.

Nos postos de Pirabeiraba e
Barra Velha, porém, por causa
da BR-IOI, o número de

patrulheiros émaior em função
do trânsito intensodurante todo
o ano,muitomaiorna tempora
dade verão e durante os 17 dias
da Oktoberfest, em Blumenau,
festa que também congestiona
a BR-280 exigindo redobrada

atenção dos PRFs. Mesmo tra
balhando em condições não

ideiais-, os patrulheiros lotados

Guaramirim - Coinci
dência ou não, depois que o

efetivodepatrulheiros foi acres
cido com mais 16 homens, o
posto da
Patrulha 11tIIIv.
Rodoviá- l!IMtIIIItIIIria Fede-
ral de tM6It!IIs
Guaall:úrim

registra,' IIIIMtIIIS
neste íní- -----

cio de ano, uma média de aci
dentes. bem mais baixa do que
em todo o ano de 1994. O au

mento doefeitivo deu-sedepoís
do concurso público realizado
em dezembro de 1993 quando
305 candidatos foram aprova
dos. Destes, 56 foram designa
dosparaadelegaciadeJoinville
que abrange os postos de

Pírabeíraba, Barra Velha e

patrulhamento de cerca de 95

quilômetros, entre São Fran
cisco do Sul e pouco além de

Corupä, contabilizou nadame
.nos de 1.152 acidentes, provo
cados pelas mais diversas ra

zões,
.

como embriaguês,
desatenção,mau estado dos ve
ículos, ultrapassagens
indevidas, má conservação da

pista, poucasinalização, etc., o
quedeuumamédiadiária supe
rior a três acidentes.

, Média baixa
Nos primeiros 20 dias deste

ano (até ontem), o número de
.

acídentes registrados pelo pos
Guaramirim, totalizando agora to da PRF de Guaramirim era

80 homens em serviço. de 19 numa média de um por
Durante os doze meses do dia, mas já com quatro vítimas

ano passado, o posto de fatais.Ospatrulheiros.quetra-
I

Guaramírím, que tem sob sua balham em sistema de rodízio.
responsabilidade o dispõe de apenas duas viaturas Apenas dlUlS ...iaturas não silo suficientes

PRF Jairo

ABASTEÇA E CONCORRAPromoção

OU,OU,OU.
, EM ..JARAGUA DO SUL

4 CASAS
4 CAMINHONETES IMPORTADAS

4 LANCHAS
, 8 JET SKIS

,.

RUA JOINVll..LE, 1281 - FONE 71-8746

.IPIIUJNt:�_
DIVULGAÇÃO
28/01
11/02
25/02
11/03

DOS SORTEIOS
Os sorteios serão transmitidos
pela Rede Globo no intervalo

da novela das 20:00h
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LIVROS

Em Administrando na

Limite oco-autordo bestseller
AsArtesGerenciais Japonesa
- Richard Tanner Pascale -,

um dos mais importantes
consultores americanos na

área administrativa, faz uma

brilhante revisão das atuais
teorias e técnicas de.

administração, e explica por
que grande parte das compa
nhiasprospera,masdepoisntIo
consegue manter a excelên
cia.

Baseadoemenirevistascom
os mais inovadores lideres

empresariaisamericanos e em
extensas pesquisas junto a

empresas como IBM, Ford,
Honâa, Intel, Citicorp,
GeneralElectric e outras,
Pascale demonstra como as

companhias podem crescer e
permanecer prôsperas
misturando qualidades hard e
soft.

(UmasugestãodaLivraria
e Papelaria Grafipell. Fone
12-0137 ou 72-0972).

ÁRIES - 21/3 • 2014 - os ótimos
contatos que a Lua iorma com o

Sol e os demais astros que se

acham em Caprtcómlo tornam
este dia Ideal para você. se
concentrar nas suas atividades e
atuar no sentido qe realizar anti

gos planos. Você anda em condi
ções de perseverar e poderá
realmente chegar onde quer.

