
Durval diz que não
háacordo comPMDB
o prefeito Durval Vasel

(PTB), negou que estejaman
tendo articulações com o

PMDB visando apoio a uma

eventual candidatura a depu
tado. Página 3
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A Wagner Agropecuária
expande seu mercado de leite
integral100% puro e já pensa
em levaroprodutoparaoutras
cidades da região.
Página 9
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Bordin quer empresa. sendo
. ,

fiscalizada pela prefeitura
·

o presidente da Câ- fiscalize as normas

mara de Vereadores de estabelecidas no contrato
.

Jaraguá do Sul, Valdir .de concessão de explora
'.

Bordin, quer que a se�re-' ção do serviço de trans
taríamunicipal de Obras porte coletivo urbano da

cidade. Especialmente em
relação aocumprimentode
horários' e' troco para os

passageiros que. usam o

. serviço, Página 4

�ove,!,o repassa p;;jeitura leva mutirão âe
dInheIro para as

li
.

"llh ',1 F'
,

.'
.'

lmpeza a a aa iguera
crIanças pobres A prefeitura de. Ja- rões, canalizam valas e

OgovemadorPauloMonso raguä do Sul prossegue vacinamcrianças. Apri
Vieira liberou nesta semana, hoje com o trabalho de meira experiência foi

verbas para a construção do mutirão no bairro Ilha feita na semana passa
ProntoAtendimentö24Horase da Figueira. Secretarias da, no bairro João Pes

de Obras e Saúde, en- soa, com bons resulta
volvidas diretamente no dos e participação da
processo, limpam ribei- comunidade. Página 4

ampliação físicadaMaternida
deDarcy Vargas, em Joinvílle.

Dizendo que o seu governo terá
. uma "forte cara social", Paulo
Manso também repassou re

cursos oriundosdoFundo para
aInfânciaeAdolescência(FIA)
para nove municípios, num to-

. tal de R$ 65,YmiI em benefício
de quase 900 crianças.

Página 6

LucioS...i.

PMs aposentados
são convocados
para presídios

Página 4 Bons resultados no João Pessoa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO POVO - 2

..
, OPINIÃO .

Jaraguádo Sul, 18 demarço de 1995

EDITORIAL

Candidatura dealto risco
o deputado IvoKonelljãnãoesconde

que está em campanha aberta para voltar à

prefeiturade Jaraguádo Sul no ano que vem,
mesmo que .ã revelia de parte do diretório

municipal do PMDB e a contra-gosto de

algumas lideranças políticas. O motivo
desta preocupação toda não está exata
mente no fato de ainda ser prematuro o

lançamento de nomes à prefeitura e nem

na consideradabaixa votação que Konell
obteve em Jaraguá do Sul, sua base

eleitoral, no ano passado quando conse
guiu uma das cadeiras da Assembléia

Legislativa.
A preocupação reside na resistência dos

dirigentes do maior complexo industrial da
cidade em por dinheiro na campanha. de
Konell, dequem não guardam boas lembran

ças da época em que foi prefeito. Simpático

ao grupo é o hoje titular da secretaria esta
dual de Desenvolvimento Urbano e Meio

Ambiente, Ademar Duwe, o vice de Konell
à época. ,

Mais àfeito ao diálogo, Duwe também

empresário, manteve durante o período um

bom relacionamento com aqueles que, ago
ra, acenam com a possibilidade de ajudá-lo
a ser prefeito: pormais gigantesca que seja
uma empresaela sempre dependerá de uma
ou outra lei municipal para poder, por
exemplo, expandir-se. Konell pode estar

.

queimando agora as possibilidades uma de

grande aliança entre o PMDB e PFL, dese
jada pelamaioria dos dois diretórios. O que
também édesejado pelo próprio governador
Paulo Afonso e pelo seu conselheiro mais

chegado, o presidente nacional do PFL,
Jorge Konder Bornhausen.

Aprimoramento do ensino básico

o presidente Fernando'

Henrique Cardoso vem

propondo com veemência o

aprimoramento do ensino bãsí-:
coeconvídandooprofessorado
para essa tarefa nobre epatríó
t i c a.

