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Deputado Paulo Bauer

Deputado acha

que reformas
serãoaprovadas
o deputado federal

Paulo Bauer disse nesta

semana. durante entrevis
ta. que existem grandes
chances de as principais
reformas constitucionais
que estão sendo propostas
serem aprovadas. Bauer
defende a não estabilida
de no serviço público. o
imposto único. a reeleição
de prefeitos. governado
res e presidente da

República e o voto

facultativo.
Página 3

Setor de Santa Catarina

Udo mostra emendas Procon

para obras na região
o deputado Udo Wagner

(PPR) esteve nesta semana na
Câmarade Vereadores, onde fez
relatório de 83 emendas suas ao

orçamento doEstado. Página -4

A prefeitura de Jaraguá vai

reativar o Procon. Uma comis

são integrada também por enti
dades classistas, atuará na defe
sa do consumidor. Página 6
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INÉDITO

Museu vai mostrar

objetos e armas. de
� .

quatro exércttos

o Banco do Estado de Santa

Catarina, com lucro líquido su

perioraR$19milhõesem94,vai
abrir linhas de crédito para as

microempresas. Página 7

Amas, unifo� e

objetos utilizados por sol
dados alemães, ingleses,
poloneses e franceses du
rante a Segunda Guerra
Mundial, já fazem parte do
acervo do museu Emílio da
Silva. As peças, compradas
de um colecionador de

Curitiba,jáestão sendo lim-

pas e catalogadas, devendo
ainda em março serem ex

postas para visitação públi
ca no espaço cultural da

praçaAngeloPiazera.Otra
balho de identificação des
te acervo está sendo acom

panhado por dois ex-com
batentes da FEB.

Página 5 A drogajáfoi remetida a Florianópolis

TRÁFICO

Polícia apreende quase
meio quilo de· cocaína
A polícia civil de

Jaraguá do Sul encami
nhou à Polícia Técnica e

Científica de Flori

anópolis, os 460 gramas
de cocaína e quatro de
maconhaapreendidos com
quatro pessoas agora en- .

quadradas como trafican
tes de drogas. Outras 12

pessoas foram arroladas
como testemunhas já que
estiveram na casa de José
Carlos de Pinho, 28, com
prando cocaína. Já na Tifa

Bleese, durante uma dis
cussão em um bar, Joeleio
Alves de Miranda acabou

decepando as duas mãos
de seu amigo, Arnaldo
Schulz, a golpes de facão.
Ao golpear Arnaldo, o

agressor acabou ferindo
se a si próprio em uma das

pernas, o que acabou por
impedí-Io de fugir da polí-

. cia como era sua intenção ..

Miranda está preso à dis

posição da justiça.
Página 10

Lucio Sassi

Limpeza e catalogação do acervo
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Confíra aHistóriaEDITORIAL

Gosto não se discute
H á ós que gostam e há os que não

gostam do Carnaval. Afinai, é uma op
ção, de caráter individual e cabe a-cada
umparticipar ou não. o diréito a opinar,
'exceto picuinhas pessoais que não di
zem respeito aos carnavalescos, é

sagrado, tantoafavorcomocontra. Nesta
discussão toda que se arma em Jaraguá
do Sul depois da Terça-Feira Gorda, só
pode existirumaunanimidade: a de que
o poder público, que administra o

dinheiro dos contribuintes, não deve
sustentar nenhuma comemoração deste

gênero, sob penade ser incriminado por
malversação da receita a ele confiada

pelos que pagam seus impostos.
Até porque neste caso, também, seria

necessário consultar cada um dos

contribuintesparaobteraconcordância,
No mais, a cidade não perde absoluta
mente nada com o Carnaval, <'nem
tampouco ganha. Não temos esta voca
ção e, por isso, todo e qualquer-investi-

mento do poder público deve limitar-se
ao que foi feito agora; som e s6. Quem
quisermaisque tratedearrecadardurante
Q ano, como fazem blocos e escolas de
outras regiões brasileiras onde o

Carnaval é a expressão maior das festas
populares.
Deresto,quemgostabrinca,sediverte

\

à sua maneira, seja nas ruas ou nos sa

lões.Comfantasiaousemela.OCamaval
também é uma forma de extravasar as

tensões,de transmitiralegria, decombater
inibições. É uma festa no sentido literal
da paIavra, enraizada no sangue do
brasileiro como o samba. Há os que não

gostam, que preferem outro tipo de

diversão, como as festas de outubro já
tão tradicionais.Respeitoaeles,portanto .

Mas há os que gostam de CarnavaI e
samba. Respeito a estes, portanto. Até
porque não temos necessidade deste tipo
deconflitodeopiniões, que s6 servepara
criar animosidades.

"A Histõna de nossa
- gente não pode ficar s6
na saudade ".
O Passado s6 é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Barão de ltapocu

Há95anos
- Em 1900, a cidade sede do muno de

Joinville, ao qual Jaraguá era o segun
do distrito, comemorava os 50 anos de
existência e a comissão organizadora
previa, ànoite,ainauguraçãoemarche
auxßambeaux, sessão solene doCon
selhoMunicipal e Exposição Agrícola
e Industrial com duração de 7 dias,
grande festa popular, exposição de

animais, lançamento da pedra funda
mental do asilo de órfãos e velhice,
exercícios dos bombeiros, grandes
préstito e encerramento festivo. Como

já existisse comunicação terrestre, via'
Bruederthal, os joinvi-guaraenses

Há70anos

deram sua colaboração, para maior

brilho da data.
- A.W.Sellin,dirigia-se ao governador
do Estado, solicitando falta de 'tenas '

para completar a concessão. O dr.

Felippe Schmidt, visivelmente
contrariado com a fonnade protocolar
o expediente daCompanhia deColoni
zação Hanseatica, despachou: "O su

plicante deve primeiramente tenninar
amedição da área concedida no Braço
do Norte; terminada ela, o governo
julgará se lhe é conveniente cedê-las
em outro lugar".

oferecia segurança à população.
- O "teutônia" tinhanovadireção: preso

.

Bertoldo Kamke; viceRobertoMielke;
10 e 20 secr. ArturMüller eWaldemar

- Em 1925, as escolas (federais),
dirigidas por D. Haydea Gomes Silva
(fem.) e Isaías Zonta (masc.), aceita
vam matriculas para o corrente ano.
- Augusto Mielke & Cia. possuía uma
fábrica de pólvora, que convidava o

CORREIO DO POVO, para
demonstrar que o estabelecimento

Há60anos

Engepasa e· irregularidades
.. Walter Falcone

certo; todavia a írregularídade ocorre de não passar nos dias
com que passa o caminhão determinados, causando ainda
coletor já está causando

irritação nos moradores.

Parecebrincadeirademaugos
passado comentei nesta coluna to; um dia o caminhão passa às
sob r e 7:15h,emoutroàs 15:00h,àsve

zesapós às 18:()(h.Osdissabores
são muitos, fazendo a festa dos

. cães, que espalham o lixo pela
rua; além do visual bizarro dos
sacos de lixo nas calçadas.
Como infelizmente o lixo é

recolhido apenas três vezespor
semana, diferentemente do
centro da cidade, onde o

recolhimento é diário, ainda

Doubmwa, 10 e 20 teso Fritz Herzog e

OscarDornbusch e o capitão em Jorge
Mielke .

Nosúltimosmesesconversei
comnosso secretário deObras,
Afonso Piazera, por três vezes
a respeito da coleta de lixo no

bairro Amizade. Em dezembro

-Em 1935,aEscola "Jaraguä" recebia
novo diretor, sr. Max Oehlwein, subs
tituindo oPastorFerdinandSchlünzen,
da Comunidade Evangélica, confir
mado pela Embaixada Alemã no Rio ,

de Janeiro para oConsulado alemão de
Joinville. Era contratado como

professor o sr..Friedrich Rosemann.
- Neste ano em inaugurada a neva

igrejaevangélicaLutemnade Jaraguä,
passando a antiga igreja-escola para
fms da instrução.

- A Padaria Thieme em totalmente
destruídaporincêndio, em Hansa, com
prejuízos totais e não havia seguro.
- O jornal "Jaraguá" via passar 01° ,

ano de existência e, num Apedido,
publicado noCORREIODOPOVO, o
sr. Jacob Goldschmidt, sob o título

SamueiBilf!,mencionavao "Jaraguá"
ediziaquepoderiaseroúltimo número,
face ao déficit de 260$000 mensais,
sem cobertura,

mais transtornos.

Lixoéfontedemoscas, ratos
e mau cheiro e como todos sa
bemos é por excelência fonte
de várias doenças. Portanto
torna-se mister a Engepasa
definir não só os dias, mas é

imprescindível fixaruma faixa
de horário, que não pode
exceder as duas horas, em queo
lixo será recolhido. Caso
contrárioque aprefeituraassu
ma a coleta, pois fazia um

trabalho mais criterioso.

esta ir

regula
ridade.
A ter-

dtJlix()
fiá 10anos

t()lI/iAva
dflHtiflll/fI '

ceíríza

ção dos

- Em 1985, aReceitaFederal, através
do superintendente da 9' região, dr.
MassadDeudFilho, destinavaum novo

lote de mercadorias à Jaraguá, para
serem leiloadas, com recursos

revertendo para aUruão das Entidades
Filantrópicas de Jaraguã do Sul e, se

gundo a diretora daFERI, prof, Carla
Schreiner, no ano passado haviam
recebido 17 milhões de cruzeiros, divi
didos equitativamente entre as entida
des beneficentes,
- Questionava-seigualmente a necessi-

dade da pavimentação da BR-280, no
trecho Corupá-São Bento do Sul, que
alémde desafogaraBR-101, diminuía
a distância para Curitiba e em opção
para ser explorada turisticamente. A

imprensa local dava guarida às mani

festações de entidades classistas.
- Comemoravam as suas bodas de prata.
o querido casal dr. Renoldo Murara e

dra. Terezinha Bértoli. O casal possui
dois filhos, Marly casada com Oderly
RafaeliRodrigues e oReinaldo Júnior.

,

serviços
é uma

idéiarecente,seguidaporvárias
empresas e tem tudo para dar "Médico
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Retranca
(C.M.)

Eminências pardas
Fazer jornalismo sério não é tarefafácil. Nem nos Estados

Unidos, onde a liberdade de expressão (não confundir com
libertinagem) é coisa sagrada, intocável, nem em Jaraguá
do Sul. Certas pessoas não aceitam nem mesmo sugestões,
quanto mais críticas mesmo que construtivas. Não estão
acostumadas a questionamentos e vivem de tapinhas nas

costas dos jornalistas (?) que costumampublicar
relatórios que não informam nada aos leitores, a não ser o

que interessa à "autoridade". Então, é bom que saibam

que não soupago para isso e sim para fazer jornalismo..

Defora
DodeputadoPauloBauer (PPR)
sobre as eleições para prefeito
no ano que vem: '� coceira é

grande, mas desta vezpretendo
apenas ajudar meus amigos a

ganhá-las". Eleito deputado
federal pela segunda vez (na
primeira só assumiu para votar
a favor do impeachment de
Collor), agorapretendecumprir
omandato.

Consumidor
Já em curso projeto para
reestruturação do Procon em

Jaraguá do Sul. Uma comissão

municipal, daqualparticiparão
também entidadesde classe, vai
atuar intensamente em defesa
dos consumidores - pelo menos

teoricamenteéo que sepretende.
Na verdade, o Procon existe há
algum tempo, mas nunca

cumpriu suasfinalidades.

Ponte
Prefeito Durval Vaselpretende
iniciar ainda neste ano a

construção deponte que ligará
a região do clube Beira Rio ao

bairro de Vila Nova. Para isso

lâmandoufazer licitaçãopúbli
ca. A obra vai valorizar
sobremaneira as propriedades
e o comércio destas localida
des. Além disso, garantiráoflu
xo de veiculos no novo sistema
viário.

Escolha
o PPRfaz em setembro as con

venções para a escolha de
membros dosdiretóriosmunici
paise nacional. No âmbito esta
dual isso só ocorrerá em

fevereiro do próximo ano. Por
causa da fusão havida com o

então PDC. alterando a data de
escolhados novosmembros. Há
quem defende a volta do depu
tado Paulo Bauer àpresidência
do partido,

De novoI
Volto ao assunto: tempestade
de quarta-feira à tarde alagou
váriospontosdo centroda cida
de. Dirdo alguns que foi por
causadovolumedechuva. Tam
bémpor isso mas, coincidente
mente, a frequência é maior

depois de colocado o asfalto
sem que as antigas redes de

águas pluviais tenham sido
substituidas.

Denovo2
Com mais velocidade as águas
escorrem sobre o leito das ruas,
sem que as bocas-de-lobo; em

número e tamanhos insuficien
tes, tenham capacidade de es

gotamento rápido. Não se trata

de crítica contra a indiscutível
modernidade do asfalto. Mas,
pelo menos, os "entendidos"
deveriam admitir a

impermeabiluaçäa maior do
solo.

Ação
Aliás, seja este ou não omotivo,
todo contribuinte que
comprovadamente sofrer
prejuízos materiais originados
pelo alagamento de imóveis,
pode acionar judicialmente o

Município - como pode fazê-lo
contra oEstado e a União, quan
do a solução doproblemaforde
competência destas esferas. É
líquido e certo o ganho de cau
sa.

Enfim
Governo federal pensa em

retransformar a Caixa Econô
mica em banco comfinalidades
sociais. Ou seja, a CEFpararia
de financiar obras públicas ou

privadas garantindo,porexem
plo, o acesso à casa própria de
bom padrão a milhões de
brasileiros. Como era antes.

Está aí uma proposta séria.

REFORMAS

Bauer quer os servidores

públicos sem estabilidade
J araguá do Sul - Fora das

eleições municipais
-

do próximo
ano na condição de candidato -

"vou apenas ajudar meus ami-
- gos"- o deputado federal Paulo
Bauer (PPR) já tem opinião
formada sobre alguns pontos da
reforma
constitu
cional

que vai
sacudiro

�
Nacional
durante
os pró
ximosmeses.É contra,porexem

plo, a estabilidade no serviço pá
blico para çs que foremadmitidos
a partir de agora, Apoia o voto

facultativo, condena o sistema de
voto discrital e é a favor da

reeleição de prefeitos, gover
nadoresepresidentedaRepública.
É, também, favorável a idéia do

imposto único.

Baueracreditaqueasprincipais
mudanças da reforma constituci
onal que inclui, também, o fim

dosmonop6lios,asaposentadorias
e o sistemaprevidericiário de saú
de, por exemplo, têm 75% de
chances de aprovação, não
necessariamentecomo está sendo

proposto pelo governo federal. O
.

deputado, queévice líder daban
cada federal doPPR emembro da
comissãomistadoCongressoque
analisa o orçamento da União,
disse que a intenção do governo
em abolir a política de varejo o

leva a acreditar nisso. "Existem
30 grandesmetas jáestabelecidas
em nível nacional e que, se postas
em prática , agilizarão sobre
maneiraas encessidades dos esta
dos e municípios".

Sobreaestabilidadeno serviço
público, garantida através de

concurso, Bauer acha que os que

já têm estêdíreito adquirido de
vem passar por testes e uma

reciclagem. "Quem mostrar ca

pacidade, fica, Este processo

permíträ, inclusive, promoções e
melhorias salaríaís". Segundo o

deputado, existem em Santa
Catarina 16milprofessoresamais
que o necessário, número
decorrente de transferências, por
exemplo, para outras cidades". A

DeputodtJ
deltllldtl
tJvtJttJ

lorultotlvD

'homem deve

sempre considerar-se
um estudante

procurando
-

tornar-se mais

competente-
(M. CHEVREUL)

cadavagaabertaporisso, contrata
se outra pessoa. Dinheiro para se

pagarbem existe", garantiu o de
putado que, nos últimos quatro
anos foi secretário estadual de

Educação.
Paranovas contratações,Bauer

defendeo regime pelaCLTo que,
segundo ele, evitaria este

inchamento dos quadros que
compromete definitivamente

qualquer orçamento. O deputado

Dalmar

tunbérn não-concorda COlD a

aposentadoria integral para os

servidores públicos, garantida
pelas contribuições ao Ipesc, por
exemplo, no caso de Santa
Catarina. "A aposentadoria deles
deve ser igual à de qualquer
trabalhador, correspondenteàsua
contribuição para com a

Previdência", disse ele.
Defensor do imposto único, o

deputado lembra que, no Brasil,
sem incluir aeconomia informal,
a sonegação já chega a40%. "No
total vai a 55%, porque nosso

sistemade fiscalização éprecário
ecorrompido, comofalido énosso
sistema tributário. São 56 impos
tos, um absurdo". Defensor da

reeleição para cargos executivos,
como forma de o eleitor banir os

que se locupletam da política,
Bauer condena o voto distrital.