CAMBORIÚ

fdplos do reggae internacional,
no Brasil. Pato Banton & The

Reggae Revolution, direto da
Jamaica.

, Sua música tem tudo a ver

com praia e verão. Ele dá uma '

escadinha até' o Balneário de

CORREIODOPOVO - 9

Skankagitagalera noAuto eine
B aIneáJio Camboriú •

oantigoAutoCinedeBalneário
Camboríü, depois de realizar
uma ampla reforma, agora é o
cenário' dos melhores shows
musicais desta temporada de
verão.O
maior
auditório
ao ar li-

· vredoli

toral,'já
recebeu
a prí-

12. Superando recordes atrás
de :recordes de presença em

rádios nacionais, os "boys" do
Cidade, vem tocar tudo que sa
bem, emaisumpouco, nopalco
do Auto Cine.

O pai do rock nacional, com
seusvinteanosdecarreira, farä o
acorde seguinte'nesta progra
mação alucinante. LWu Santos,
com o seu poder de dominação,
em qualquer palco do mundo,
estraçalhando com sua guítarra,
enlouquecerá o público com a

apresentação do dia 18.
Para quem quer conferir de

perto esta "doideira", anote e

preste atenção: Os shows iníci
\ amsempreàs21horasedeverão
serprecedidosdeapresentações
de bandas locais e de Curitiba;
.os ingressos podem ser
I

adquiridos, aopreçode IOreais,
nos bingos deBalneário, quíos
ques beira-mar e no próprio
Auto Cine. A organização, que
está a cargo da Promo Ação -

Promoção e Eventos Artísticos
Ltda, lembra que o custo deR$
10,00,. é para quem compra
antecipadamente.

Camboriú, aproveitando o

"tour" peloBrasil. O show será
no dia 3 de fevereiro, epromete
tomar conta do balneário.

o. reggae nacional, vem em

seguida, com a banda Cidade

Negra, que se apresenta no dia

----------HENRI----------------

-

TOURO ·21/4 a 20/5 -O fato da
Luz formar vários contatos
hannonlosos em seu signo, um
deles como o Sol, assinala um

dlaexcelente, sob todosos pon
tos de vista. Aproveite para
detonar tudo o que lhe diz
raspeäo, eslgasuapr6priacabe
ça ao invéS de ficar se guiando
excessivamentepeladosoutros.

GêMEOS· 21/5 • 20/6 - A Lua
.

favoreceseu psiquismo, fazcom
que osmomentos de solidão s&

jam restauradores, e toma sua fé
mais viva e potente, possibilttan
do que suas imagensmentais se
realizem com maior facilidade.

, Alimente apenas-pensamentos
construtivos e elevados, que
atraiam experiências de igual
e Ie.

LEÃO .- 22/7 a 22/8 - Este
promete serumdla propfcio para
você se concentrar na carreira,
revelar seu lado mais ambicioso
e realmente persistir nos seus

projetos. Aprovette para se es

truturar melhor e erle bases s61i
"das,pararealmentepoderavançar
de modo' conseqOente e es

truturado no térreno profiSsIonal.

CANCER • 21/6 a 21n - Você
alravessa um bommomento para
se interessarmais pejas questões
sociais, ecológicas e tudo aquiio
que diga respeito a coletividade
comoumtodo,mostranclo-semais
consciente e participante. O rro

mento é ótimo para estar com

amigos, fazercootatosnovosedär
vazão ae seu Iado·mais sociável.

AQU RIO-21/1a1912- udoo
que exija energia interior poderá
serrhelhorresolvidodilranteesta .

fase,ernqueesastros fortalecem
você por dentro e posslbilttam
que' utilize melhor seus recursos
fntimos. li'rocure curtir devida
menteesmomentosos intimida
de e aconchego, que �udam
vocêarestaurarplenamentesuas
for s.'

(I/upo
minei/o
se tlp/essllto
lIoditllS

meira

banda "Paralamas do Sucesso"
e agora é chegada a vez da

·

sensação "Skank", queestäcon
tagiando a galera jovem do
Brasil.