Como
bem sa

bemos,
esse en

sino bá-

DsssjodtJ
g%/dótJ,
Poísds

sico vai 1° mundo
da pri-
meira a oitava série constituin
do-senoprimeiro grau, ou seja,
o antigo primário e o ginásio
seguindo-se à este o cientifico
comoqualoalunoentãoconse
guia, como hoje, o certificado
de segundo grau e aptidão para

It José Castilho Pinto

prestar o exame vestibular.
Mas em nosso tempo de es

tudantenascidadesparanaenses
de Rio Negro e Curitiba,o en

síno era diferentejá que entre o
, cursoprimário de quatro anos e
o ginasial de cinco, havia o

curso de um ano denominado

propedêutico, facultativo, que
eraumpreparatórioparaoexa
medeadmissãoaoginásio.Sim,
meus leitores, pois nessa época

. tinhao exame de admissão sem

cuja aprovação não se

ingressava no curso ginasial,
ao passo que hoje o aluno ao

terminar o primário passa au

tomaticamente para o ginásio
completando dessa forma o se
gundo grau.
A proposta do presidente

FernandoH. Cardoso no senti
do demelhorar o ensino básico
merece o nosso inteiro apoio e

até achamos que essamelhoria
deve ser estendida ao ensino do

segundo grau e Curso superior,
pois, já tivemos ocasião de
conhecer possuidores desses

estudos, mas cuja noção do
saber deixa muito a desejar.
Logo, se posta em prática

com o devido rigor essa

proposição presidencial,
estaremosdiminuindoonúmero
de analfabetos ealgunspseudo
letrados' brasileiros e

destroçando o labéu de povo
subdesenvolvido prestes a

entrar no clube do país do

primeiro mundo.
It Jornalista
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Confira aHistória

"A Hist6rla de nossa

gente não pode ficar s6
na $audade".
O Passado s6 I impor.
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Barão de ltapocu

Há95anos
-Em 1900,jásemanifestavamdesejos repartição arrecadadora a. que o

de emancipar esta região; mas sempre território a municipalizar pertencer".
esbarravam nas regras estabelecidas - Tamanhas eram as proporções na

na Lei n? 489, de 11110/1900, que questão de limites SC-PR, que o

previa condições para a criação de CongressoEstadualRepresentativode
municípios. No art. 10: "Nenhum mu- SC, aprovava lei de um artigo (Lei n°
nicíplo poderá ser criado sem provar 492, de 11/10/1900): "Fica o Poder

terpelomenosumapopulaçãodecinco Executivo autorizado a resolver pelos
'mílhabítantes.teredíâcíopröpno para meios judiciais que julgar convenien-
as funções do respectivo governo e tes, a bem dos interesses do Estado
uma renda anual nunca inferior a sobreaquestãodelinútescomoEstado
15:000$000. Parágrafo único - Esta do Paraná, podendo paraisso fazeras
renda será demonstrada com doeu- precisas operações de crédito,
mentos irrecusáveis extraídos da' regovadlisasdisposiçõcsemcontrário",

Há70anos
- Em 1925, um grande banquete era dr Cesar Pereira de Souza, dr. Arthur
oferecido ao dr. Ulysses Costa, Secr. Costa e os srs. Riçhlin, vice do PRC,
do Interior e Justiça de SC, na sua Eduardo Schwartz e major Navarro
passagemparaJoinville,pelosdistritos Uns. Listas de adesão ficavam com o

de Bananal, Jaraguá eHansa, noHotel "CP" ,FritzVogel, JoséPasqualini, em
Central, para o qual eram convidados Hansa, Agostinho do Rosário e

os dep. dr.MarinhoLobo,Hans Jordan, Athanasio Rosa, em Bananal.

Há60anos
- Em 1935, o "Padre de Bananal", mandoapaisagemdaVila,com6salas
assim erachamado, em excursões pelo que podiam abrigar300 alunos. O eng.

município de Jaraguá, disseminava a era· Julião Favre, os pedreiros Max

discórdia, através de pronunciamentos Hoepfner, LorenzKanzler, carpintaria
políticos. A imprensa local menciona- de H. Purnhagen, pinturadeKopmann
va o fato, e lembrava as figuras do Pe. e os móveis da finna Zipperer, deRio
dr.PedroFranken,Pe.StollteeMeller, Negrinho. Max Habscheid era o

assim como o Pe. Alberto Jacobs, que instalador sanitário. O estabelecimen

aqui eram religiosos estimados emuito to tinha como diretor o prof Otto de

faziam pelo desenvolvimento desta SouzaDreerejáestavamnomeadasas
região de Santa Catarina. professoras Anésia Walter Crespo e

- O Grupo Escolar "Abdon Batis-ta" HaydeaGomesdaSilvaAinauguração
deveria inaugurar o prédio, transfor- era aguardada pela população.