Vê, nisso, uma influência muito
_
grande do poder"econômico. Mas
é a favor do voto facultativo. "Se
hámedo da compra de votos, isso
ocorre hoje", exemplificou o de

putado. E concluiu: "o voto facul
tativo devolve ao politico aconfi
ança do eleitor e vice-versa".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RODOVIA ESFORÇO

e Wagnerprega união para que
obras possam ser executadas

Vereador quer sinalização
lombadas naWolfgangWeege

reivindica
. çãosuafei
tajánoano
passado,
para que a

rodovia

Wolfgang
Weege,en
tre Jaraguä do Sul e Pomerode,
fosse sinalizada e equipada com
lombadas eletrônicas. Segundo r

Zonta, O Estado não dá a atenção
merecida para a rodovia, como o Zolfkl: descaso tio gOllerno
faz com a que liga Pomerode a

Blumenau. "Épreciso considerar
que Jaraguá do Sul é o terceiro

polo industrial de Santa
Catarina", reclamou o vereador,
pedindoquecorrespondênciafos
se enviada à secretaria e aos de

putados que representam a re

gião, objetivando o atendimento
imediato de sua solicitação.

Jaraguá do Sul - O verea

dor Luiz Zonta (PPR) teceu crí
ticas à secretaria estadual de
Obras, por causa do não atendi
mento a

dI flSlfIII,

Bolsas

Lio Tironi (PTB) informou
que o projeto de concessão de
bolsas de estudo, que vigorou
durante o ano passado, não
terá modificações em 95. Se
gundo Tironi, a secretaria
municipal. de Educação ele
vou de R$ 10 mil para R$ 16
mil a verba destinada às bol
sas de estudo, com base na

Unidade Padrão do Municí
pio. Consultados, os estudan
tes beneficiados optaram pelo
valor pago no ano passado,
considerado por eles como su

ficiente. A diferença de R$
6.500 mil, segundo o verea

dor, será utilizada para a

contratação de novos profes-

Folo. luclo S-I

'{;�- -.

JaraguádoSul- Ao fazeruma
explanação sobre a aprovação de

83 emendas suas ao orçamento do
Estado, o deputado Udo Wagner
(PPR) disse aos vereadores de

Jaraguä do Sul que, agora, é pre
ciso vontade política do governo
para a realização das obras solici
tadas, uma vezque existe dotação
orçamentária. Segundo o deputa
do, entreasemendas figurampro

jetos que beneficiam municípios
de toda a região da Amvali e

pregou a necessidade de uma

uniãode todos, independentemen
te de partidos políticos.

Sobre as enchentes do iní

cio do mês, Wagner lamentou
que alguns órgãos de impren
sa mostraram apenas a gravi-

dade da situação em Joinville,
ignorando o que estava

acontencendo na região de

Jaraguä do Sul onde as con

seqüências também foram de

sastrosas. Neste sentido revelou

que já fez apelo ao governador
para que o Estado também dê a

estesmunicípios a atenção devi
da. O vereador Pedro Garcia

(PMDB), lembrou de promessas
feitas por governos anteriores e

disse esperar que, agora, as obras

sejam viabilizadas, até porque a

representação política de Jaraguá
do Sul e região é bem maior na

Assembléia Legislativa. Vários
outros vereadores também se re

portaram ao assunto, todos exi

gindo soluções rápidas.

OMISSÃO

Estado não assume os seus

compromissos com laraguá
Jaraguá do Sul- Mesmo ten

do cumprido na íntegra a parte
que lhe cabe em convênios assi
nados com o Estado para a cons

trução de obras prioritárias'para o
município, aprefeiturade Jaraguä
do Sul não obteve, até agora,
qualquer tipo de resposta prática.
A queixa éstä contida em release
distribuído pela assessoría de im
prensa da prefeitura a vários ór

gãos de imprensa do Estado (jor
nais e tevês) relatando aomissão,
até agora, do governo estadual
nos compromissos assumidos e

assinados.

Algumas destas obras foram
iniciadas com recursos da prefei
tura como o centro poliesportivo
e o novo presídio, construções

que não poder ser terminadas se

o Estado não corresponder com
suaparte. As queixas também são

dirigidas à Caixa Econômica Fe
deral e ao governo daUnião. Para
a CEF o Conselho de Planeja
mentoUrbano (órgão daprefeitu
ra) solicitou recursos para a

contrução de 250 casas popula
res, para a pavimentaçãode 55
ruasdeoitobairros eoutros recur
sos também destinados a planos
habitacionais, infra-estrutura ur
bana e urbanismo. Para a União,
15 pedidos foram protacoladoshá
meses, passando pela pavimenta
ção asfáltica de creches e anéis
viários. São obras prioritárias
inviabilizadas por falta de recur
sos.

MAU CHEIRO•••

--,�
/ L

0111�
A...A.lncldoRau. 572
Poa:7U".

Ou DenUstaCR03516

TiTO";: bolsas garantitllls

sores. menos, amenizar os efeitos das
Sobre as enchentes ocorri- inundações. Dizendo não ser

das no início do mês em
. mais possível ignorar o assun

Jaraguä do Sul e região, o ve- to, Neves incluiu-se entre os

reador José Carlos Neves que não tomaram, até agora,
(PTB), pediu umamobilização a devida consciência sobre a

imediata de toda a sociedade, dimensão do problema das
em nível de Amvali, em busca cheias, pois já na década de
de soluções que possam, ao 70 era vereador

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

tamanhos os produtos SANEBOX com pronta entrega direto da 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 
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MUSEU

Exposição mostrará peças âe exércitos
JaraguádoSul-Peçasusa

das pelos exércitos inglês, ale
mão, francês e polonês durante a
SegundaGuerraMundial- inclu
indo arma-
mento,
indumen

tária, ma

terial

logístico e

de primei
ros socor-

ros,estarão
a disposição da apreciação
públicca ainda em março. Estas

peças fazem parte do acervo do
Museu Municipal Emílio daSilva
e serão apresentadas ao público
atravésdeumaexposição,queaoon
tecerá naparte nova daprefeitura,
junto a PraçaÂngelo Piazera. "É a

transmissãodoconhecimento atra
vés de urna linguagem visual

riquíssima", defme a diretoria do
museu e coordenadora da exposi
ção, Alciony Canutto.

Aspeças foramadquiridaspor
R$ 15 mil do comendador

paranaense João Luiz Channe. O
valorpagopelo acervo é conside
rado "simbólico"peladiretorado

museu em virtude da "riqueza
histórica dos objetos", já que foi
o único país sul americano que
participou ativamente naSegun
da Guerra.

Oacervo estä sendopreparado
para aexposição através de cata

logação, limpeza, restauração e

recuperação dos objetos, que in
clui até caixas de fósforos ingle-

.

sas com palitos dentro,maços de
cigarros e ainda caixas de min

gau, que faziam parte da ração
diária enviada aos soldados em

campos debatalha. O trabalho de

identificação está sendo feitocom
o auxílio de dois ex-combatentes
da FEB (Força Expedicionária
Brasileira) Ferdinando Piske e

Estephano Maier.
A limpeza e restauração está

sendo feita sob a orientação de
técnicos de áreas específicas de

conservação e restauração, infor
mou ainda Alciony Canutto. Ela
pretende realizar exposições
itinerantes com este acervo, con

siderado urn importantepontode
apoio e assessoramento aos pro
fessores e alunos de História de

Jaraguádo Sul e região.

MUDANÇAS

MataAtlânticapoderá ter

BrasíIia-Aalteraçãododecreto75O/
93, queregula apreservaçãoambientale O novo presidentedo lhamaafumou
inviabiliza atividades agrícolas ao consi- também estar atento aos problemas do
derar Mata Atlântica todo o estado de defeso da pesca. Ele acredita que ame-

SantaCatarina, estánosplanos do futuro lbor forma de resolução seja através da
presidente do lhama, Raul Jungmann, criação de um fundo de desenvolvimen-

que assume nos próximos dias. Enl reu- to, parabuscaroequilíbrio entre a neces-
nião com odeputadoPaulo Bornhausen, sidade do defeso e as necesidades do
emBrasília, ele revelou já ter a informa- pescador..Entende que com o fundo e

çãodeque aprópriaCâmarairâ propor a umadecorrente política nacional dapes-
reforma do decreto e disse que, em ca, que oriente o pescador, se chegará à

contrapartida, instruiráo lhamapara, em proveitosaalternânciados tipos depesca
dúvida,seorientarpeloCódigo florestal, . possívelnacostabrasileira,umpotencial
que é lei. ainda não convenientemente explorado.

Jungmann foi informado do movi- Raul Jungmann mostrou-se sensível
mento que há em Santa Catarina para à idéia de criação dos Fundos Verdes,
essa alteração, deflagrado pelos proprie- para captar fora os recursos que devem
tários e trabalhadores rurais de Jaraguá ser aplicados no meio ambiente. Quer
do Sul, Schroeder, Corupá e analisar informaçõesdeSantaCatarinaa
Massarandubaequeresultou na criação, respeitodoprojetoPró-Vida,destinadoà
numa reunião em Aorianópolis, de co- recomposiçãodaáreacarboníferadoSul
missão presidida pelo ex-governador do estado. Manifestou a sua intenção de
AntônioCarlos KonderReis, OOIIlO estu- que o lhama se transforme num órgão
dioso do assunto. A comissão recebe até orientador do desenvolvimento susten-
o dia 10 de março as sugestões dos tado e recebeu do deputado Paulo
interessados. Após estadata apresentará Bornhausen a sugestão de produzir reu-
'minutadepropostadealteraçãododecre- niões nos estados, para conhecer as sin-
to-Iei 750, de 1993. gularidades de cada um.

. Pesca e Fundos Verdes

I�-I-Io

......�--------------------��--������.

Todo O dinheiro arrecadado proveniente dos
impostos, é aplicado no saneamento básico,
infraestrutura sanitária, construção de postos de
saúde, escolas e creches, entre tantos outros
serviços. É a Prefeitura de Jaraguá do Sul,
trabalhando porumamelhor qualidade de vida..

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Procon volta

Jaraguá do Sul, 4 demarço de 1995

PREjuízos

Assoreamento do Itapocu causa enchentes
G uaramirhn - As últimas

chuvasmais umavezcomprovaram
que a incúria de homens e go
vernos

podem
causar

danos

irrepará
veis à

lo//ogem
também

P/OVO(O
p/oblemos

natureza

quando
não a sa

bem acompanhar na sua perene
trajetória.

Caso típico vemacontecendo no
vizinho município deGuaramirim,
mais precisamente narepresa, onde
hámuitos anos o DNOS construiu
um sistema para irrigar os arrozais
ao longo de muitas terras que assim
produzem boas colheitas desse
cereal.

Se ajudou, de um lado, de outro
o progresso e o desenvolvimento
está pagando um preço muito alto

por isso, pois impede a subida dos

peixes à nascente numacaminhada
perene, motivo de muitas pen-

dengas entre o povo que reclama e

o governo quedemoraasolucionar.
O desmatamento das margens

têm concorrido para acelerar o

processo de assoreamento do rio

que ficacada vez mais largo emais
raso onde quase nada ou pouco tem

condições de sobreviver ..
Daí porque a última cheia dei

xou novo aviso do que está por
acontecer se os homens comdirei to
de mando se omitirem de forma

criminosa, transferindo a toda uma
comunidade o resultado dessa

imperdoável incúria.
,

Que os responsáveis se diri
jam às autoridades de uma forma
mais direta, pois, temos

senadores, depu tados federais e

estaduais e câmaras munícípais
para por a boca no trombone, soli
citando urgentes e imediatas

providências; O presidente
Fernando Henrique Cardoso e o

governador Paulo Afonso Vieira,
devem ser acionados para por
côbro a tanta incúria.

(E.V.S.)

NÓS TEMO.S A SOLUÇÃO.
ARTE-FINAL ti'
FOTOLITO ti'
EDITORAÇÃO ti'

Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 737'
89251 -380 - Jaraguó do Sul - SC
Fone/Fax (Ó473) 72-3294

'a atender os

consumidores
Jaraguá do Sul- A prefeitura

está reformulando totalmente a

estrutura do Procon, que vinha
funcíonando demaneiraprecária.
O setor passará para a alçada da

SecretaÍiaMunicipaldeFinanças
junto a Divisão deTributação da
Prefeitura. A atualização do Có

digo Municipal de Defesa do
Consumidorjáestá sendo feitae o
órgão já está atuando sob nova

coordenação, com umamédia de
cinco a seis casos por dia
resolvidos.

Divisao de atendimento, edu
cação e orientação, além de fisca

lização e apoio administrativo
fazem parte da nova estrutura do

Procon,quecontarácomo trabalho
de no mínimo dois advogados,
segundo informações do secretário

.

de Finanças, Adolar Jarck.
Uma comissão permanente de

Defesa do Consumidor também
está sendo' formada por
representantes das áreas de edu

cação, saúde,Ministério Público,
OAB, Acíjs, CDL e CPL. A

prefeitura está· enviando
correspondência a todos os

prestadores de serviços de Jaraguá
do Sul para que os mesmos se

adaptem as riormas. "Não vamos

mais permitir desrespeito com o

consumidor", enfatiza o prefeito
DurvalVasel, queprometeapertar
o cerco aos comerciantes e lojistas
quenão respeitarem osdireitos do
consumidor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG RIO-SUL
Fone/Fax Fone/Fax

(0473) 71-0091 (0473)71-Q091

VENDE-SE

Churrasqueira de tambor,
.
pedaletes paraginástica e lixeiras
para calçadas. Tratar fone 72-
3075àtardedas 14:ooàs 18:30hs,
ou na rua AfonsoBartei, 326 fun
dos da 330) com José

VENDE-SE COMPRA-SE
F-1oo/80 - único dono. ValorR$ ChevetteSL84ou85. Tratarfone
6.200;00. Contato fone 71-9822 72-3384

VENDE-SE
Ponto comercial - Açougue e

Mercearia coin estoque.ValorR$
14.000,00. Aceita carro até R$.
8.000,00. Tratar rua Erwino

Menegotti, 215 - próximo Met.
, Menegotti. Fone 72-1399 com

Nair VENDE-SE

VENDE-SE
'

Manequins de loja. Tratá!' com

Fíltrosde ÁguaeArmarcaSinger Dulce ou Levi no horário

_ Yaxuta (aprovado pela Vigilân- comercial. Fone 71-1666

cia Sanitária). Contatos fone 72-
3512 I

VENDE-SE
1 casa de alvenaria no Jaraguá
Esquerdo, medindo 128m2,
terreno 15x44. Rua calçada. Há
1,5km do centro. Valor R$
28.000,00. Aceita carro no nego
cio. Tratar fone 72-2577 com

Olímpio
'

VENDE-SE
Vídeo Cassete 4 cabeças, marca
Sansung (novo na caixa). Valor
R$ 500,00 àvista. Tratar fone 71-
1932

. ·VENDE-SE
ResidêncianaPraiadoErwino há
600mts da praia. Preço R$
7.000,00.Tcatarfone72-1023com
Marlene

TRABA1.HO
Senhor se oferece paracapinar ou
roçar terrenos baldios e espalhar

. b311'O.Tratarfone 72-3075 à tarde
das 14:00 às 18:30hs ou na rua

Afonso Bartel, 326 (fundos da
330) com José

VENDE-SE
Terreno 370m2 - Vila Baependi -

Rua Domingos Sanson, próximo
àMarisol. Valoracombinar.Fone
79-1239 ou 72-3443 com

Alexandre
VENDE-SE
Acordeon (80 baixos), marca

Soneli. Preço R$ 700,00. Ótimo
estado.Tratarfone72-3075 àtarde
das 14:00 às 18:30hs ou na rua

Afonso Bartel, 326 (fundos da

330) com José

VENDE-SE CONSERTO
Chevette L/S6 dourado. ValorR$ ,Conserta-seaparelhos telefônicos
4.000,00 + financiamento. Tratar e executa-se instalações e exten-

fone 72-3384 sões; Tratar fone 71-1142

COMPRO EPSCÓPIO
Aparelho 'para ampliar ou

diminuirdesenhos.Telefonarpara
Correa. Fone 72-1784

VENDE-SE
F-IOOO Super Turbo OKM,
vermelhametá1ica. R$ 35.000,00
- ano 95 - Tratar 71-9822

VENDE-SE
Dois balcões refrigerados com
vitrine e um balcão para caixa

(modernos). Tratar 71-1721 e

71-0091 com Haroldo

VENDE OU TROCA
Sobrado com '275m2• Suíte com colset, 1

suíte, 1 quarto, sala íntima, sala de TV, estar,
jantar, cozinha, dependência de empregada,
garagem para 2 carros, varandas. Terreno

com 5.700m2 com 3 lagoas de peixe. Rio
Molha. Tratarfone 71-1969 com Flávio.