Os mineiros se 'apresentam
·

neste dia 25 e mostram as mú
sicas do primeiro e do segundo
disco do grupo, especialmente
o segundo, que está estouran

do nas paradas do país - Ca

lango -, com as irreverentes - e

altamente politizadas - "Esmo
la", "Amolação", "É Proibido
Fumar", além dasbaladas"Jack

Tequila" e "Te Ver".
Esta verdadeiramania naci

onal, em que tem se trans-
\

· formado o som da"Skank",
deve serum dos pontos altos da
programação de inauguração
do novo Auto Cine Show.

.

Internacional
A agitação não pára por aí.

Depoisque aSkank, sairdo pal
co, a adrenalina da galera deve
continuar a "mil", com a

apresentação de um dosmaiores

.LIBRA - 231'9 a 22/1'0 - Tudo o

que represente mudança está
beneficiado peios astros, que fa

,

cilitam em especial as transtot
mações ligadasao setoroomés
tico e à famOia. Aproveite para
dar uma reorganizada em casa,
mude osmóveis de lugar e atue
no sentido de criar um ambiente
mais gost� e aconchegante.

ESCORPIAO·23110a21/11- A·
Lua, no signo complementar ao
seu" forma vários contatoshar
moniosos, facilttando o entendi
mento com todos, inclusive anf
vel mental e verbal. À noite você ,

já estará sob o feito da oposição
que nosso satélite faz á Plutão,
que está em seu signo, e será
conveniente que nAo se envolva
em d' utas de e e al uma.

SAGIT RIO - 22/11 a 21/12 - Os
astros acentuam seu poder
realizador e tomam este sábado,
ólrnoparavocêexecutartuclocom
maiorefidênciaepráicidade.Você
está em condções de não dar

pontos sem nó, e pederá se sair

particulannente bem nos negóci
es,�etransaçõesemgeral,
mesmo porque saberá fazer Cl

dnheiro render.

CAPRIC RNIO - 22/12 a 20/1
- Todoaos astros quetransítam
pelo seu signo estão sendo po-

.
sitivamente ativados pela Lua,
que estimlfl'll seu lado mais sa
tisfeito e feliz da vida. Você
poderá ter êxito em tudo o que
fizer; mesmo porque o momen
to é de grande aLito-realização
e rnutto sucesso pessoal,
ortaste vá fundo.

VIRGEM· 23/8 a 22/9 - Os bons
contatos que a Lua forma como
Sol, Ural'lo e Netuno anunciam
umdiaespeciaJmentel7atifical'lte
e positivo para você, que pOderá
seauto.afirmarsobtodosospon
tos de vista. O momento é
favorável à abertura de novos

campos de ação, e você conta
com a proteção da sorte, inclus!
veno amor.

PEIXES - 2Ot'2 a 2013 - A sua

capacidadê de oorrunicação está
emala, graçàs aosexcelentesa&
pectosforrra:lospetaLua,quetoma
esteperiodoaildamaisfavorávelà
vida em gr\lpó e às relações de
atTli?ade.Aprwele o da para dar
telefonemas, 'responder cartas e

fazer todo o tipo de contato, pois
você andacom6timacabeça para
isto.
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Recepção dos Reis
OcasalJoséJorgeeIarados

Reis, recepcíonam convidados
e amigos para festejar o

aniversário do seu filho, Fabia
no, quê completa seus 18 anos'
de idade no próximo dia 22.
A recepção acontece na as

sociaçãorecreativadaempresa

Rei dos Botões, depropriedade
da família, e acontece no sába
do 21.
Toda a clã "dos Reis",

bem como íuncionärtos e

amigos, expressam os

cumprimentos e felicitações .

ao aniversariante.