Há 10anos
- Em 1985, tendo em vista a alta posi
ção de Jaraguá do Sul no raDking dos
municípios brasileiros, levavam a As

sociação.Comercial e Industrial, como

Corpo de Bombeiros Voluntários,
Prefeitura Municipal e Samae, a

elaborar o projeto demelhoriada clas
se de localização da cidade. O docu
mento eraencaminhado ao Instituto de.

Resseguros doBrasil, emCuritibae no
Rio de Janeiro, visando a obter a

reclassificação da tarifa 3 para a tarifa
I, com que vinha baixar o custo do

seguro, em cerca de 15%, se aprovado

-como foi - pelo IRB.
- ASociedadeCuIturaArtística-SCAR
- iniciava a construção da Casa da

Cultura de Jaraguá do Sul, na roa

Amazonas, com 676,50m2• e

construção orçada em 197 milhões de

cruzeiros, que tinha a participação
financeira de 5.486,05 ORTNs 40
Governo do Estado e daPrefeitura em

forma de areia, brita, macadame, tijo
los, calçamento e 500 ORTNs por ano
e também daparticipação do comércio
e indústria com doações.

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.

Daas RodaS
Industrial
ALTA TECNOLOGIA
EMMATSRIAS-PRJMAS
PARA ALIMENTOS

Fone (0473) 71 2277
Jaraguá do Sul· SC
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Retranca
(C.M.)

o outro lado
Estes mutirões de limpeza programados pelaprefeitura

nos bairros, considerando-se os beneficios às comunida
des, demonstram claramente a tentativa, também, de se

recuperar a imagem política da administração pública, um
tanto desgastada nasperiferias. Exemplo é o bairro Ilha
da Figueira, onde os trabalhos se concentram hoje. Afinal,
tudo o que se está fazendo agora deveria ser serviço de
rotina das secretarias envolvidas. Que choveu muito, não
se nega. Porém, não dóis anos e quatro meses seguidos.

Mais dinheiro
OsdoishospitaisdeJaraguâ

deverão, novamente, receber
socorro financeiro da prefeitu-

.

ra, comR$40milpara cada um.
Prefeito em exerctcio, Alfredo
Guenther, anunciaenvio depro
jeto de lei à Câmara logo, se
gundo disse o presidente do
Legislativo, Valdir Bordin.

Sem rumo

Nilo hâ nenhum nome novo,
em nenhum dospartidospoltü
cos organizados em Jaraguä do
Sul, com real C�Cifépara dispu
taraprefeitura no ano que vem.
Até agora, tudo é loteria. As

desagregações internas no

PMDB, PPR; PFLePTBcontri
buem para o agravamento do
quadro.

Esperando
PreteituradeMassaranduba

paga, hâ alguns meses, jorna
lista para atuar como assessor

de imprensa. Até hoje nenhum
jornal recebeu uma linha se

quer. Nem mesmo nos episódios
envolvendo acusações contra o

prefeito OdenirDeretti para, ao
menos justificar o salârio.

Bem visto
PSDB de Jaraguâ do Sul tem

bom conceito para disputar a
prefeitura: o médico Vicente
Caropreso, que obteve 998 vo

tos em 1992 como candidato a

vereador. Por 12 votos não se

elegeu (faltou legenda). Tuca
nos só nãotêm nome com algum
peso para ser vice.

Ainda não

Brigapelanomeaçilodochefe
da Casan em Guaramirim con
tinua. Francisco Schorck insis
te em manter o atual, Mdrio

.
Sérgio Peixer. OPMDB insiste
com Francisco Zomer (Dinho).
Presidente do PMDB, Antonio
Ca!,los Zimmermann, disse que
deIXa o partido seforpreterido

Erramos
Duas correções que devem

ser feitas, sobre a edição de 15/
03, porque causou confusão
entre os leitores. Aprimeira: na
chamada de capa, sobre a can
didatura de Durval Vasel a de
putado teia-se 21J._e não lM.. Na
outra (página 3), empresário
Ademar Winter e não�.