.lb§rF=M=E=J=-�ráfi.ca e

{1Iarimhos 4'N�3J
IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS EM GERAL
FÁBRICA DE CARIMBOS DE BORRACHA

ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL NA HORA

Rua João Sotter Correa �/n° - Ao lmlo Campo Amizade

Fone (0473) 73-0644-Guaramirim-SC

Sociedade Esportiva
JoãoPessoa

Assembléia Geral Extraordi'nária
Edital de Convocação

Silvio JacobHertel, Interventor nomeado para realizar
Assembléia. com fins de eleger nova Diretoria, convoca
todos os söcios da Sociedade ESportiva João Pessoa,
quites com a Tesouraria do Clube, para a Assembléia
Geral Extraordinária, que será realizada em sua sede

recreativa, no Bairro.João Pessoa, no próximo dia05/03/
95, às '9:00 horas em primeira convocação, ou às 9:30
horas em segunda convocação com qualquer número de
sóciospresentes, paradeliberarem sobre aseguinteOrdem
do Dia:

- Eleição do Conselho Fiscal, conforme o Estatuto;
- Eleição da Diretoria, para mandato tampão, até

janeiro/96.
Jaraguá do Sul (SC), 13 de fevereiro de 1995.

SILVIO JACOB HERTEL

Interventor

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LrdA. Persianas Verticais

-I FUNDADAEM1917-

Tpad ição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

Móveis sob medida

Consulte-nos, fazemos·
orçamento .sem
compromisso.

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

. Jaraguá do Sul· sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE VENDE-SE,
Monza 82 gasolina. Valor R$ r-íooo 89 cl capota. Valor R$
4.500,00. Tratar fone 71-9822 20.000,00. Tratar fone 71-9822

VENDE-SE VENDE-SE

Opala 6 cilindros 82. Valor R$ s.iooo 93 Super série. Valor R$ .COMPRO
5.000;00. Tratar fone 71-9822 28.000,00. Tratar fone 71-9822 Bpscöpío-Aparelhoparaamplíar

desenhos. Telefonar paraCorrea.
Fone 72-1784

Fusca 67 vermelho lantena fafa
VENDE-SE 1.300. ValorR$ 2.000,00. Tratar VENDE-SE
Uno CS 87 metálico. Valor R$ fone 71-15740u 97-9753

.

Telefone prefixo 71. Valor R$
7.000,00. Tratar fone 71-9822 3.400,00. Tratar 71-6842 ou 97-

VENDE-SE 8253 com Gilmar à tarde
VENDE-SE Chevette 84 SL, verde metálico.
Belina 89 . ValorR$ 7.500. Tratar Apenas R$ 4.500,00. Tratar fone VENDE-SE
f�ne 71-9822 71.1 "7L1. nl1 0"1_07"'l Terrenopr6ximoaoPostoMarcola

medindo 15 x 30. Ótimo local.
Tratar 71-6842 ou 97-8253 com

Gilmar à tarde

VENDE-SE

Opala 81 gasolina. Valor R$
4.000,00. Tratar fone 71-9822

VENDE-SE
Corcel II 80 gasolina. Valor R$
3.500,00. Tratar fone 71-9822

VENDE-SE

VENDE-SE
Parati LS 83 prata, gasolina. Ape
nas essa semana. Valor R$
5.500,00. Tratarfone71-15740u
97-9753

VENDE-SE

VENDÉ-SE

ParatiGL5 93 gasolina. ValorR$ Scort XR3 84, preto completo.
16.000,00. Tratar fone 71-9822 I Valor R$ 6.300,00. Tratar fone

71-1574 ou 97-9753

VENDE-SE
Kadet 91 gasolina. Valor R$
12.000,00. Tratar fone 71-9822

VENDE-SE
Fiat Tipo gasolina 94. ValorR$
18.000,00. Tratar fone 71-9822

VENDE-SE
Fiat Uno 92 1.6R. Valor R$
13.000,00. Tratar fone 71-9822

VENDE-SE

Tempra <93 gasolina série ouro.

Valor R$ 21.000,00. Tratar fone
71-9822

VENDE-SE
Go193 GTI. ValorR$17.000;00.
Tratar fone 71-9822

VENDE-SE
s-iooo S5 91, completa. Valor
R$ 22.000,00. Tratar fone 71-
9822

8l
E3J �

ARQUIVOS

..

+
-

-

-

rllESAS DE
�

VARIOS
TA�lANHOS

1·1

Passat 83 branco motor feito arr VENDE-SE

de liga lese. Valor R$ 4.000,00. Uno/89 pratametálico. ValorR$
.

TELTRON Importação & Exportação Equipamentos Eletrônicos Ltda.
'tratar fone 71-1574 ou 97-9753 8.200,00. Contato fone 71-9822 , Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 280

Centro - Fone/Fax (0473) 72-0803

VENDE.-SE
Kadett SL 92, único dono, azul
metálico. Valor R$ 12.000,00.
Tratar fone 71-1574 ou 97-9753

VENDE-SE

VENDE-SE

VENDE-SE

Apto. Bd. Schiochet com 150m2•
Tratar no fone: .71-3431 (hor.
coml.) 73-0497 (residencial)

VENDE-SE
Telefone Celular Motorola PT
500 (aparelho e linha). Valor R$
1.900,00. Tratar 71-6842 ou 97-
8253 com Gilmar à tarde

VENDE-SE
1 ge1adeira Duplex e 1 fogão 6
bocas auto limpante Brastemp
(brancos). Valor R$ 500,00 os

dois ou IFOCOporFreezerVerücal.
Tratar 72-2555 ou 97-8277

VENDE-SE
Kombi 83 bege, gasolina. Valor MotoTurunaano80-motornovo.
R$4.5oo,00. Tratar fone71-1574 R$1.1oo,00. Tratar72-1399com
ou 97-9753 Celso ou Rocha

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

VENDE-SE
Moto DT/180, preta. Valor R$
1.900,00. Tratar fone 71-1574 ou
97-9753

VENDE-SE
PassatPointl86- vermelho - motor

2000 à gasolina. Som com CD.

Preçoacombíanr.Tratar72-1399
com Celso ou Rocha

VENDE-SE VENDE-SE

CB/83, preta. ValorR$ 3.000,00. Passat 83 motor novo com

Tratar fone 71-1574 ou 97-9753 garantia. R$ 4.000,00, ótimo es-

tado. Fone 72-1399

-

======AÇOES=

VENDE-SE
VENDE-SE
XL1125/84 vermelhaR$ 2.200,00 VENDE-SE

Mondeo950Km.Va1r35.000,00. Tratar fone 71-1574 ou 97-9753 Man\jo/82 à gasolina, em ótimo
Tratar fone 71-9822 estado. Fone 75-1450

Compramos
TELEßRA& - TELE&C - ßANCO& - ETC

Ligue 71-7543 - 97-9320
Rua Florianópolis, 65 .

- Centro
Jaraguá do Sul - SC

&rgio's Cabeleireiro
I Cortes

.

HORÁRIO
Maquilagens!ll I! 11111 TERÇAASEXTADAS

Pf;!nteados .

8:00às12:00/13:30às20:00hs
AOSSÁBADOS DAS

Químicas 8:OOàs12:00/13:OOàs17:OOhs.

R. Athanásio Rosa, 363

Fone 73-0879 - Guaramirim - sc

II
- -- TELEFONES CELULARES - FAX

=m=�w.=rn=��«rn1 ��Z�Hso�i�E��6�f�os'
_..-:-- """""'" I I c::t. ASSIS�NCIA�NICA
....__� L.J r. .

INSTALAÇÕES E CONSERTOS
IMPORT l3<. EXPO,," • EM GERAL

EXCELêNCIA EM TELEFONIA,CELULAR
CredencIada pelaT.I_ • Autorizada Eqult.I

,

III byMOTOROLA

B
FI

Lotes urbanizados na Praia de
Itajuba - Barr� Velha - Loteamento

Jardim Residencial Andréia

Pequena entrada

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:::::::::::::�::::::::::::...:;:.:-,::...::IIIIIII.llllllllllllllllllii;i;;::·· ..

Informações pelo fone
(0473) 72=1237- Jaraguá do Sul
(0473) 22-8519 - Blumenau

CRECI00121813158
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� EM JARAGUÁ DO SUL
RUA .JOINVILLE, 1896 - CEP: 89.256-500

� 0)' 0473 I 72-3520 �

CENTRO -Casa
em alvenaria, n/
rua Exp. Antônio
Carlos Ferreira cl
suíte, 2 quartos e
demais dep. - R$
65.000,00

� �tZ}c�F?rr?r:l�7
6' CRECI 6799

1M VEIS

COMPRA' VENDE' ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

CASAS
• Sobrado cl 260m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - Em fase de conclusão
• Sobrado cl 160Jn2 (4 quartos, 3 banheiros) morro do Boa Vista. 1000mts após o inicio da subida R$ 25.000,00. Troca por casa
em Barra do Sul

• Sobrado cl 300m2 (6 qtos, 2 cozinhas, 4'vagaS garagem) - Próx. Ferro Velho Marechal - R$120.000,OO 'aceha imóvel menor
valor Icarro' .

• Casa alv. cl 84m2 (Rua 650 - Laeral da rua Berta Weege) - RS 20.000,00
• Casa alv, cl 85m2 (Rua Maria Bertoldi - Pr6x. Monfort) - R$ 28.000,00 'urgente'
• Casa alv. cl 128m2 (Rua Beira Rio, sin° - Pr6x. aotrevo deSchroecler) RS 35.000,00 - Troca Por:casaou apartamentoem Jaraguá
• Casa alv. cl 140m2 (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - RS 25.000,00
• Casa alv. cl 140m2 (Rua Luiz Satler, 205 - Próx. Mercado BreIthaupt) - R$ 45.000,00
• Casa alv. cl 170m2 (Rua Antônio C. Ferreira) - R$ 65.000,00 - Troca pl apartamento

APARTAMENTOS
• Ed. Schiochet cl 3 qtos (1 suite) - R$ 43.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Jaraguá cl 2 qtos + Dependência Emp. cl 121m2 - R$ 32.000,00 - Aceita troca por casa
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens
• Entrada + Financiamento em 24 meses direto cl construtora - Entrega 18 meses

TERRENOS
• Terreno cl 460Jn2 (Rua Antônio Carlos Ferreira) - Pröx, Girassollmóveis - RS 48.000,00
• Terreno c/601 m2 (Condomfnio Azaléias - Únimo da rua) - R$ 25.000,00 'facilhado'
• Terreno c/630Jn2 (Schroeder - Ao lado da Marisol) RS 7.000,00 ou entrada e o saído parcelado
• Terreno cl 2.500m2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00 ou entrada e o saldo parcelado
• Terreno cl 7.500m2 (Próximo Malwee) - R$ 60.000,00 ou parte desmembrada cl 4.500m2 pl R$ 30.000,00
• Terreno Comi. cl 650Jn2 (Rua João Januário Ayroso) R$ 21.500,0
• Terreno c/371 m2 (Rua Paulo Kraemer - Lot. Menegotti) R$ 8.700,00 próx. Igreja Säo Judas
• Terreno no Residêncial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) Venha conferir
• Terrenos no Loteamento Píazera I (Ilha da Figueira) Entrada de R$ 1.500,00 + financiamento

SALAS COMERCIAIS
• Ed. Florença cl 113m2Wandar) R$ 45.000,00
• Ediffcio Miner (térreo) cl 17m2 - R$ 20.000,00
• Central da Moda cl 25m2 - R$ 6.000,00 ou 4 x R$ 1.750,00 fixas (somente ponto)
• Shopping Jaraguá cl 21m2 - R$ 17.000,00 +'saldo financiado em 36 meses

Procura-•• pl comprar
• Apto. central com garagem! paga-se até R$ 35.000,00 quitado
Troca-se casa bem localizada cl 200Jn2 + piscina - RS 70.000,00 por apto. cl 3 qtos e 2 garagens (apto. quitado)

• Galpão industrial cl 800m2 + casaalv. cl 233m2 + terreno todo plano com cl 26.549m2 (Santa Luzia - Infcio calçamento). Preço:
RS140.ooo,OO (Negociáveis)

.

cl2quartos, terrenocl
450m2, próxima ao

Posto Marcola - R$
30.000,00

'em alvenaria cl
70,00m2. Preço:
R$ 17.000,00

FIGUEIRA -

Lotes cl 350m2,
próximo Colégio
HolandoGonçal
ves no lot.
Waldemar
Schímitz

Av. Mal. Deodoro - Apto. no
10 andar, cl aprox. 200m2-

R$ 65.000,00 + finane. /CEF.

- Lote com

350,OOm2, ao

lado' da Weg II
R$ 12.000,00

Monique - Apto. cl 3 quartos,
demais dependências e 2 vagas
de garagem - R$ 46.000,00

AMIZADE!
LOTEAMENTO
BEHLING-,Lote

CENT�O - Rua Venâncio
da Silva Porto - Salas

comerciais - Semi-acabadas
- Preço: 50% entrada e saldo

em até 7 meses.

FIGUEIRA-Terreno
comercial (esquina), cl
frente de 29,5rnetros
pl rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: R$
15.000,00

FIGUEIRA - Man
são - Casa cl 450Jn1,
cl todas dependênci
as, piscina, quadrade
esporte polivalente,
terreno cl 1.600Jn1 -

Preço .
em condições

Nova I próximo ao

Fórum-Apto. 3 quartos,
cozinha, demais depen
dências e garagem -

Preço:Entradaeassumir
20mil+ financ. naCEF.

ótima localização, pr6x. ao
Breithaupt, cl + ou - 620m2

- Preço: R$ 35.000,00

Terreno cl 542m2,
frente para rua

BemardoDorbuschem
17m. 'cl casa, Preço:
SO% entrada saldo
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Larlmovels
Av. Mal. Deodoro,141

Vendas
Terreno com casa de alvenaria (4.571 ,OOm2) na rua Francisco de Paula,
próximo da rua Erwino Menegotti
Casa de alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vlcenzle Gadotti Uda".
Terreno na rua Antônio Carlos Ferreira, de 19x30 próximo ao centro

'-.

Apartamento' no Ediffcio Jaraguá.
Casa mista cl 160,OOm2, rua:Dos Escoteiros c/13 peças, telefone e antena

par�bóli�.

ó
." INTERIMÓVEIS_

,

, CRECI0914-J

Leia!
Permutamos,

deterreno

6.50Öm2, em área
central de Jaraquá ,

do Sul - Rua: Leo

pold.oJanssen, por
imóvel em �içar-.
ras.

Casa de alve
naria com 240·m2

(dois pisos), terre�
no com 400m2,
rua: Tomais F. de.
Goeis.

Venha ver.