BELEZA E QUALIDADE VOC� ADQUIRE NA

.A-arte em decorar

Com grande variedade em:

-Presentes
- 'f)ecorqções

'

- Ventiladores de teto com luminári4s
(residenciais e comerciais)

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

Fone: 72-1890
JARAGUÁ DO SUL -SC

VISTA.-SE COM ELE6ÂNCIA . E CONCORRA AO SOR'JiEIO SEMANAL
DE UMA 1V rolORIDA E UM CORSA EM J 1/01/9�

ICAMISÃO MODA SEMPRE'.. 4 VEZES SI ACRÉSCIMO

VESTINDo VOC� DE CORPC> INTEiRo
GETÚLIO VARGAS, ��

Gente & Informações
Beleza e sensualidade em dose dupla

DapraiadeBarra Velha, vemestasduaspbowtlabeler.ajoinvilense.JuUaneJacominieOeusadosSantos.

TV vergonhosa
É no mínimo desrespeitosa

a
.

maneira com que os Um dos mais novos

telespectadores de Jaraguádo profissionais de odontologia de
Sul e região, vêm sendo Jaraguá do Sul e região, é o jo
tratados. Basta que chova em .

vem Guilherme Tadeu Oselame
Blumenau para que os canais Guenther, filho do casal Alfredo
de televisão saiam do ar, dei- (Zilda Oselane) Guenther, ele
xando todos a ver o famoso vice-prefeitodeJaraguádoSule
filme liA revolução das tambémodontólogo.
formiguinhas". É preciso que Formando da Pontifícia
os dirigentes comecem a se UniversidadeCatólica(PUC)do
ligar

-

mais, pois na hora de estado do Paraná, Guilherme,
"faturar" os comerciais eles colou grau em sessão solene
sabem o caminho correto de . realizada no Teatro Guaíra, em
nossaregião. Isto éumagrande Curitiba, seguindo-serecepçãoe
falta de respeito. jantarfestivonorestauranteDom

Antônio.

Habilitadoprofissionalmente,
_
Guilherme retoma à terra natal,
para ao lado do pai e do irmão,
Fernando, exercer aprofissão na
ClínicaGuenther,quepertence à

Colação de grau 'em Curitiba

família.
A dedizerqueGuilherme tem

a responsabilidade de manter a

tradição da família, onde três

gerações dedicam-se, voca

cíonalmente, a reabilitação da
saúde bucal.

perguntarnãoofende!

Quantas folhas. são
necessárias para entupir uma
boca-de-lobo?

Para nós, seguro não é só garantia de riscos
Seguro é Prestação de Serviços

SEGUROS·GARCIA
...

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nfl SO,
15/ andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
Jara uá do Sul - SC
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I MUDANÇAS

Delegacias mostram os Rubinho apresenta os 'novos
números das ocorrências In#M· �."IW,I� D" la 1JaraguádoSuI-ADeiega- 196 lesões corporais Puu 'OCltUlUUreS na ronnu
cia Regional de Polícia distri- registradas na polícia, 1.201
buiunestasemanarelat6riocon- casos deextraviosdedocumen-
tendo números estatísticos das tos, 562 extravios de cheques,
atividadesdesenvolvidasduran- atendimento a 132 acidentes de
te o ano passado, incluindo a trânsito, 2'18 inquéritos polici
Delegacia de Polícia da ais instaurados, 70 autos de
Comarca. No total, segundo o prisões em flagrante e 9 inves- var com al

relatório, o número de ocorrên- tigações de menores. Por outro guns quejá 1111,
o acompa- ,cias registradas chegou a 1.079. lado,segundoinformaçõespres- n h a r am, 1M,s/O IMAlém disso a polícia civil tadas pelo delegado Adhemar
c o m o

T'

contabilizou598furtos,86fur- Grubba,oprazoparaaretirada Marlboro, ",n
tos de veículos, 80 de motocí- dos alvarás policiais expira no Kibon e

•.I&�..I
cletas, 18 deciclomotores, 195 próximo dia 28 de fevereiro. Pizza flut. FIWrlO

emresidências,105emestabe- Após esta data, haverá co- Aprincipal -----

lecimentos comerciais e 19 em brança de multa e juros e o novidade é a entrada da Pepsi
repartições públicas. fechamento dos estabeleci- Cola, motivando a mudança da