Perigo 1
Ano passado, a pedido dos

proprietários do restaurante

Brunew's, umaãrvorefoicorta
da (em frente ao Nela Hotel).
Prefeiturafez o serviçomasdei
xou o tronco encravado num

espaço sem as lajotas da calça
da.

Perigo2
çuarta-ietra, 15, umasenho-

.

ra levava seu filho no colo, de
três anos e tropeçou no "toco".
Não é aprimeira vuima; Resul
tado.:torceue "ralou"ojoelhoe
a criança bateu a cabeça no

chão. A mãe, com a mãe dela,
sairam em disparada atrâs de
socorro médico.

Perigo3
Nilo é novidade. Em dias de

chuva, além destas armadilhas
as calçadas da ärea central de
Jaraguä do Sul são o retrato da
vergonha. Caminharsobre elas
representa, no mínimo" sujar
sapatos e parte da roupa com

lama. E não é de hoje näo!

Ensinando
Os segredos da culinâria

húngara jâ podem ser conheci
do. A secretaria municipal de
Cultura, Esporte e Turismo vai
promover curso aberto também
para criançasacimade 12 anos.
Inscrições neste domingo, /9,
na comunidade de Santo Este
vão, bairro Garibaldl, onde se

concentra o maior número de
descendentes, que serão home
nageados no mês de julho.

DE FORA

Geraldonega sercandidato
a prefeito no próximo ano

J araguá do Sul- É defini
tivo: o deputado Geraldo Wer
ninghaus
(PFL) não
será candi
dato a pre
feito, em

96, por
uma pro
vável coli

gaçãoentre
o PMDB e o PFL. Segundo disse
o deputadoementrevistaaoCOR
REIODOPOVO, candídatar-sea

IIptJ1ld,
"',..,

••
MIII/111

DESMENTINDO

prefeitonopróximoano "seriaum
ato de traição aos prefeitos e elei
tores de outrosmunicípios, já que

.

não fui eleito só por Jaraguá do
Sul". Por isso, segundo ele, vai
cumprir integralmente seus qua
tro anos de mandato na Assem
bléia Legíslatíva.

Wernmghaus é totalmente fa
vorável à coligação entre estes

dois partidos. E cita a campanha
de 92 quando os dois partidos,
juntos, foram derrotados. "Imagi
nem, então, se cada um lançar

candidatmaprópria? É suicídio" ,
raciocina o parlamentar. Garan
te, porém, que esta "costura" não
está sendo determinada pelo
GrupoWeg, como já se especula.
·"AWeg nunca impôs candidatu
ras. O que existe' é simpatia de
diretoresporesteou aquele candi
dato. Inclusive, em 92 tivemos
diretores do "outro lado", lem
brou. Sobre o cabeça de chapa
numa composíção PMDB/PFL, o
deputado disse que a escolha ca
berá àmaioria dos dois partidos.

Vaselnega conversações com oPMDB
.

Jaraguá do Sul - O prefeito
Durval Vasel disse nesta semana
que. sua meta politica principal
continua sendo o fortalecimento
do PTB, partido pelo qual foi
eleito em 1992. A manifestação
do prefeito deu-se em função de
matéria publicada na edição de
quarta-feira, 15, peloCP, conten
do declaraçõesdeleedodeputado
Ivo Konell (PMDB) sobre a pos
sibilidadede umareaproximação
entre os dois. O prefeito, que

, preferiu utilizar a assessoria
de imprensa daprefeitura para
contestar amatéria, afirma que
"não passa de especulação a

informação de que estaria com
disposição de vincular-se ou

buscar apoio de partidos es

tranhos à atual coligação par
tidária prevalente no.municí

pio e que rege o Poder Execu
tivo e a Câmara Municipal".

Em política, ainda segundo a

notadistribuídaquarta-feira, "não
se descarta -possibilidades, mas
neste caso há impeditivos por de
mais evidentes. As característi
cas dos partidos, com suas li

deranças atuais, desautorizam
qualquer tipo de imaginação
neste sentido, pelo menos em

_

se tratando do prefeitoDurval
Vasei", prossegue a nota. Diz,
ainda, que o prefeito, na qua
lidade de líder político reafir
ma, isto sim, o seu propósito
de fortalecer o PTB, conquis
tar novos aliados, inclusive

dentro do próprio PMDB.
E conclui: "mas isto não

significa falar em coligação,
acordo ou refiliação, hipótese
criada à revelia por pessoas
que, longe da convivência com .

o prefeito, preferem colocar
na opintão pública, fatos
distorcidos ou carentes de fun
damento, como neste caso".