Casa de alvenaria na Praia de Itajuba, cl 96,OOm2, contendo 7 peças e

garagem para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2•
Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 1 05m2 sendo o terreno de
465m2
Terrenocom 1.000m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Chácara em Schroeder com 42 morgos, terreno todo plaino, água e luz.
Chácara em Nereu Ramos cl 88 mórgos, cl casa, luz e água.
Chácara com 10.000,OOm2 com casa de alvenar:ia, bairro João Pessoa

•••••••••••••••••
I '�t;::' •

: CRECIN° 1589J_ :
• •
I Ba..... Sul I

: I...ó.aia :
I Fone: (0473) 72-2734 I'
I Vende ITerreno

I 1I Terreno c/376m2 (14x27), na Barra, Rua Frida, Piske II Kruege. Preço R$ 7.000,00
• Terrenoél65.836m2,naBarra,ruaHofácioRubinLPreço •.
I R$ 210.000,00, I

1I
Terreno c/840m2 (21x40), na Barra, próximo ao campo Ido Botafogo. Preço R$ 7.500,00

'I Terreno cl 2.791m2, rua Walter Marquardt, defronte I
I/Centro Com. Vasel. Preço R$ 215�OOO,oo •
I Terre?0 c/720m2 (15x48), naBarra. Preço ns rs.ooo.oo I 1I

- Aceita carro •
I

Terreno c/ 4OO,oom2, na Barra, fundos Supermercado •Breithaupt. Preço R$ 8.000,00
I Terreno c/450m2 (15x30), na Barra, rua BerthaWeege. I 1I Preço R$ 7.000,00 I
I Terreno cl 6OO,OOm2 (15x40), Rio Cerro II, próximo. I
I'

Metal. Lombardi, Preço R$ 6.000,00
•Terreno c/450m2 (15x30), rua Arduino Pradi, bairro São '

1• Luis. Preço R$ 7.000,00 , I,
• Terreno c/ 377m2,(14,5x26), Lot. Jardim Hruschke H, I
• bairro São Luis. Preço R$ 6.000,00 - financiado

. I'
•

Terreno clI060"m2 e.dificado c/ gatp,ão de 95m2
- Bairro S.

I 1Luis, - PreçoR$ 25.000,00 '

• Terrenos no Loteam, doMarquardt, localizado na Barra. I
I Preço R$ 6.500,00 I
• Terreno com 480m2 ao lado da Azaléias Jguá Esquerdo. • 'II Preço R$ 15.000,00. Negociável ICasas
I Casa em alvenaria c/132m2, semi-acabada, 3qtos, i suíte I
• e demais dependências, na Barra, Lot. Rosá. Preço R$ • 1• 12.000,00

'

•
Casa em alvenaria c/130m2, 3 qtos edemais dependên- •• cias, garagem, terreno com,440m1,VilaRau. Aceitacarro.

'

I Preço R$ 25.000,00 • '

I Casa de madeira, 3 qtos, 2 BWC demais dependências, I 1• terreno c/528 (16x33), na Barra. Rua Horácio Rubini. •
PreçoR$ 25.000,00

.

I Casamista c/150m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem e demais •

1I dependências, terreno c/480m2 (12x40), próximo ao I
I campo do Juventus. Preço R$ rs.ooo.oo - negociável. •
• Casa c/148m2, 3 quartos e, demais dependências, na I
I' Barra. Loteamento Papp. Preço R$ 60.000,00 I 1•

Apto. 107m2, 3 quartos, I suíte, 2 BWC, sala, cozinha,
Igaragem na Barra. Preço R$ 35.000,00

• ' Loteamentos no Rio Cerro II- na Rodovia SC - 416 •
I - A partir de R$ 2.000,00 de entrada e saldo em até 50 I
I

meses com prestações de RS' 1<:>0,00 p/mês •Aluga
I, Lojas comerciais na rua Angelo Rubini, naBarra do Rio I

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

Terreno em Piçarras abeira rio cl4.185m2 (Anco- 1radouro)
Terreno Rua Amazonas c/ 1.72Om2, (esquina)
pr6x. Teatro Scar
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/ 12.500m2. Pr6x. trevo Posto Marcolla
TerrenoRuaJoão JanuárioAyroso 2Ox90(1.800mil).
Terreno cl 5.184m2, rua 199 sem nome - Vila Nova
Terreno naAv.Mal. Deodoro da Fonsecac/950in2 'ITerreno no Condomínio das Azaléias
Terreno 15x24 - 360m2 - Loteamento Garcia
Terreno 15x32 -49Om2- Loteamento ODiarua401

1-Semnome
Terreno rua 456 - Sem Nome, CI 445m2
Lote n° 57 no Loteamento Ana Paulam

�E!=!:{:::��':� I
Lote n" 187 no Loteamento Ana Paula m

��: ::��':�.;::::=� das Azaléias

,ITerreno cl 350m2 - Loteamento Ana Paula IV

1
1
1
1
1

Terreno cl1.500m2 - Casa em alvenaria na rua

Epitácio Pessoa
Terreno c/418m2 - na Vila Lenzi
Lote n° 13 - Loteamento Liodoro Rodrigues
Lote n° 190 - Loteamento Ana Paulam

CASAS
Casa de alvenaria c/50m2 - LoteamentoAnaPaula,
Rua 209 - Francisco lin!shka, n° 1.122.
Casa em construção 50m2 - São Luiz
Casa mista rua Guilherme Hering, n? 30 - Centro
PrÓJf: Bar Capilé
Casa de alvenaria 160m2 - Próx. Recreativa

Menegotti
Casa mista c/112m2 (São Luiz) Lateral rua Valdir
Manfriní
Casa em construção 40m2 cl terreno de esquina -

Loteamento Ana Paulam
Casa em construção cl 100m2 Loteamento Aba
Paula III - Lote n° 187
Casa mista cl 1l2m2 terreno c/J4x28
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por Luciana Farjalla
TVPress

Interpretando a grande már
tir de Pátriaminha, EvaWilma,
do alto de seus 60 anos de idade

_
e tantos de profissão que prefe

re não enumerá-los _
acredita que

na carreira de um ator não há
uma obra sequer que possa ser

citada como amelhor de sua tra

jetória, por mais rica que esta

seja. "Quem determiná é o pú
blico", encerra, com extrema se

riedade.

Ao aceitar fazer a abnegada
e compreensiva Tereza na trama
de Gilberto Braga, a atriz rom

peu com uma espécie de tabu que
a afastou por tempos das telas no
horário nobre. Na verdade, ela,
consagradíssima, conta que op
tou por dedicar-se somente ao te
atro e à família, que adora. Sua
participação anterior em novelas
da Globo foi em O mapa da
mina, de Cassiano Gabus Men
des. Uma história que não alcan
çoumuitos pontos no Ibope e que
ainda foi tragicamente marcada

pela repentinamorte do autor no
final. "Foi uma perda irrepará
vel. Adorava Cassiano", fala,
chorosa.

Politica, EvaWilma também
prefere não citar nomes de seus

prediletos _
entre autores, dire

tores e atores
_
domeio artístico.

Acha que não é ético enaltecer a

atuação de certos colegas, pois
poderia esquecer nomes precio
sos num país onde acredita que
existammuitos talentos. Mas ela
dáo braço a torcere confessaque
sonha em trabalhar sob a tutela
de diretores estrangeiros como

Steven Spielberg e Bernardo Ber
tolucci ou contracenar com Mar
celo Mastroianni. "Seria o má':

ximot", empolga-se.
Nome: EvaWilma.

Nascimento: 14 de dezembro de
1934, em São Paulo.

Signo: Sagitário.
Superstição: "Procuro não fa
lar a palavra que signifICa falta
de sorte e não passarpor baixo
de escadas", afirma.

.

Primeiro emprego: Professora
de violão e de dança clássica.

Caderno de
•

FONE/FAX (0473) 71-1721

pre dizer que será a pr6xima".
Melhor programa: "Assisto

sempre aos noticiários, eventos
especiais e concertos, mas não
tenho nomes preferidos".
Melhor ator: "No Brasil temos
"ários. Se eu citasse um seria
antiético com os colegas.", fala.
Perguntada se citaria ao menos

um bom ator de teatro, ela res

pondeu: "Não distingo o atordo
ci"ema com o do teatro ou o da

te"i, embora o ator cresça "O

palco. Mas para mim são todos
atores".

Telejornal: "Prefiro os da Glo
bo e os da Band. O noticiário

internacional, s6 na TVa cabo".
O que falta na tevê: "Não su

bestimar o público".
O que nunca assistiria: "Não

gosto de assistir às gra"des ca

tástrofes, aos filmes de "ioli,,
cia e quepecampelo excesso de
apelo sexual barato".

Desenho: "Ahl Eu adoro dese
"hosIII Prefiro sempre ver aos

clássicos de Walt Disney no

Cartoon Network".

FUme: "Poderia citar uma dú

zia, mas vou falar de um que vi
recentemente: Tempos Moder
nos, do Chaplin", lembra.
Música: "Todas as clássicas".

Livro: Uma biografia, de Mar
Ion Brando. "Estou adorando".

Hobby: Andar, caminhar, ir ao
cinema e ao teatro.

Homem bonito: Gregory Peck.

Mulher bonita: Ava Gardner.

Pessoa intelig�nte: Gilberto Bra
ga.
Um chato: "Os impertinentes".
Símbolo sexual: Marlon Brando.

Persónalídade: NelsonMandela.

Maíor quaUdade: Tenacidade.
Maior defeito: Austeridade.

. Arrependimento: "Nenhum".
Sonho: "Ver a produção teatral
no Brasil tomar um vulto ainda

maior, crescer, se expandir".
Frase: "Nãogosto depensar em
nada pronto. Tenho para mim

alguns lemas- de vida, como

manter um bom nivel de relaci
onamento com as pessoas sen

do complacente, por exemplo".

�?�,..

...:.::::::�i�r:��..

Uma diva austera
"Sempre trabalhei em coisas li

gadas às artes e acabei sendo
bailarina clássica", conta.
Primeiro na tevê: "Foi num

programa chamado Namorados
na TV e que depois virou o Alô,
doçura!".
Melhor trabalho na tevê: "O

público é quem julga".
Trabalho que gostaria de ter

feito: "Sempre escolho muito

bem o que vou fazer, portanto,
acho que sempre aceitei os con
vites que mais me agradavam.
S6 não fiz o que achei que não

valia a pena", explica a atriz.

Com quem gostaria de. traba
lhar: "Com MarceloMastroian

ni, Bernardo Bertolucci e Ste
ven Spielberg" .

Maior emoção: O nascimento do
casal de filhos.

Um momento bizarro: "Um

só?!!!", diz, espantada. Mas es

colhe a vez que caiu do palco em
pleno intervalo da peça Esperan
do r'odot. "Mas consegui me
safar, galgando o palco no es

curo. Ninguém viu, mas eu ga
nhei uma mancha roxa enorme

na perna. Mesmo assim voltei à

cena". gaba-se.

Melhor novela: "Costumo sem-
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Entre o deboche e o drama
por Ana Cristina loseIli

TVPress

Destino inexorável

Antes de se decidir pela car

reira, Débora chegou a pensar
em ser bailarina e freqüentou por

Débora Bloch trocou as garga
-lhadas por lágrimas. Muitas

lágrimas. Cansada dos tipos engra
çados que fazia na tevê, a ex-pi
rata dispensou um convite daGlo
bo para participar da bem
humorada novela de Sílvio de
Abreu, A próxima vítima, e pre
feriu investir na ainda frágil dra
maturgia do SBT, onde atualmen
te sobram lamentos por amores
não correspondidos. O motivo é
simples: "Trabalhar uma outra
área de interpretação é mais
interessante para mim no mo

mento". Débora admite também
que a proposta do SBT foi bem
melhor do que a da Globo.

Depois de urna rápida conver
sa com Nílton Travesso

_
o dire

tor de teledramaturgia do SBT es

tava convencido que ela seria a

atriz perfeita para o papel _, Dé
bora conseguiu -conciliar teatro
com a novela As pupilas do se

nhor reitor, onde atua como

Guida. "O SBT me ofereceu óti
mas condições de trabalho. In
clusive gravar poucos âias no

começo da novela para poder ir
aos ensaios da peça", conta aní- F?i inev�tá�el.pepois.�e pas
mada; certa de que na Globo não sar a m�'"ancla ínteíra frequ�ntan
teria a mesmamordomia. do COXIa de teatro

_ por nao ter

Débora estámesmo em fase de
.

com quem ficar enquanl? o pai
transição. Além de trocar de

Jonas Bloch ganha;� ahVlda nosemissora em busca de novas emo- palC<?s _, Débora oc �cabou
ções, a garimpagem por outros segumdo o� p�sos do pai e tor

gêneros ocorreu também no teatro. nou-�e atnz. D�sde pequena
Depois de vários anos percorren-

convIvo com.o clima �e teatro
do oBrasil com a comédia Fica co- dentro da mInha casa , recor

migo esta noite, dirigida por Jorge da.

Fernando e com Luís Fernando Foram tantas vezes que assís
Guimarães, a atriz deixa o escra- tiu às mesmas peças que até hoje
cho de lado e mergulha num tra- sabe de cor alguns textos, como
balho mais denso. A peça escolhi- o de Sonhos de uma noite de
da foi o melodrama Kean, basea- verão, de William Shakespeare.
do no romance do francês Alexan- "As imagens das peças estão até
dre Dumas e adaptada por Jean hoje naminha cabeça", diz Dé
Paul Sartre, atualmente em cartaz bora, num misto de orgulho e

em São Paulo. saudosismo. Débora lembra que,
Ambientadana Inglaterradosé- quando criança, achava o mäxí

culo XIX, a peça trabalha com o mo ír ao teatro, que considera
mito do ator através da vida do "muito lúdico". -

intérprete shakespeariano Edmund
Kean, vivido por Marco Nanini.
Débora, que produziu a peça em

um bom tempo aulas de balé
clássico. Mas quando chegou a

hora do vestibular, ficou na dú
vida. Foi quando seu pai lhe indi
cou um curso no Teatro Ipane
ma, onde ao final haveria uma

seleção para formar um grupo.de ,

atores. Débora gostou da idéia,
.

matriculou-se no curso e acabou
sendo uma das escolhidas para
integrar a companhia de atores.
"Comecei a trabalhar e não tive
mais dúvidas", garante, com ve

emência.

Do teatro para a tevê não de
morou. Fez Jogo da vida, em 82;
Sol de Verão, em 83 e Camba
lacho, em 87, sua ültíma novela
na Globo, antes de passar a inte
grar a escrachada trupe da TV
Pirata, seu trabalho maís mar-

. I.-a...lt� na tevê. Atualmente, com
a lacrimogênea As pupilas do
senher reitor, Débora pretende
experimentar outros gêneros.
Desde que não seja humor.

conjunto com Nanini, interpreta
uma burguesa entediada que, em
busca de diversão, larga o marido e
vai atrás de Kean, por quem acaba
se apaixonando. "E muito interes
sante, mas tivemos de ensaiarbas
tante. A peça é muito dif{cir,
afirma Débora com ar cansado de
quem tem de dividir o tempo entre

a tevê, o teatro e a filhaJúlia, de um
ano e quatro meses.

O entusiasmo logo aparece
quando fala da peça, mas se esvai

quando o assunto é As pupilas do .

senhor reitor, quemarca sua volta
às novelas

_
estava fora do gênero

desde Cambalacho, em 1986. Ao
contrário da época da estréia, hoje
Débora faz algumas ressalvas quan
to ao papel da mocinha da trama.
"O problema é que a hero{na ro
mantica é mais monocórdia ... ",
dispara, lamentando também a falta
de ações que cercam sua persona
gem, inspirada no clima do poema
Pastor amoroso, deFernando Pes
soa.

Alheia às críticas que recebeu
no início da novela, por conta dos

FALE COM QUEM ENTENDE E QUE ESTÁ A MAIS TEMPO NO
MERCADO DE TELEFONIA CELULAR. NA TELTRON VOCÊ ENCON·
TRA APARELHOS ORIGINAIS DE l' LINHA COM
1 ANO DE GARANTIA DE FÁBRICA, MELHORES PREÇOS À VISTA OU
SE PREFERIR

.

EM ATÉ 4 VEZES,OU AINDA PELO PLANO DE ENTREGA PROGRAMA·
DA

_ >� IMPO.RT.&. E:XPORT DE60U12VEZESSEMJUROS,

CELULAR É COMA TELTRON. ... TE;LEFONES CELULARES - FAX
NATELTRON VOC� ENCONTRA TODA LINHA MOTOROLA DE TELEFONESCELULARES EACESSÓRIOS CENTRAIS TELEFÓNICAS
PERSONAL 401, PT 850 ALPHA CLASSIC, PT 550 MICRO T.A.C., PLATINIUM, ULTRA LITE E OUTROS APARELHOS TELEFÓNICOS
MODELOS PARA SUA NECESSIDADE. .,...,.. ÃMOTOROLA O CELULAR MAIS VENDIDO NO MUNDO, VEM COM A ASSISTc:NCIA TeCNICA INSTALAÇ O
GARANTIA EXCLUSIVA,DE RESIS�NCIA CONTRA QUEDA LIVRE ATÉ 1 METRO E MEIO E CONSERTOS EM GERAL

resquícios cômicos que imprimia à
personagem, Débora garante que
não teve qualquer problema para
fazer a romântica e apagadaGuida.
"Para mim não há diferença
entre o texto cômico e o dramáti
co. Me preocupo em entender o

.

personagem", tergiversa.
Débora admite. que andou algu

mas semanas afastadada novela por
conta da estréia da peça _

trato que
havia feito desde o início comNílton
Travesso

_
e que sö agora está vol

tando a gravar. "Acho que agora
a Guida vai ficar mais ativa,
pprque acaba de voltar do Porto
e sofre umli transformação", adi
anta Débora, tentando se animar.