Osnúmerosdivulgados mos- mentos que não renovaram o
. cor do boné, que passa a ser azul,
além das batatas Rufies.

tram, também, a ocorrência de alvará.
Para Rubinho, 95 tem tudo

RELATÓRIO

!ilfiI�'
Visando a melhoria do atendimento à estran
geiros, oferece curso especial de inglês para
PORTEIROS, MOTORISTAS, BALCONISTAS,

RECEPCIONISTAS e TELEFONISTAS.
Curso prático e simples, adequado às

necessidades funcionais dos participantes.

Duração: 80 horas
Perfodo: 06/02/95 a 15/12/95 (2 horas semanais)
Horários: manhã, tarde ou noite.
Requisito: 1 º grau completo
Matrfculas: 23/01/95 a 06/02/95

Informações:Rua JàcobBuck, 120 (próximo ao Besc)
Fone: 72-3475

VECTRA
Eleito - "CARRO DO ANO·

por Auto' Esporte - Versão· 1994

CO - Mon. / CD - Aut.1 ou GSI

o piloto Rubens Barrichello
acaba de anunciar seus novos

patrocinadores para esta tempo
radana Fórmula 1, além de reno-

para ser seu ano de consagração
na F-1. "Se tudo der certo, tenho
chances de obter alguns pódios e
até mesmo Ulna vitória". Se ela
acontecer,Rubinho promete uma
surpresa na hora de comemorar,
"Não vou dizer o que é, mas um
sambinha eu já adianto que vai

ter", brincou ele.
OpilotodoMarlboroBrazilian

Team mostrou-se impressionado
com o desempenho dos novos

motores Peugeot. "A gente sabe

que um motor, quando é bom, já
nasce bom e só precisa ser aper-,
feiçoado. É o caso do Peugeot,
que logono ano de estréia, conse
guiu vários pódios para a

Maclaren. Essa versão de 3 litros,
que vai equipar o Jordan,mostrou
grande elasticidade e tem grande
potencial para evoluir ao longo
do ano", afirmou.

Nos primeiros testes com o

novo motor de 3 litros, menos

Cootecçóes Sueli
v_�

Ay.Ma_-",'''$
P•• (N7J) 71·»11 • JonpII ...... Ie

BtlrrkMIo, agora com o bo,,1 tia Peps;

potente que o antigo, de 3,5 litros,
o resultado foi animador. "Anda
mos melhor que os Yamaha, que
estão trabalhando hámuito mais
tempo que nossa equipe", disse
Rubinho. Com isso, é bem pro
vável que o novo Jordan
Peugeot ande perto das gran
des equipes.

O novo carro já está pronto.
Segundo Rubinho, ele também

deveráganharrendimentoao lon
go da temporada, pois mostrou

bom potencial. "Ele tem menos

aderência emais perda aerodinâ
mica que o do ano' passado, mas

com a entrada da Peugeot, a

equipe que trabalha no desenvol
vimento passou a ter um apoio
muito maior, o que indica que os

progressos virão commaior rapi
dez".

Apesardas, boas perspectivas,
Rubinho não quer exagerar no
otimismo. Depois de marcar 19

pontos e obter o sexto lugar na
temporada 94, ele espera obter

pelomenos30pontosesseano. "A
equipe está bem estruturada téc
nica e financeiramente e os resul
tados devem surgir naturalmen
te", contou.

ao seu alcance na

...
�JlJlElIlJóllFER

Emmendörfer Com.
'de Veiculos Ltda.

·Concessibnárla
Chevrolet

.