Nota da Redação: as declara

ções do prefeito Durval Vasel
foram feitas na presença de
dois repórteres do CP. Este

jornal as mantém, como man
tém as afirmações do deputa
do Ivo Konell, já que em ne

nhum momento foram distor
cidas como sugere a nota da
assessoria de imprensa.

odo O compromisso feito
'. ,.

constgO mesmo e muito

mais importante do que,
feito com outraspessoas,
porque efe constrói se

cumptindo, ou destrói se
1teg{igenciando-.

(M. GANDHI)

Dalmar
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I ATENDIMENTO

Bordin quermaisfiscalização Ilha da Figueira tem hoje
.

..

� . . o "mutirão" da prefeitura
para os horârun e trajetos
J araguá do Sul - o pre

sidente da Câmara de Vereado
res, Valdir
B o r d i n 11,..,.(PTB)quer .

qu�asecr�-"", .

tanamum-

cipal de 1-,;616
Obras,._� ..

através de I"""tN1
seu setor

competente, mantenha um traba
Ibo de fiscalização permanente
junto ao transporte coletivo urba
no da cidade. Segundo Bordin,
é preciso que amunicipalidade
aplique as' normas esta
belecidas pelo contrato de con- Deficientes, gestantes e idosos com .s.ntos reservados
cessão, especialmente em re- p

lação ao cumprimento de ho- projeto já prevê em sua forma.
rários, trajetos e troco para A partir do momento que a

os passageiros. Do mesmo ve- proposta for transformada em

reador a. Câmara aprovou pro- lei, o descumprimento impli
jeto delei também relaciona- .. cará na aplicação de sanções
do com o transporte coletivo previstas nas normas gerais e

urbano. disciplinadorasjá fixadas pelo
órgão responsável pelo traba
lho de fiscalização da empresa
concessionária do transportes
coletivo Urbano (Canarinho).

O vereador José Carlos Ne
ves (PPR) alertou na Câmara
sobre a necessidade de uma

rigorosa e imediata fiscalíza
ção sobre construções que,
cada vez mais, vem sendo fei-

TRANSPORTES

, �

NOS TEMOS A SOLUÇA0.
ARTE-FINAL ./
FOTOLITO ./
EDITORAÇÃO ./

Privativo

Trata-se da obrigatorie
dade de se destinar lugares
especiais para pessoas defici
entes, gestantes e idosos. O

projeto prevê a reserva de dois
assentos dianteiros, com qua
tro lugares, identificados com

um logotipo que o mesmo

Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 737
89251 -380 - Jaraguá do Sul - SC

Fone/Fax(0473) 72-3294

tas em cotas acima do permiti
do por lei municipal. Segundo
Neves, isso não pode aconte
cer acima da cota 100 em

relação ao nível domar, o que
põe ,as pessoas em constante
risco de vida. O vereador lem
brou que muitos morros da
cidade vem sendo ocupados
desordenadamente, sem que
se leve em conta o descum-.

primento da lei vigente. "Faço
este alerta· para que, no

futuro, não se diga que esta
Câmara foi omissa em relação
a este assunto", concluiu o

vereador.

\

Jaraguä do Sul - O projeto
"Viva seu Bairro", verdadeiro
mutirão de limpeza que a prefei
tura implantou apartir da semana
passada, prosseguehojeno bairro
Ilha da Figueira, Segundo o pre-·
feito em exercício, Alfredo
Guenther, estaação objetivavalo
rizar as regiões periféricas e,

consequentemente, melhorar a,
qualidade de vida das comunida
des. Na semana passada os

trabalhos foram concentrados no
bairro João Pessoa o�de a

secretaria municipal de Obras

patrolou emacadamizou 33 ruas,

promoveu roçadas numa exten

são de 32 quilômetros, implan-

tou cerca de 400 tubos de vários
diâmetros, além da retirada de
entulhos que encheram 18 cami
nhões.