"A personagem é muito ro

mantica, bonita e delicada. Qua
semelancólica", define, no afã de
defender a frágil Guida. Atualmen
temorando em São Paulo, Débora
agora sö pensa em se dedicar à
peça e tentar reerguer sua perso
nagem, enquanto guarda forças,
para, quem sabe, fazer um filme.
"Adoraria fazer mais cinema",
sugere.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 4 de março de 1995 CADEANO DE VAAIEDADES CORREIO DO POVO - 3

Sem descanso
Mesmo depois de ter entediado o público na pele da intragá
vel Alice Proença, Cláudia Abreu terminaPátriaminha já
com emprego garantido. Ela será uma das protagonistas do
próximo episódio de A comédia dá vida prívadaqueGuel

Arraes começa a gravar esta semana. Depois de Pais e filhos
_

que vai ao ar no Início de abril
_ agora é a vez de Casados X

solteiros, que mostra as diferenças entre solteiros loucos para
casar e casados prestes a se separar. "Ela é ótima atriz e

acho que será muito bom trabalhar com ela", diz Guel.
Além de Cláudia, estão confirmados no elenco Gíulia Gam,
Fernanda Torres e Marco Nanini. Guel está tentando fechar
também com Edson Celulari, que ainda não lhe deu uma
resposta porque está às voltas com sua peça Capital

estrangeiro, em turnê pelo Brasil.

Adereço indígena
A atriz Regina Casé resolveu

inovar. Enquanto acerta os últimos
detalhes para a estréia do seu

programa televisivo Brasil legal,
resolveu ostentar um brinco no

nariz. Provavelmente inspirada no

seu programa de final de ano, quan
do interpretou várias índias. Mas
quem gostou mesmo do badulaque
foi a filha da atriz, Benedita.

Trocando de camisa
O diretor Ary Coslov, vetera

no com passagens pela Manche-
.

te e Globo, aceitou o convite de

Reynaldo Boury paradirigir a seu
lado a saga de IrmãosCoragem.
Coslov, com isto, muda de nove
la na mesma emissora. Ele esta

va dirigindo Pátria minha ao

lado de Dênis Carvalho.

MALHAS LTIDA.

Contradições da estrela
Todos sabem que o clima

nos estúdios de Pátria minha
não andam lá essas coisas.
Mas alguns atores que
exageram no mau hu-mor, não
escondendo sequer as trombas,
como é o caso da respeitável
veteranaEvaWilma. Cansada
com o ritmo das gravações e

com os altos e baixos pelos
quais passou a novela _-Uma
tremendadecepção para crítica
e público _, Eva distribuía far
pas a quem quer que a cercas

se. Uma de suas reclamações
era sobre a dificuldade de
criticar colegas de trabalho por
razões éticas. Entretanto, não
abriu mão de soltar um

petardo: ''Ator que é ator, s6
cresce mesmo no palco".

Mulhermaravilha
A repórter Glória Maria se

prepara para ganhar o prêmio de
Mulher do Ano na comunicação
pelas reportagens que fez no Ja

pão. A premiação vai ser feita em
uma grande festa no dia 8 de
maio, em um hotel em São Pau

lo, organizada epatrocinada pelo
Conselho Nacional deMulheres.

Acredite se quiser
Por conta das comemorações

de seus 30 anos, aGlobo não pára
de sonhar e exagera na dose. A
mais nova notícia dá conta.que a
emissora deseja convidar omega
produtor e diretor Steven Spiel
berg _ Tubarão, O parque dos

dinossauros, A lista de Schin
dler entre outros _ para proferir
palestras a seus funcionários.

Volta animada
Otávio Mesquita está todo prosa com a reestréia de seu programa; agora emmarço. Megalômano como
sempre, o apresentador que está viajando a trabalho promete arrebentar com a concorrência. Entre as

novidades. estão a abertura. produzidaem 35mm e dirigida pelo global Roberto Talma. Pelo que consta, o
apresentador aparece no Vídeo entre vários objetos de consumo prazerosos, do tipo, bebidas, cachimbos e
cigarros. O programa deste ano apresentará também um maior número de matérias internacionais em

cidades como Nova Iorque eMiami, além demostrar belezas naturais brasileiras do Nordeste, Rio e

Fernando de Noronha, que será o programa de estréia. "O Otávio é maluco. Ele mergulhou e um tubarão

passou a um palmo dele";conta o redator Nico Pereira Queiróz.

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fabrica: Jacquard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,

�

Xadrez, Listrado, para atender confeccionistas do ramo de mallhas

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC-· 416, N5I2727· RIO CÊRRO II

FONE: (0473) 71-0099
FAX (0473) 71-1045

.
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·JORNAIS

AdjoripreparapautaparaCongresso
Piçarras - A Associação dos

Jornais do Interior de Santa
Catarina - ADJORI - SC, reuniu
se na acolhedora cidade praiana
de Piçarras, para traçar o

programa do próximo Congresso
e Assembléia para discussão das
contasdoexercício fmdo eeleição
da nova diretoria, a realizar-se
nos dias 25 e 26 de março do
corrente ano.

A pré-reunião contou com a

grandemaioriadaatual diretoria,
recepcionando os seusíntegrantes
pelo anfitrião Ralf Wolfgang
Bieging, nosso prezado colegado
"Jornal do Comércio",local e os
secretários de turismo dos dois
municípios interessados.

Um programa cuídadosamen
te organizado levará certamente a
totalidade de seus associados ao

"HotelBetoCarreroWorld", onde
sé realizarão as plenárias de tão

Darey SIIul% (presidente) e Miguel Gobby (riee)

importante conclave.
O ponto máximo da reunião

dos jornais do interior, será uma
apresentação - show - no comple
xo turístico "Bem CarreroWorld" ,
durante o almoço que ali deverá

serservido com grandepompa, na
Penha.

Reina grande expectativa em

torno da programação, que
certamente agradará a gregos e

troianos.

Na semana passada, 24, a Elásticos Zanotti inaugur8u moderno restauranie implantado pela Ciluma
Cozinha 'Industrial, que também vai adminístrâ-lo. O projeto atende a uma novafiloso.fio da Ciluma,
quepretende transformar estes ambientes em algomais que um simples espaço para refeições. Jantar
servido na ina",l:uração a considados foi bastante concorrido.i

i

I
I
I

Proclamas de Casamento
Margot Adelía Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da

Comarca de Jaraguádo Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compare
ceram nesteCartório exibindo seus documentos pela lei, afim de séhabilitarem

para casar os seguintes:
EditalN° 19.814 de 2410211995

ALAORPALÁCIO JÚNIOR E VANESSA GARCIA

Ele, brasileiro, solteiro, atleta. natural de Arapongas, Paraná, domiciliado e

residente na ruaAmador Bueno, 224, Londrina, Paraná, filho de Al.aorPalácio

eMaria Madalena Nanci Palácio.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e .:

residente na rua Reinoldo Rau, 696, apto. 201, nesta cidade, filha de Hanilton
Garcia e Roselí Menegotti Garcia.

Edital N° 19.815 de 2410211995
SIDNEI MARIANO E IYONE1E BORTONCELLO

Ele,brasileiro, solteiro, naturaldeMamborê,Paraná,domiciliadoeresidenteem
Três Rios do Norte, nesta cidade, filho de Antonio dos Santos e Terezinha

Mariano dos Santos.

Ela, brasileira, solteira, natural deBarracão, Paraná, domiciliada eresídenteem
Estrada Nova, nesta cidade, filha de Antonio Zelzon Bortoncello, e Emidia
Tobias Bortoncello.

Edital N° 19.816 de 2410211995
CILSO DOMINGOS DA SILVA E ROSANE FRANCISCA GATSCHER
Ele, brasileko, solteiro, operário, natural de Nova Fátima, Paraná, domiciliado
e residente na rua Joaquim Nabuco, 93, Vila Rau, nesta cidade, filho de
Sebastião Domingos da Silva e Judith Camargo da Silva.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de MateIândia, Paraná, domícíliada
eresidentenaruaJoaquimNabuco, 93, VilaRau, nestacidade, filhadeFrancisco
Gatscher e Vasselena Gregoreski Gatscher.

'

Edital N° 19.817 de 0110311995
ANDRÉLuís VIEGA MEDEIROS E SOLANGEMARIA ARALDI

Ele, brasileiro. solteiro, motorista, natural de São Paulo, Capital, domiciliado e
residente naAvenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1.082, nesta cidade, filho
de Luiz Medeiros e Teresa Beatriz Viega Medeiros.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliadae residentenaAvenidaMarechalDeodoro daFonseca, 1.082, nesta
cidade, filha de Marceljpo GenesioMidi e Irma Alchíní Araldi.

Edital N° 19.818 de 0110311995
JAIR ALCEU S1ENGER E TÂNIA MARA HENN

.

,

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e .

residente na ruaMarcos ValdirGiroUa, 212, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade,
filho de Silveiro Stenger e Irene Demarchi Stenger.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na rua Cabo Hary Hadlich, 742, nesta cidade, filha de Bruno Henn e
Ruth Kienen Henn.

Edital N° 19.819 de 01103/1995
CLAUSIONEI JOSIEL ZESUINOEMARI�S SOARES SERENINI

Ele, braâleíro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na rua Francísco Hruschka, 915, Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade, filho de lraci Zesuino.

Ela, brasileira, solteira, auxiliardeadmínístração, naturaldeFormosa doOeste,
Paraná, domiciliada e residente na-rua Francisco Hruschka, 915, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filha de José Serenini e Zulmira Soares Serenini.

Edital N° 19.820 de 01103/1995
MURILO LOGULLO MACHADO E LuíSA VIRGÍNIA

. DA GRAÇA ROQUE LOPES
Ele, brasileiro, solteiro, divorciado,engenheiro, naturaldeOurinhos, SãoPaulo,
domiciliado e residentena ruaDomingos daNova, 334, apto. 103, nesta cidade,
filho de Afro Machado e Siena Logullo Machado.
Ela, portuguesa, solteira, escriturária, natural de Lisboa, Portugal, domiciliada
eresidentenaruaDomingos daNova, 334, apto: 103, nesta cidade, fllhade Luis
Roque Lopes e Maria Felísbela da Graça.
E para que chegue ao coçhecímento de todos,mandei passaro presenteEdital
que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15

(quinze) dias. I�

PRÉ-VESTIBULAR
SEM,I-INTENSIVO

MA1iRíCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS51liMR

Centro Educacional Sigma
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ORGANIZAÇÃO
A SERVIÇODA
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CASAS
Rol. 1.001 - Casa alv. - c/70m' - (c/ área terreno c/l.S50m' - Bairro São Joio) R$
12.000,00
Ref. 1.002-Casaalv. c/170m'- (Rua Uruguai, 62-próx.lnd. Reunidas) RS 75.000,00
ReI. 1.003 - Ca.. alv. c/90m' - (Bairro lririú - Joinville/Aceita-se troca) RS 20.000.00
Rof. 1.004 - Casa alv. c/103m' - (Rua Maria G. Klein) RS 43.000,000
R.f. 1.005 - Ca.. alv, c/ 70m' - (Pr6x. Supermercado Vila Rau) RS 20.000,00
Rel.l.006-Ca.. alv. c/128m'-(RuaRichartPisck)RS41.ooo,OO+RS98,OOp/mis
Ref. 1.007 - Casa alv. c/ 200m' - (Pr6x. Weg I - contro - c/ piscina» RS SO.OOO,OO
Ref. 1.008 - Ca.. alv. c/ 90m' - (Torr. c/ 45Om' - R. Pedro Floriano Centro) R$
18.000,00
Ref. 1.009 - Ca.. alv. c/ 76m' - (Ilha da Figu.ira) RS 20.000,00
Ref. 1.010 - Casa alv. c/300m' - (Rua João Planlnchek) RS 75.000,00
Ref. 1.011 - Ca.. alv. c/ 145m' - (Rua A. A. Zimerrnann, próx. Coi. Aberto Ba�r) RS
48.000,00
Rof. 1.012 -·Ca... Iv. c/ 102m' - (Lorival Zocateli, n° 234) R$ 27.000,00
Ref. 1.013 - Ca.. alv. c/ 172m' - (Residencial V_raalia) RS 65.000,00
Rel.l.014 - Ca.. alv. c/225m'- (Rua Max Schlbert) RS 40.000,00
Ref. 1.015 - Ca.. alv. c/l00m'- (Lot. SentoAntonio) RSI2.000,OO

. Ref. 1.016 - Casa a1v. c/180m'- (Vila L_nZll Entr. RS30.ooo,OO + Financ. RS520,OO
�mês '

Ref. 1.017 - Ca.. alv. c/128m'- (Rua Luiz G. Ayroso, 228) R$ 28.000,OOtelT. 15x44
Ref. 1.018 -Ca.. alv. c/280m' -'(Rua Joâo Eggert, 230) RS45.ooo,OO
Ref. 1.019 - Ca.. alv. c/ 129m' - (Rua Richart PlsCk; Centro) RS 33.000,00
Ref. 1.020 -Ca.. alv. c/l00m'- (Residencial Ve"",lis - B. Amizade) RS 23.000,00
Ref. 1.021 - Ca.. alv. c/ 50m'- (Rua Venâncio da Silva Porto) RS 20.000,00
ReI. 1.022- Ca.. alv. c/176m' - (Rua Henrique Bortolini, 50) RS 50.000,00
Ref. 1.023 -Casa alv. c/144m' - (Rua Pedro Floriani - prõx. Hospital Jaraguá) RS
30.000,00
Ref. 1.024 - Casa alv. c/ 153m' - (Rua Felipe Franzel, 64 - prõx. Sup. Europa c/
telefone) RS 65.000,00

,

Ref. 1.025 - Casa mis. c/ 135m'- (Praia PiçalTas - c/ telefone) RS 35,000,00 200m
da praia
Ref. 1.026-Casa mis. c/140m'- (Rua Martim Sthal- após Forum) RS 38.000,00
Ref. 1.027 - Casa mia cl 120m' - (Blumanau plÓX. Cozinha Ind. SesQ RS 25.000,00
Ref. 1.028 - Casa mis. c/70m' - (Rio Molha - próx. Alani:>ique Balanan) RS 9.000,00
Ref. 1.029 - Ca.. mia. c/ 70m' - (Ter. c/ 45Om' - Joinville pr6x. Shopping Jeste) RS .