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 557

Fone(0473)PABX 71-3655
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J, aragtiá do Sul - A

diretoria do Grêmio Esportivo
Juventus fez a apresentação do

plantel daequipeque irádisputar
o campeonato catarinense deste

ano. Ao todo 15 jogadores esta

vam presentes, entre eles alguns
novos

AdiI:etoriaaguardavaachega
da, ainda nesta semana; do

ponteiroTatau, 23 anos,queatuou
em 94 no Barra do Garça (MT),
que promete ser uma das'
revelações do clube' nesta

temporada, além docentroavante
'

Alcântara, 30 anos, que atuou no
Paraná Clube, e o meio Paulo

Silva, 24 anos, que estava jogan
do pelo Lemense de São Paulo.

CORREIODO POVO -12 ESPORTES Jaraguá do Sul, 21 de janeiro de 1995

RUMO AO TíTULO

luventus apresento "armas
rJ

para o estadual

- PLANTEL DO JUVENTUS PARA 1995

contrata- PIi-.mfJlJl'«IQdos. Os .,.._. ,

outros illitiQj6,sete - os
,. .

laterais IIQprtJxlmQ
��s�� s,gulldQ-MifQ

Pré-temporada
Na segunda-feira, a comissão

técnica inicia a pré-temporada
e Júnior; visando a preparação física e téc
o goleiro Márcio Ventura; o

I

nica da equipe para o ínícío do

ponteiFoTatau;omeiaPauloSil- certame catarinense de 95, que
va e o centroavante Alcântara acontece no dia 12 de fevereiro.
deverão se integrarao grupo até o Osjogadores ficarãoconcentrados
ínícíodapré-temporada.marcado no Hotel Schmidt, na Ilha da

para o dia 23, segunda-feira. Figueira e terão os treinos no

Muitas caras' novas para a Parque Malwee, em três turnos

torcida juventina já chegaram e diários (às 7, 11 e 17 horas).
participaram da apresentação à Jáestáprevistoumjogotreino
imprensa, tais comoVaIterTesta, ne dia 4, logo ap6s o fim da pré-
24anos,queveiodoBandeirantes �,temporada. Será contra o João
deBírígüí (mesmo clube de onde Pessoa, equipe que disputa a 10
veio o ponteiro índio), Sabá, 30 divisão do futebol amador de

anos,quejogavanoMirassol (SP), Jaraguä do Sul. Segundo o técni
o 'zagueiro Fernando, 29 anos, 'co'Pícojé.alémdestejogodeverão
1,85 metros de altura, que atuava serrealizadosoutros dois amisto
noAtléticodeCarazinho(RS)eo sos preparatórios, com equipes
goleiro Júlio César, 29 anos, ex- profissionais a serem defmidas
Internacional de Lages. pela diretoria.

III.CI,., � go"1ro

Valter Testa - Jlo1:tm,. Biro Biro - meia Sabd- meia

NOME POSIÇÃO IDADE ORIGEM NOME POSIÇÃO IDADE ORIGEM

�árcio Ventura goleiro 26 Sorriso, (MT) Amauri volante 24 Juventus
Júlio César goleiro 29 Internacional de Lages, Valter Testa volante 24 B. Birigüí (SP)
Cristiano goleiro 20 Juventus (júnior) Charles volante 20 Juventus
Fernando zagueiro 29 Atlético Carazinho (RS) Biro Biro meia 33 Blumenau
Ronaldo zagueiro 24 Brusque (SC) Sabá meia 30 Mirassol (SP)
Alcir zagueiro 21 Juventus Paulo Silva meia 24 Lemense (SP)
Jair zaqueiro 21 Juventus Ronaldo meia 21 Juventus
Lin lateral 26 Juventus Fábio Brown meia 20 Juventus
Luizinho lateral 25 Figueirense Tatau ponteiro 23 Barra do Garça (MT)
Júnior lateral 24 Juventus Reinato ponteiro 21 Juventus
Jeferson lateral/volante 22 Juventus Alcântara centroavante 30 Paraná Clube (PR)

COMPRE JÁ E CONCORRA NO PRÓXIMO DIA 11 DE FEVEREIRO
AO ÚLTIMO CAMINHÃO DE PRÊMIOS.

BREITHAUPT
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