17.000,00
Ref. 1.030 - Casa mad. c/70m' - (Rua Maria G. KIe'ln) R$19.ooo,ooo plÓX. Colégio
ReI. 1.031 - Casa mad. c/ 66m' - (Rua Vonaneio da Silva Porto - 02 caoao c/ 86m'.
48m' t.lTono c/ 600m') RS 30.000,00
ReI. 1.032 - Ca.. mad. c/ 70m' - (Vila Nova - plÓX. Recreativa "Duas Rodas") RS
45.000:00.
Ref. 1.033 - Sobrado c/ 2GOm' - (PIÓX. Beira Rio) RSI2O.ooo,OO parcei. 3X
Ref. 1.034 - Sobrado. c/ «Cm' - (Berra do Rio CelTO - Lot Papp) RS 170.000,00
Ref. 1.035 - Sobro anl. c/ 200m' - (Av. Getúlio Vargas) RS 180.000,00
ReI. 1.038 - Sobr. ant c/250m' - (Pmid.nte Epitácio Pessoa) RS 350.000,00
Ref. 1.037 - Sobr. c/ 300m' - (Rua João Planinchek - telT. c/700m') RS 85.000,00

APARTAMENTOS
'

Ref. 2.001 - Apto c/3 dorms. - (Residencial Eldorado) RS 45.000,00
Ref. 2.002 - Apto c/ 3 dormo. - (EdK. Joverll) R$ 50.000,00
Ref. 2.003 - Apto c/ 3 dorms. - (Jaco Emonndoorr.r) RS 85.000,00
Ref. 2.004 - Apto c/3 dorms. - (Cetro - Pr6x. RecroaUva Marlsol) RS 58.000,00
Ref. 2.005 - Apto c/ 3 dormo. - (EdK. B.l'lo Rio Branco) R$ 45.000,00
Ref. 2.007 - Apto c/ 3 dormo. - (EdK. Schlochot) Entr. - RS 43.000,00 + financ. RS
289,OO�mês
Rof. 2.008 - Apto c/3 dorms. - (Cristina Munlquo) RS 46.000,00

TERRENOS
ReI. 3.001 - Terrenoc/392m'- (Lot. Papp/Berra) RSI3.ooo.00
Ref. 3.002 - Terreno c/552m' - (Rua V�or Meirelles) R$ 16.000.00
Ref. 3.003 - Terreno c/ 385m' - (Rua 13 de maio - préx. CoI. Aberto Baue!) R$
14.000,00
Rei. 3.006- terreno c/513m'- (Nerou Remos) RSl.500,OO
Rei. 3.007 - Torreno c/ 45Om'- (Waldemar Rau) RS10.ooo,OO
Ref. 3.008 - Torreno c/2.180m' - (Pr6x. Rodeio érioulo) R$15.500,OO
Ref. 3.009 - Torreno c/ 408m' - (auinta dos Açorianos - Barra Velha) RS 4.500,00
Ref. 3.010 - TelTenoc/376m'- (Rua Euginio Piaz - Vila Nova) RS 7.000,00
RIf. 3.011 - Terreno c/418m' - (PIÓX. Rodeio Crioulo) RS 4.500,00
Ref. 3.012 - Torre... c/ 371m'- (Vila LonzO RS 8.000,00
ReI. 3.013 - Torrano c/17.791m' - (Jaraguá Eoqu.rdo) RS 35.000,00
Rei. 3.014 - Torrono c/ 45Om'- (Re.ldoncial V.....,iIIl) RS8.SOO,OO
ReI. 3.015 - Torrono c/8.215m'- (R. João Saml Tavar•• - Lot WaitorMarquardt) RS
22.000,00
ReI. 3.016 - T.rr.no c/370m' - (Rua Domlngoo SanIOn • próx. MarilOl - Vila
Baopendl) RS 25.000,00
ReI. 3.017 - T....noc/300m'- (Pr6x. Marcolla) RS7.ooo.00 plano,llvr.d••neh.n...
Ref. 3.018 - Torrano c/ 9.1SOm' - (Pr6x. tr.vo Guaramlrim) RS 3SO.000,OO
ReI. 3.019 - T.rr.no c/360m' -.(Loteam.nto Corupá) RS 4.500,00
ReI. 3.020 - T.rrono c/ 9oam' - (Guaramlrim, rua Pedro Franeillco Klein) RS
12.000,00

'

.

REI. 3.021 - T....no eJ 540m' - (Residencial V."",11s III) RS 8.500,00 ..quina
Ref. 3.021 - Te""noo Loteamento Juventus - RS 6.000,00

CHÄCARASISITIOS
ReI. 4.001 - Área. de 300.ooom' - (Guaramirim) RS 50.000,00
Rol. 4.002 - Ársa de 500.000m' - (Ne",u Ramos) RS 60.000,00
Rei. 4.003 - Área de 105.000m' - (Ne",u Ramos) RS 60.000,00
ReI. 4.004 - Área de 325,OOm' - (Ilha da Figueira) RS 20.000,00
Rol. 4.005 - Área de 15.000m' - (Rua Benjamin Constante - Massaranduba) R$
20.000,00
ReI. 4.006 - Área de 6.ooom' - (Estrada Garbaldi, I. Ri>eirão das Padras) R$
13.000,00
Ref. 4.007 - Ársa del05.000m'- (Schroed.r c/ ca•• , 2lagoa. 6tlm.'ocaIlZaçlo)
Rt 30.000,00
ReI. 4.008 - Ársa de 12O,OOm' - (Corupá - próx. Weg Floreslan R$12.0000,OO
ReI. 4.009-Área de 2O.000m'- (Eslr. Garbaldi- 20km doeentro -áreaplanac/easa.
lagoa e pomar de frutas) RS 85.000,00

,.

ReI. 4.01 O - Área de 16.200m' - (Vila'Nova c/ casa mad. c/70m'+rancho c/ luz e águ;'
corrente - Vista para a cidade) R$ 45.000,00
ReI. 4.011 -Área c/ 180.ooom'- (Ne",u Rames c/pastagem, todo cercado, c/ casa
madeira) R$ 18.000,00 _

PONTOS COMERCIAIS (VENDA)
ReI. 5.001 - Sala comercial c/25m' (Central Modas) R$ 7.500,00 em até 4x
Rol. 5.002 - Sala comercial c/160m' (Rua Joinvilla - torroo, próx. R. Marisol) R$
50.000,00
ReI. 5.003 - Galpão Ind. cl 2SOm' - (Ter. CI 5.850m' - cl casa de alv. 100m'- Jguá
84) R$ 55.000,00

'

ReI. 5.004 - Galpão Ind. c/l.036m' - (ConsIr. c/ 510m2- Centro) RSI50.000.00
LOCAÇAo

ReI. 6.001 - Casa alv. c/80m' (Rua João Planinchek) R$ 110,00 por mês
PROMOçAo

Sob",do alv. c/300m' - (04 do""s - c/ sufte - c/ garagem - Rua João Planinchek -

terreno C/700m') RS 86.000,00
Casa alvenaria c/ 192m' (3 dormo.• 1 sufte, 2 BWC, c/ churrasqueira, c/ garagem
coberta �3 carros, portão eletrönicc e ant parabólica) RS 65.000,00
Ca.. alvenariac/260m'- (3 dorrns., 1 sufte .. sauna. dependo empragada, c/ga"'gem
pa'" 2 carros cobertos, Antena parabólica) RS 55.000,00

LOTEAMENTOS
ReI. 2030 - Residencial Pia..ra - Entrada + Financiamento
ReI. 2040 - Residencial B.hllng - Entrada + Financiamento

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

Vende
Casa nova situada próxima àRecreativa doBreithaupt cl
110m2•
Terreno centJ:'al, no início da rua Adélia Fischer área de
33.023,00m2
Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo Bretzke. I.
Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com L652m2,
próximo Recreativa Marisol- '.

Lote próximo Urbano, Jaraguá-Esquerdo, 450m2 -

6.500,00 -

Lote próximo ao Cepron com 392m2
,

Casa de alto estilo na rua Antonio Teixeira dos Santos
com 290m2, próximo Beira Rio Clube de Campo.
Lote na comunidade São Luiz Gonzaga de 400m2_
Lotes financiados no bairro João Pessoa.
Lotes financiados em frente AABB_
Sala ComLBd. Florença, 10 andar cl 113,94m2
Apto Ed, Schiochet ao lado do Supermercado' Sesi,
financiado cl 165m2, cl piscina, 2 garagens, salão de
festas, quadra esporte, porteiro 24 horas.
Chácara em Corupá com 66 morgos com uma casa de
alvenaria de 70m2•

'1�
CRECI4004

��_....

·--Cããá.-__' ___
· Casa de alvenaJ1a cl 220m2 c/ terreno 200m2 • Vila Lenzl
Casa de alvenaria cl 120m2 - Vila Lenzl
Casa de alvenaJ1a c/84m2 - Vila Rau

. Casadealvenarlac/12Om" pr6x. BebidasKienen -Itapocuzlnho
Casa de madeira c/100m" - Rua Innio Leandro
Casa de alven� c/160m" cl 4 quartos - Rua AnRa GarI>aldl
Casa de alvenaria cl 1DOm" - Três Rios do Norte
Casa mista - Rua EmUlo Stein C/ terreno 526m"

·

Sobrado cl 180m" - Ilha da Figueira
Sobrado c/300m" cl ótima localização - Centro
Casa de alvenaria c/.13Om" - Próx. Salão Doerlng
Casa de alvenaria cl 100m" - Próx. Apae
Casa de alvenaria cl 150m" - Pr6x. HospRalJaraguá
Casa de a1venaJ1a rua Felipe Sehmkll cl 155m", terreno 688m"
Casade alvenaria c/280m" comteneno de 560m",lat. Bemardo
Dombusch
Casa de alvenaria cl 130m" terreno cl 430m". Loteamento
Champagnat
Casa de alvenaria cl 300m" Barra Velha, à 1 quadra do mar
Casa de alvenaria na prala'de Armação
Casa de alvenaria cl 128m" - Próx. Juventus

Apartamantoa
· Apto. Cond. Amizade - cl 2 quartos - Ananclado
Apto. Ed. Sehlochet cl 1 sune + 2 quartos + dep. financiado
Apto. Ed, Jacó Emmand. cl 155m"· 2 quartos + suRe + dep.
ef'l1lregada + 2 garagens
Apto, Ed. lsabella c/122m2· 2 quartos + SORe c/ piscina
Apto. Ed. Mlner cl 140m" • cl 3 quartos
Apto. c/2 e 3 quartos em construção rua Caixa Econômica p/
entrega dez/95

· Apto. c/118m2 Ed. Dona Lili em Piçarras cl ótima vista p/ mar
Apto. cl 110m" c/1 quaJ10 CamborlCl c/frente p/ mar
Apto, Ed. Menegolll cl 2 quaJ10s financiado
Apto. cl 160m" cl 3 quartos em CamborlCl frente p/ mar
Apto. c/2 quartos novo em Barra Velha

Terrenoa
Terreno cl2.600m" - RuaJolnvllle, ótimo ponto comerciai
Terreno c/1.1DOm" - RuaJoio Doubrava
Terreno c/430m" - Loteamento VersalIIes
Terreno cl 5DOm" - Continuação Mal. Deodoro Fonseca
Terreno c/4oom" - Rua Venâncio Silva Porto, próx. Weg I
Terreno c/589m" - Ilha da Figueira
Terreno c/16.500m" - em Schroeder
Terreno c/2.7oom" - Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno cl 1.ooom" - lateral Venâncio da Silva Porto
Terreno cl 43Gm" - ru;i Lourenço Kanzler
Terrenocl5.000m"-FundosruaJolnvllleótlmop/mlcroempresa
Terreno c/5.0DOm" - Rua Venâncio da Silva Porto
Lote esquina cl 7DOm" pr6x. Escola Abano Kanzler
Lote residencial Champagnat óllma localização
Terreno c/684m" - Rua Felipe Schmldl (Centro)
Terreno cl 420m" em Piçarras próx. Iate Clube na Beira Rio
Terreno c/SOOm" - Vila Baependl
Terreno c/532m" - Pr6x. Posto Marcola
Terreno de 28 morgos em Massaranduba

Locação
Galpão cl 120m" no centro

Conjunto Residencial Imigrantes
ótimos apartamentos c/ churrasqueira, salão de festas, salão
de jogos, playgraund, totalmente residencial, apenas 2 por
andar. financiamento próprio a partir de R$ 353,DO (1, 17CUB)
____ ........ """"'_IÍiIIIRIIR_

VENDE..sE
Casa mista na Vila Lalau de 4 quartos, 2 salas. 2 banheiros, copa.
cozinha, lavanderia, churrasqueira garagem, toda murada, próximo à
Marisoi. Valor RS 28.000,00
Casa de alvenaria, 4 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, próximo
ao centro, em frente à AABB. Valor RS 42.000,00
Casadealveneria,próximoaoFotoNortelândia, 3 quartos, 2 banheiros,
sala devisitas, copa,cozinha, salade tv, áreadeserviço, salãode festas,
churrasqueira, garagem para 3 GalTOS. ValorRS 75.000,00
2 casas. sendo 1 de madeira de 18Omts, em ótimo estado e 1 de
alvenaria de l3Omts. 2 suítes, 1 quarto. cozinha, banheiro social e

garagem. terreno comercial de 4OOmts. Na rua João Planincheck,
centro. Valor RS 62.000,00 ou parcelado em até 8 meses.

Vendo ou troco por casa de alvenaria na VilaRau, 2 casas, sendo uma
de madeira e outra .d� alvenaria próximo ao Condomínio Azaléia,
Jaraguá Esquerdo. Valor 30.000,00
Casadealvenaria de 3 quartos, sala,copa,cozinha,banheiro,lavanderia,
pröxímo ao Supermercado Costa, bairro João Pessoa, Valor R$
12.000,00
Casa cIe macieira em boas coÍlservaçõeB, de 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem à sOOmts docentro. Valor RSI9.5oo,00
Sobrado � 200mts, próprio para uma coofecçlo e moradia, em

Guaramirim. VaI,!r RS 25.000,00 em 3 ou 4 vezes.

Casa de alvenaria 1 suite, 3 quartos, 2 banheiros, depend8ncia de

emprcgada, sala, copa, cozinha, saladejantar, cburrasqueira, garagem;
terreno de 600 mts, próllimo à Marisol, na rua Joinville. Valor RS
65.000,00
Casa em estiio germAnico de 18Omts, precisando de umareforma, com
terreno de 76Omts, ponto comercial. ValorR$ 85.000,00 na ruaPadre
Franklin, próximo ao Correio (centro)

APARTAMENTOS
Apto. novo financiado, próximo a Menegotti Veículos. com sala de

visitacomsacada(vistaparaaci&ade),cozinhaembutidacommánnore,
área de serviço, 2 quartos com banheiro social completo, 1 suíte com
arcondicionado. salão de festa, garagem com portão eletrônico. Valor
R$ 55.000,00 de entrada e mais 10 parcelas de RS 1.300,00
Apto. financiado no Condomínio Amizade com 2 quartos, garagem.
telefone, demais dependências. Aceito Carro.
Apto. no Edificio Jaraguá quitado. com 2 quartos dependência de

empregada, garagem demais dependências. Valor R$ 32.000,00
TERRENOS

Terreno de 23x26 na rua Antônio Carlos Ferreira à 100 mts da
Marechal. Valor RS 48.000,00 aceita-se proposta
Terreno central3.200 mts, próximo à Javel. Valor R$ 130.000,00,
Terreno de 14x50, próximo àRádioBrasil Novo naVila Nova, pronto
para construir. Valor RS 40.000,00 .

'Terreno de 15x30.local altocom ótima visão no bairro Ver�s. Valor
R$ 11.000,00

Rua Jose Fontana, na 45
Jaraguá do Sul ._ SC
FONE: 72-0525

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,
2-6 IMóVEIS Jaraau'doSuI, "'demarço del� ,

M
PL

RKI;T
CI;

,ê
Arquitetura

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHEN�S

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-

230,00m2 - 01 suíte - 02 qtos - sala estar - sala de jantar - cozinha -

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

+ELEVADOR PANORÂMICO;

+ESTACIONAMENTO COBERTO
COM VAGAS DEMARCADAS;

+ ORIENTAÇÃO COM FRENTE
PARA A FACE NORTE - ILUMINA

çÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS;

LOJASDE

CONVENIÊNCIA

TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE 8À

MEIA NOI'TE.

CONFORTO PARA A

CIDADE, BONS NEGÓCI

OS PARA OS LOJISTAS!

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

TRAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS VERDADEIROS ÚLllMASUNJDADESÀVENDA,900f0JÁVENDlDO

TEMPOS MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUA DO SUL. VEJA ALGU
MAS DAS CARACTERrSTICAS DO MARKET
PLACE:

EXCLUSIVARUA 14HORAS:

+ ENTRADAS PELAS RUAS .... -__
RE INOLDO RAUE. CAR LOS PROJETO, CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO:
HAFFERMANN.

Rua Domingos da Nova, 109
Fone (0473) 72-2608
Fax (0473) 71-0835
Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOBILIÁRIA

IRACEMA
. CRECI003W

FAÇA UM BOM NEGÓCIO NA IMOBILIÁRIA IRACEMA,
COM SEGURANÇA E TRANQUILIDADE, POIS ELA LHE

OFERECE TODA ASSESSORIA JURrDICA
RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLlCH, NI 783 - SALA 03

TELEFONES: 72-1626/72-1395/97-9274

Imóveis para venda
CASAS

Casa de madeira de 15P,OOJnl, em terreno de esquina com 558,OOm' frente aoColégioHolando Gonçalves,
bairro Ilha da Figueira.
Casa de alvenaria com 140,OOJnl e o terreno 855,00m2, na Corticeira, em Guaramirim, perto do mercado.
Casa de madeirá com 70,OOJnl, perto daMadeireira Vasel.

'./

Casamista com 100,OOm', e o terreno com448,OOm', na rua Jorge Lacerda, de esquina6tima localização.
Casa mista tipo sobrado com 104,00m2 e o terreno 450,00m2, no bairro Ilha da Figueira. Aceita caminhão
Mercedes no negócio.
Casa mista em Três Rios do Norte com 110,OOm' e o terreno com 550,00m2.
Casadealvenariacom320,00m2eoterrenocom627,00m2,naruaJorgeLacerda,próximadaruaReinoldo
Rau. Ótima para clínica.
Casamista Iateral da rua loinville. Ótima localização. Preço de oc�ião apenas R$ 20.000,00.
Casa de alvenaria no Jardim Centenário próxima do Cepron, com 140,OOJnl e o terreno com 392,OOm'.
Aceita carro e telefone
Ótima casa na rua Jacob Gesser, junto ao bairro Champagnat, com 168,OOJnl e o terreno com 630,00m2.
Garagem para dois carros,
Casa de alvenaria com 140,O<ln)2 e o terreno com 447,OOJnl, próxima do Clube Baependi.
ÓtimacasaemGuaramirimco,m4quartos(2suítes),piscina,'4salas,biblioteca,dependênciadeempregada,
garagem, paredes commassa corrida.Aceita no negócio casaem Jaraguá, apartainento napraia, automóvel,
sítio, telefone, caminhão.'
Casa de alvenariapróxima da escolamunicipalAlberto Bauer, com 4 quartos (1 suíte) mais umBVlC, casa
com 110,00m2 e o terreno com 315,OOm'.
Casa de alvenaria com 200,OOm' e o terreno com 406,OOJn2, no bairro Ilha daFigueira, toda murada, com
grades e portão de alunúnio.
Casa de alvenaria com 156,00m2 e o terreno com 456,00m2, na ruaCarlos Eggert (rua da ponte que liga o
bairro Ilha da Figueira).

'

Casamista na rua do BarCapilé com 160,00m2.Ótima localização próxima do Sesi, farmácia. Negócio de
�ão. '

Casa mista com 170,OOm' no Jardim Centenário ao lado do antigo restaurante "Monjolo", terreno com
450,OOm2.
Casa de alvenaria com 216,00m2 e o terreno com 323,OOm', próxima da rua Bernardo Dornbusch. Aceita
sítio pequeno no negócio.
Casa de alvenaria na ruaVltarMeírelles, próxima da Marisol na ruaWalterMarquardt, com 100,OOm' e o
terreno com 450,00m2-,
Casa de alvenaria na rua 425 - Bairro Ilha daFigueira com 140,00m2 e o terreno com 450,OOm'. Próxima
do Salão Vitória.
Casade alvenaria com 85,OOJnl e o terreno com450,OOJnl, próxima dametalúrgica JoãoWiest e daSamae.

,

APARTAMENTOS

ApartamentoS com dois quartos e com três quartos ,(1 suíte) em prédio novo para entrega emmarçoI95 na
lila 13 de Maio, próximo da escolamunicipal Alberto Bauer. Com entrada de 40% e o saldo financiado até
10 meses, comjuros.
Apartamento com02quartos, dependênciadeempregada, sala, cozinha, BWC, noEdificioMenegatti, centro
- sem garagem.
Apartamento Edífico DonaErica, na rua do Bar Capilé, com 2 quartos e demais dependências - 10 andalt -

garagem - ehurrasqueíra e salão de festas, prédio novo entrega em abril/95.
Sala comercial em prédio novo com 123,OOJnl para entrega em marçoI95, próxima da escola municipal
Alberto Bauer.

TERRENOS
Terreno com 450;00m2 próximo da escola municipal Alberto Bauer
Terreno com 315,OOm' na Vila Lalau.
Terreno com� l,00m21ateral da rua Bernardo Dornbusch, saída da rodoviária nova.
Áreacom91,OQm', ótimapara loteamentoou indústria, naruaItapocuzinho, a�IandotrevoparaSchroeder.
Área de frente para o asfalto da BR-101 em Piçarras com 23.0000m2.

'

Sítio em Scbroeder com 12.000m', com casa, raaehe e todo cercado com arame, prõximo da Madeireira
Thomazelli.

.

Sítio nobairro IlhadaFigueira com 20.(')()()m2, todo cercado com palanque de cimento com 8 fios de arame,
com casa de alvenaria, um rancho, lagoa para peixe e com nascentes d'água natural.

A IMOBILIÁRIA IRACEMA TAMBÉM POSSUI, IMÓVEIS PARA VENDA NAS
PRAIAS DE BARRA VELHA - PiÇARRAS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

A

VAI ,ENCONTRAR VOCE.

NESTE MOMENTO TEM

ALGUÉM PROCURANDO SEU

PRODUTO OU SERVIÇO.
ESTEJA CERTO DE QUE ELE

CP CLASSIFICADOS

71-1721
EDI,.AL

PATRICIA TAVARES'DA CUNHA GOMES

Tabeliã eOficial deTítulos daComarcade Jaraguádo
Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se

acham nesteCartório paraProtesto os Títulos contra:

Empresa deÔnibus eTor.Periquito - RuaBarão do

Rio Branco, 79 - SCHROEDER (SC)
"

EmpresadeOnibus eTor.Periquito - Ruaßarãodo
Rio Branco, 79 - SCHROEDER (SC)
Ivone Ristow - Estrada Rio Cerro I - NESTA

José Martinelli de SouzalRejane - .Rua Av. Preso
,

Epitácio Pessoa, 111 apto 151 - NESTA

Robertina Carvalho - Rua Av. Preso Epitácio Pes

soa, 111, apto 151 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontra

dos ou se recusarama aceitar a devida intimação, faz
por intermédio do presente edital, para que os mes

mos compareçamnesteCartórionaruaArthurMüller,
78, no prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito, ou
então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem
os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KE/Jaraguá do Sul, 03/03/199�
TabeliãII

J6!UfftÚJ6 - Com. de Mat. de Construção Ltda.
MATERIAL ELÉTRICO -IßDRÁULICO - TINTAS - FEIfROS - PORTAS -- JANELAS, ESQUADRIAS DE
MADEIRA E FERRAMENTAS EM GERAL - CAL - AREIA - CIMENTO - BRITA - TIJOLOS - TELHAS

83I33EEJEEJ
ENTREGA À DOMiCíLIO E PAGAMENTO À COMBINAR

Rua Jolnvllle, "'1389 - Fone: (0473) 7"'1-5676
89256-500 Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCHIOCHE'
)10NE (f)Ll73)

7:)-0:)25

Fábrica de Calhas

Industriais
eResidenciais

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - SantaCatarina

BOXPARA BANHEIROS - VENEZIANAS - PORTÕES
ELETRÔNICOS - ESQUADRIAS DEALUM/NIO EM GERAL

ORÇAMENTOSEM
COMPROMISSO

Rua Hermílio Francisco Ramos, 31 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC

'WIZARD
•

I
:1
dHablas espaííol? '

j Parlez-vous français?
Th parli italiano?

Sprechen Sie Deutsch?
Do you speak Englísh?

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

PARA-BRISAS

Pára-,brisas e vidros,
novose usados para

automóveis.

Em Nereu Ramos ao

lado do campo Estrella.

72-2218
PRECISA-SE DE
VENDEDOR

Para trabalhar como

preposto na área de con

fecção. Clientela cadas
trada. Indispensável ve
ículo, Contato fone 97-
9948 cl Adolar

VENDE-SE
Bícícletajdountaínßike - Monark,
6meses de uso, nova, ou trocapor

, mini-geladeira. Por R$ 150,00.
Fone72-3412comercialclSilvana

VENDE-SE
Balcão expositor cl vitrine e um

balcão seco pl doces cl vitrine.
Confira - Valor à combinar. Pra
vender. Aceita-se troca pl
materiais de construção.Fone 71-

, 0931 ou noMóveisVeloso (pröx.
ant. estação rodoviária, centro cl
Sidnei)

VENDE-SE
Terreno cl 370,05m2• Rua Do

mingos Sanson - próx. Marisol.
Vila Baependi. R$ 25.000,00.
Tratar fone 72-3412

VENDE-SE
Teclado Cassio marca CT 638.
Contato cl Luis fone 71-1846

D��
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

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

Rua Silveira Júnior s/ng
Fone 73-0027

próximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - SC

Cris Papelaria
3 ANOSDE TRADIÇÃO
Material escolar, brinquedos,
presentes, bijoterias, cartões de
aniversário e casamentos.
Rua Maria U. da Silva, 155 � Vila Lenzi - Jaraguá do Sul- SC

Fone
71-3231

VENDAS E ALUGUÉIS DE:
VESTIDOS DE NOIVAS· TRAJES PARA NOIVOS· TRAJES SOCIAIS MASCULINO E
FEMINIINO • VESTIDOS PARA 1" COMUNHÃO • FILMAGENS E SERViÇOS
FOTOGRÁFICOS EM GERAL· LAVAÇÃO E REFORMA DE VESTIDOS DE NOIVAS

Ruà Barão do Rio Branco, 353 - Fon. (0473) 72-2818
Jaraguá do Sul - SC

(jiovana 9{pivas

OAROMA EOSABOR DONS BONSTEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA ECONFEITARIA
...

�PA08V1NBO
Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs,

inclusivedomingoseferiados
Av. 'Mal. Deodoro da Fonseca, 915/ Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzl

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

MARAN�NI Bolsa
de Telefones

I
COMPRA

Fone (0473) 72-1000 IINDI
.............. nUM
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - SC

(Defronte Beira RIQ Clube de Campo)
.

'InUJI::,')\,')/::)

@ t:jm ll:J 8{}� [1��t:j (1)f [Q) t:j o
DlVlSÁODECONCRETO

(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
___.Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101 _
DlVISÁODEPLASllCOS(TUBOSDE PVC-ELETROIUNHAS
ESGOTO-TUBOSDE POUEllLENO/MANGUEIRAPRETA).

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

Fone 71-0066

ABASTEÇA E CONCORRAPromoção

OU,OU,OU.
,

EM ..JARAGuÁ DO SUL

4 CASAS
4 CAMINHONETES IMPORTADAS

4 LANCHAS

8 JET SKIS

RUA JOINVILLE, 1281 - FONE 71-8746

'IfI'RANGA._
DIVULGAÇÃO DOS. SORTEIOS

Os sorteios serão transmitidos
pela Rede Globo no intervalo

da novela das 20:00h

11/02
25/02
11/03

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NO VERDE

Besc tem lucro líquido de R$19 milhões

WEG

Empresa investe US$268
mil e garante qualidade �

empresas e entidades públicas e

privadas com base em objetivos,
estratégias, produtos e procedi
mentos que são definidos num

documento básico entregue ante
riormente ao início das ações.

O PEGQ foi iniciadopelaWeg
· em 1991 com o objetivo perma
nente de atingir padrões interna
cionais de qualidade e produtivi
dade, tomando seus produtos e

serviços competitivos no merca-

domundial.
.

em Gestão daQualidade (PEGQ) me!:;�:��;!:=::t!Od�Ó=: :::::::::::tlli1ill:J:t:t
implantado naWeg, é integrante dade daWeg; Luiz Fernando Ri- i:i:itJ:ill:i:i:i:i,II::::::::::::i
:�s:��������n;�o::�g::. !::::e:!Giar�� ::�:�:�� ':':11111:111:'11'1:=::1:11111'111:1111,

mento de uma culturade qualida
deno Brasilpelo apoio que é dado
às empresas. "Na realidade 0 tra

balho na busca da Qualidade To
.

talnão tem fim. OprojetodaWe,g
continuarácom recursospróprios
e será apoiado pelo escritório de

TQC (Total Quality Control), os
facilitadores internos e continua-

FlorianóPolis - O Banco
do Estado de Santa Catarina, re
gistrou em 1994 lucro líquido de
R$ 19,47 milhões, o que repre
senta um

cresci
mento de

0,81% em

relação.ao
ano anteri-
or. A ren- ,

tabilidade ,n IIIIt"l
foi de 15,
12% ao ano sobre o Patrimônio

LiquidodeR$128,76milhões. O
balanço foi divulgado pelo presi
dente dobanco,FernandoFerreira
de Mello, quando também apre
sentou o Plano de Ação e Metas
doBesc paraeste ano.Ferreirade
Mello destacou a capitalização
das empresas, o incremento das

operações de crédito, a amplia
ção da prestação de serviço e a

redução de custos como sendo as

principaismetas a serem implan
tadas pela nova admínistração.
.

De acordo com balanço, as
operações de créditos ao setor

privado foram as que mais
· cresceram no período, chegan
do a 88,21% superior a varia
ção da UFIR, a captação de

depósitos e a lucratividade do
Besc. Outros pontos destacados
no desempenho do banco foram
as operações de capital de giro
paramicro e pequenas empresas,
com cerca de 7 mil contratos du
rante o período, e a captação de

depósitos - crescimento de

44,38% acímada inflação,medi
dapelaUFlR relativaadezembro
de 1993. "Os números mostram

que tivemos um bom desempe
nho no ano de 94", disse o presi
dente do Besc, lembrando que

·
neste ano o banco vai dar conti
nuidade ao ajuste do Sistema
Financeiro do Governo Federal.

rácontando como suporte técnico
., dos consultores da Fundação
Christiano Otoni, de Belo Hori-
zonte", explicou.

O objetivo é colocar o Besc entre como agente financeiro do Proje
os priIneiros bancos estatais do to Viva Casa, que prevê a cons

país. trução de 60 mil'moradias em-

FerreiradeMellolembrouain- quatro anos, usando recursos do

daquenãoforamfeítosempréstí- Fundo Estadual de Habitação
mos ao setorpüblíco estadual'des- Popular, formadoporreceitas tri
de outubro de 1988, o que ajudou butárias do governo do Estado,
no bom desempenho. além de outras fontes internas e

Duas das principais ações externas.

do governo do Estado constam Estánoprojetodanovadireto
no Plano de Ação e Metas do ria as parcerias com as prefeitu
Besc para 1995: o apoio as ras de todo o estado para investi

microempresas e o projeto mentos no banco. "O Besc deve

Viva Casa. O banco vai im- ser obanco dasprefeíturasv reve
plantar linhas de créditos para lou Ferreira de Mello. O banco
as micro e pequenas empresas pretende também reduzir os

com recursos de um fundo es- gastos admínistrativos com a

pecífico, que será formado. diminuição do quadro de pes

pelas receitas trtbutärias do soal - implantação de um pla
estado, da reinversão dos divi- no de demissões voluntárias
dendos das empresas do Siste- incentivada.

ma Financeiro Besc e de ou- Linhas de crédito
tras fontes, para operar com O Besc criou linhas de crédi-

juros diferenciádos. tos especiais para as pessoas físi-
O banco vai atuar também cas e jurídicas atingidas pelas

chuvas na região Norte do Esta-
.

do.A linhadecréditoemergencial
será, para as micro e pequenas
empresas afetadas pelaenchente.
Olimitemäxímodo empréstimo
vai serdeR$ 5mil, pagos em três .

parcelas com juros de 5,25% ao

mês. Primeira parcela de 20% e

outras duas de 40%. O dinheiro '

financiado vai ser depositado de
uma só vez mediante crédito em

conta. Clientes do banco que es

tiverem em débito, no período de
9 de feveeeiro e 3 de março, vão
ter tratamento diferenciado. As

empresas com empréstimos
neste período poderão renovar
os contratos por mais 30 dias
com taxas de juros normais. A
direção do Besc lembra que
nos dois casos o cliente deve

apresentar declaração da De
fesa Civil, de que realmente
foi atingido pelas chuvas e

necessita do dinheiro.

li
!

i

SUJEIRA lVU1VCA MAIS

OSA1?ArO
É NÃO reR SARA rA.

->:

tprefeitura Municipal de JàragUá do Sul.

D
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ANEXAÇÃO

Itoupava Açu vai se desligar de loinville

�
I

I

S chroeder - Já está

empossada a comissão nomea-
da para __� _

acom p a - MlI'tld,res
nhar os

trabalhos fIM'"de des- .

membra- film,,",
mento da
localidade tlSdrI,.,
de Itou-

pava Açu do munterpro de

Joinville e sua conseqüente

anexaçãoa Schroeder. Domin- pública é deficiente, não há

go último os moradores da re- jardim de infância, nem rede

gião participaram de uma as- de abastecimento de água. Para
sembléia, quando �e decidiu agravar aindamais a situação,
oficialmente pelo processo de o posto de saúde da localidade
desmembramento. Segundo o está fechado.
presidente da comí ssão, Características

OlimpioZapella, ItoupavaAçu A comunidade de Itoupava
não tem merecido, ao longo' Açu é formada por cerca de
dos anos, a atenção necessária 150 famílias, com uma popu
da prefeitura de Joinville e, lação em tomo de 800 pesso
por isso, as estradas são mal .

as. Embora pertença ao muni
conservadas, a iluminação cípio de Joinville e localize-se

a 65 quilômetros da sede.

Itoupava Açu dista apenas 5

quilômetros do centro de

Schroeder, município que já
dá àquela localidade atendi
mento na área de transporte
coletivo, assistência médica e

odontológica e atendimento
ambulatorial. Em 1948, quan
do Guaramirim emancipou-se
de Joinville, o límite entre os

doismunicípios ficou sendo
o rio Bracinho, permanecendo

a localidade no município de

origem.
, Em 1964, quando Schroe
der emancipou-se de Gua
ramirim, o rio Bracinho per
maneceu como divisor ter

ritorial. Como a área, corres
ponde a pouco mais de 3% do
território de Joínville, não ha
verá necessidade de realiza

ção de um plebiscito, confor
me a lei complementar n" 35,
de l l de janeiro de 1965.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguroé PrestaçãodeServiços
SEGUROS GARCIA'Para este verão, não esqueça da

sobremesa deliciosa do Sorvetio
- Torta de Sorvete - Sandufche de Sorvete -

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

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 811 - Centro
Fone: 71-8724 - Jara uá cio Sul- SC

Rua Expedicionário Gumercindo·da Silva nfl 90,
111 and�r, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
Jara uá do Sul - SC

Na'quarta-feka dle vinte edois de feverei
ro a IFREE AMAZON': rede nacional de

lojas de departamentos, assl'Jou contrato
com o 'Shoppingjaraguá11para um.;llojade
453m2nopavimento térreo, a qual funci
onará como âncora do Shopping.

Na foto: 51'S. Reglnaldo SendesIel e Kamal Fayad da "FreeAmllZon�', ladeadospela Sr••
Maria de Lourdes e Paul Hooin do "Shopping Jaraguá"

SHOPPING,
aragua

. Planejamen�o e Vendas:Empreendedora:

�jl_E
00NSriIuçCes LTnA. fRetail,

Rua Marina Frutuoso, 764 - Tel (0473) 71-2357 - Jaraguá do Sul - SC

,

FREE AMAZON N.O SHOPPING JARAGUA·

A FreeAmezon, atualmente com 19Rliais

em funcionamento é a rede que mels

expandiu nos últlmos'enos, devido a sua

linha variada deprodutos nacionais e im
portados, além da polftica agressiva de

preços e as facilidades de financiamento.

OSr. KamelFayad,presldentede empresa,
informou que e escolha dejaraguá doSul
Iol.resultedo de amplo estudo domerca
do, que indica que o "Shoppingjaraguáll
seráo futuroponto de encontro da cidade,
com amaiorconcentração de consumido
res, devido sua localização e as atrações
planejadaspelos empreendedores.
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O carnaval deste ano começou aindamais felizpara os namorados
PauloDeBem eNaraElisaBeltramini: Elesanunciaram noivadona

quinta-feira, 23.

1 EN1ItAD4 + 4 PAG4MENTOS SI JUK)S
J PAGAMENIOS SI ENIRADA
À VISTA 1� DE DEsawro

.

'VESTINDO VOC� DE CORPC> I�TEIRO
GETÚLIO VARGAS, ��

.

,

o
, I

maxmo

In

�.ncia!
Rua Procópio Gome. de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do sul- sc

Gente & Informações

Alegriasmil
no carnaval

95 do Baependi
Misturados à folia do
Carnaval 95, o casal,

Richard (Magali Barbí)
Hermann, desfilaram pelos

salões do Clube Atlético
Baependi, com a

descontração que lhes é
peculiar. Aliás animação
foi o ponto-alto das duas
noites que o clube abriu

suas portas para os foliões
brincarem o carnaval.

I

I'
I

I
I
I

MissJaraguá95 OfrenesidosbrotinhosNa quinta-feira, 2, foi
realizado o coquetel com as

candidatas ao concurso que
vai eleger a representante da
beleza jaraguaense. O clima
descontraído não escondia a

ansiedade das meninas que
sonham em representar a ci
dade noMiss SantaCatarina.

Umaleitoraescreveu-nos abordandomatériapublicadanaimprensa
estadual, naqual umjaraguaense foi destacado em seção do "Perfil do
Atleta" . Em sua reportagem ele dizia "Esperança agora é achar uma

namorada". Pois bem, a leitora Gílmara Menel, conta na carta o

seguinte: "Emumafestaem JaraguádoSul, nasemanapassada, havia
aproximadamente umas 25 mulheres que elegeram as pernasmascu
linas mais bonitas da cidade. Adivinha de quem eu estou falando se

não do esportista Márcio Milke. Namorada é que não vai faltar

agora".

o concurso aqui, acontece Parece que no 'ar ou na terra o amigo Márcio está destruindo

hoje à noite na boate corações por estas plagas jaraguaenses. Aquele narrador esportivo
Marrakech. diria: "Animal!

I
I i
,

VIDA ROTÁRIA

A festiva do Florianópolis-Leste
'I
,

A objetiva apanhou um ins
tante da muito animada reunião
festiva do Rotary Club

Florianópolis-Leste, presidida
pelo rotariano Ruy Gonçalves
Carravetta, naACE - Associação
Catarlnense de Engenheiros.

Na ocasião comemorou-se o
.

42° ano de feliz consórcio de
Mons (Walmira:) Schneider (14/
(2195), que se encontram na (E),
ladeado por Brunbilde Mahnke

Sehmõckel,eno lado (D}damesa,
JoãoEduardoAmaralMoritz,um
dos fundadores do clube e sua

esposa, Gracia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO -10 POLíCIA , Jaraguá do Sul, 4demarço de 1995

DROGAS

Polícia arrola testemunhas Homem decepa mãos dO amigo
.

com vários golpes de facãa
COCa '

Jaraguá do Sul - Um jogo e tórax e foi levado para
de canastra no Bar do Célio, Joinville,depoisdeseratendido
localizado na Tifa Bleese, aca- no Pronto Socorro do Hospital'
bou em uma tentativa de São José de Jaraguá do Sul.
homícidio no domingo, 26, por Em seu depoimento à polí
volta das 22h30min. Arnaldo cia, Arnaldo disse que não sabe
Schulz, 34, casado, natural de porque foi agredido por Joélcio,
Indaial, pedreiro, que mora nó a quem conhece desde 1980 e

Loteamento Garcia, teve as o considera "amigo". "Eu não
mãos decepadas a golpes de disse nenhum palavrão para
facão praticados por Joelcio ele fazer isso", declarou a víti
Alves de Miranda, pedreiro, ma Arnaldo também afirmou
casado, natural de Vitorino que ambos não estavam bêba
(PR), que mora no mesmo dos, mas não soube precisar
loteamento. quantas cervejas foram

Segundo informações daPo- consumidas após as rodadas de
lícia, ambos estavam disputan- canastra.
do cervejas em partidas de Durante a briga, emurna das
canastra e após o jogo, depois investidas, Joelcio acabou
debeberemmais, Arnaldo disse ferindo a si próprio na perna,
ter sido perseguido por Joelcio, sofrendoumcorteprofundo.De
que armado de urn facão de lâ- pois que Arnaldo caiu, Joelcio
mina dupla, passou a desferir foi até a suacasa retomando em

, sucessivos golpes. seguida, mas acabou caindo na

A vítima tentou se defender rua, por causa do ferimento na

com asmãos que acabaram am- perna, onde foi encontrado pela
putadascomos golpes.Ele tarn- PolíciaMilitar que foi chamada
bém sofreu ferimentos no rosto por vizinhos.

cotura traficantes de
J araguá do Sul - A Polícia

Civil de Jaraguá do Sul encami
nhou os 460 gramas de cocaína e
4gramas demaconhaapreendidos
durante uma batida realizada na

passado.
Foram presos José Carlos de

Pinho, 28, amasiado, vendedor,
juntamente com seu irmão
Adriano Roberto e Elmira
Milbratz, 27, divorciada. Eles ti
nham a droga escondida na casa

de José Carlos, de onde ele

sexta-feira, 24, quando foram

presos três traficantes, para a Po
líciaTéc-

comercializava a cocaína.
Ao todo doze pessoas foram

arroladas como, testemunhas, que
, são consumidores de tóxicos que
foram até a casa de José Carlos,

nica e PapelotesCientífi-
ca de (Ustovom
Floria-

nópolis, 8110,00
para que

(or/oumse pro-
cedamas

para comprar os papelotes de co
caína. Ele vendia cada um dos

papelotes ao preço deR$ 20,00 e

aftrmou que vende em média 20

pordia,mas apolíciaacredita que
o volume pode ser superior.

José Carlos declarou ainda,

análises do produto. A equipe de
policiais civis dodelegadoOdilon
Claudino dos -Santos cumpriu
mandato de busca e apreensão
solicitado em dezembro do ano que come�ou a comercializar co-

caína, em dezembro do ano pas
sado, mas esta também pode ser

uma informaçãomentirosa,jáque
o delegado Odilon solicitou o

mandato debuscae apreensãoem
21 de dezembro, baseado em

indícios de que a casa de José
Carlos era um ponto de

distribuição da droga.
Adriano, irmãode JoséCarlos,

ainda tentou fugir do cerco da

polícia, mas foi preso depois de

engolir um papelote de cocaína.
Com ele os policiais encontraram
4 gramas de maconha. Os
traficantesestão enquadradosnos
artigos 12 e 16 das leis 63 e 68 do

Código Penal (Porte e Tráfico de

drogas). Quatro policiais, além
do delegado, participaram da

operação;
,

Av. Mal Deodao d. Fana.ca, 280

F....:72-3388

.. ,

\lIAÇAO
CANARINH-O

VIOLÊNCIA

Agressor alega provocações
O autor dos golpes de facão

queferiramArnaldo Schulz, dis
se que após o jogo debaralho, foi
insistentemente provocado pelo
"amigo",masqueaprincfpiopen
sou que fosse brincadeira. Com a

continuação dos insultos ele foi
até a sua casa, pegou o facão e

voltou para atacar Arnaldo, até
que este caiu.

Ao chegar em casa é que
percebeu que tinha se ferido e

então voltou para a rua onde aca
bou caindo, em função da

gravidade do -ferímento.
Encontrado pela PM Joelcio foi
conduzido para a delegacia de

polícia, onde recebeu voz de

prisão e foi encaminhado para o

Hospital São José, para ser aten
dido e medicado. Mais tarde foi
recolhido à cadeia pública.

Preso em flagrante delito ele
irá responder inquérito policial,
mas não deve ficar detido por
muito tempo. Seus advogados
encaminharam um pedido de

relaxamento da prisão e poderá
ser libertado nos próximos días.
Ble não tem passagem nadelega
ciadeJaraguádoSul,massegun
do informaçõespossui anteceden
tes em sua cidade de origem,
VitoriÍlo, no Paraná.

� H-UM�NIZ�Ç�O DO TRf\NÇITO €M
Jt\�GU� DO ÇUL € POççrll€L

,

ß�ÇT� H-�IIE:R UM� CONÇCIE:NTIZ�Ç�O
DE: �Mß�Ç �ç Pf:\RTE:Ç:

PE:D€ÇTR€Ç E: MOTORlÇT�Ç.

o/lA [p)rg ,�,��(LO�ß
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]uventusnão consegue Futeboldeareialevagrupo

vencer no catarinense
a criar um clube de lazer

.

GuaramirJm - Fundado no atua como um coordenador
dia 9 de novembro do ano passa-

' financeiro do Clube da Areia.
do, o Clube da Areia é composto Em parte os integrantes do,

por20integrantesquesereúnem grupo são funcionários das
semanalmente parajogar futebol empresas Fruet, Cenoura e

de areia na sede do Grêmio Samuel Textil, mas há pessoas
Recreativo Fruet, em Guara- não ligadas a estas empresas. Os
mirim. Além da descontração e encontros são realizados na

do relaxamento das disputas na Recreativa da Fruet, que cede as

quadra, todos travam verdadeiras instalações para o clube. Cada
batalhas gastronômicas de um dos participantes paga uma

cardápios variados preparados taxa mensal que é destinada ao

pelo maitre Walter Manke custeio das despesas com bebida
"Moise". e a alimentação.

CRISE

Jar�doSul-Aquarta
derrota do Juventus no campe
onato Catarinênse deste MO
implodiu as estruturas no João
Marcatto. A diretoria deverá

promover mudanças drásticas,
segundo
o presi
dente
Adelino

Pitoli

podese,
dispensotlo
pelodiref60

Bompa
Di. "Ain
da não

decidi-
mos na-

da Estamos pensando, pois
temos quetercalma. Nãoseise
vamos esperar pelo jogo de

domingo, ou se mexemos já. O
certo é que quando mexer será
grande", sentenciou Bompa
Di.

O técnico Picolé foi o

responsável, para alguns
dirigentes, pela terceiraderrota
em casa, naquinta- feira, parao
Blumenau por 4x2. "Acho que
ele mexeu errado na equipe",
disse o dirigente. O treinador

pode ser demitido, até mesmo'
antesdojogodeamanhã.Outros
jogadores poderão ser dispen
sados por não terem

correspondido ao que se

esperava deles.
OJuventusjogaospróximos

trêscompromíssosforadecasa,
contra Marcflío Dias, Avai e
loin-ville. Até agora o tíme sö

conseguiu somar um ponto no
campeonato, quando empatou
em dois gols com o Tubarão,
no Sul do Estado, na segunda
rodada do certame.

Esta é a pior campanha �o
Juventus desde que retomou

para aprimeiradivisão do fute
bol profissional de Santa
Catarinae a situação poderá se
agravar caso não ocorrammu

danças que alterem este

panorama.

Problemas dificultam até as dispensas
A bruxa anda mesmo à solta

pelo João Marcatto. A primeira
fase nem acabou e o clube já
teve de contratar outro goleiro,
por causa da contusão, no

joelho, de Márcio Ventura, que
terá de fazer uma cirurgia. Ta- .

tau, o ponteiro que veio do Barra
do Garça também está afastado

pelodepartamentomédico do clu
be.

Enquanto chegaonovo goleiro
Roberto, 31, que estava jogando
em São José do Rio Preto, pelo
América, o clube estuda o

problemaqueenvolve o jogdador
Sabá. Além de receber o terceiro
cartão amarelo no jogo contra o s.b4 .,.,.pmI6D

Blumenau, ele foi flagrado be
bendo cerveja na concentração.
Sabápoderá serdispensado, caso
adireção não lhe dê uma segunda
oportunidade.

Mas até paradispensas o clube
tem problemas. Parte dos

.

jogadores não receberam a se

gundaparte das luvas contratuais
conforme ficou definido na

assinaturados contratos - o paga
mento foi parcelado em alguns
casos.Asituaçãopareceficarcada
vez mais grave, pois a torcida,
que já não podia ser considerada
satisfatória, fica cada vez.menor
e pior: revoltada com a sucessão
de péssimos resultados.

CORREIODOpovo-ll

GUARAMIRIM

Só lazer

O clube não tem outra função
senão a de lazer de seus

integrantes. Não há uma

hierarquia estabelecida nem

origein definida de quem
participa, porém o grupo
restríngi-se aos 20 participantes.
"Não queremos que aestruturase
torne muito grande e,

consequentemente, de difícil

controle", dizOdairScaburi, que

Dominação
Nesta passada foi inaugurada

a iluminaçao da quadrade areia e
agora os associados do Clube de

Areia, poderão estender o tempo
das partidas. "Tudo começou
quando ftzemosaprimeirapartida
aqui. Então tivemos a idéia de

repetir isso outras vezes e agora
os encontros são semanais,
sempre às quartas-feiras", con
tou Odair.

CEREJÃ-:-
LANCHONETE E PIZZARIA

PETISCOS
'E SERV-CAR

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto, 2500 (Pertinho da Estação) Guaramirim - SC

BRlEnTHAUPl
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