. A Escola Mucnicipal Macha
do de Assis, no mesmo bairro,
também está sendo beneficiada
com a construção de mais duas
salas de aula e um campo de fute
bol. Aproveitando a estada no

bairro, a secretariamunicipal de
Saúde, com sua unidade móvel,
vacinou 52 pessoas, entre adultos
e crianças. Este reduzido número
de vacinas, segundo o prefeito em
exercícioAlfredoGuenther,mos
tra nesta área o bairro está sendo
bem atendido.

jollo P",OG1010 pri1MII'o btJIrro
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RESOLVIDO

Prefeitura retoma obras do sistema viário
J aragtiá do Sul - A se

cretaria municipal de Obras já
iniciou a

execução JlUtM' IIIÁA
dos traba- ""''''�

Ibos de im- III'iI
plantação

d.O nov.o MIllI
sistemaVI-

ário da cí- ÍII"".,ltItlsdade, na .

rua João Zapella (centro) que
será alargada para permitir a

demanda de veículos, incluindo deu-se em função de algumas
ampliação. A obra implica na desapropriações que ganha
derrubada do muro que círcun- ram caráter litigioso. Com ga
da área do Colégio São Luís. rantia, porém, que a partir de

Paralelamente, na rua continu-
.

agora não mais serão inter

ação da Henrique Piazera, aber- rompidas até a conclusão.
ta no ano passado, a prefeitura Destas obras depende o calça
providencia a construção de" dão da Marechal Deodoro cuja
muro de proteção. implantação já deveria ter

Segundo fontes da sido iniciada em fevereiro

municipalidade, a demora nas passado, o que agora s6 ocorre
obras necessárias para a implan- rá quando as obras viárias estí

taçäo do novo sistema viário verem concluídas.

Canal Cidadão
Já está em funcionamento o

telefone 156, através do qual a
população pode obter qualquer
informação sobre obras e ser

viços de responsabilidade da

prefeitura, como também criti
car atitudes, erros e deixar su

gestões do poder público
municipal. O telefone 156 foi
instalado para servir como um

canal de comunicação entre a

comunidade e a prefeitura e

está diretamente ligado à
sala dê Auditoria Geral. O sis

tema, além de registrar solicita-

ções da população,
.

também
servirá como.uma espécie de

fiscal à pr6pria prefeitura

que poderá ter, assim, um díag
n6stico sobre a real atuação
das várias secretarias diaria-

mente envolvidas. com traba
lhos de atendimento comuni
tário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

.�

=

Proteia a vida

\IlAÇÃO
CANARINHO
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CORREIODO POVO - 6 GERAL Jaraguá do Sul, 18 demarço de 1995

Pronto Atendimento 24'horas Estado libera verbaspara
,

'

'd
atendercriançascarentes

garanü . os Florianópolis - As está elaborando uma

cidades de Florianópolis" campanha específica e

ltuporanga, Palhoça, contatos pessoais do
Joaçaba, São José, governador com empresas
Blumenau, Urubici e São catarinenses e até de outros

Joaquim foram as primeiras estados. Em Santa Catarina,
beneficiadas com recursos o fia está implantado em .

oriundos do Fundo para cerca de 160 municípios
Infância e Adolescência com a participação de cinco
mantido com a arredação de mil empresas. No ano

1% do imposto de renda
. passado o Fundo conseguiu

devido pelas empresas. A arrecádar R$ 732 mil.
verba, num total de R$ 65,5 "Meu governo vai ter
mil vai atender 848 crianças uma cara muito social",
e adolescentes, sendo Santa disse Paulo Afonso,
Catarina o único estado da lembrando que Santa

Federação como Fiajá Catarina também está saindo
hospitais da cidade, oque deve ser regulamentado. na frente com o Programáconcluído até aprimeira quinzena
de abril. Depois disso o Estado' O próximo passo, segua- Comunidade Solidária,
dará uma resposta sobre a

do o governador Paulo tendo sido o primeiro Estado

contratação de funcionários para Afonso Vieira, será o de a apresentar o programa ao

aquele hospital. aumentar' a arrecadação do governo federal que dispõe
Fundo: através da Caixa de verbas para esta finalida-
Bcenômíca Federal, que já de.

I
'

JOINVILLE

, , '.

Ja tem, os recursos

J oinville - Como parte das
comemorações doaníversäriode
fundaçãodacidade, ogovemador
Paulo Afonso liberou verba de

R$ 64mil, de um total deR$138
mil (o restante será repassado
em par-
c e I as) Ma/elRidode
pára a

constru

ção do
Pronto
Atendi-

/ambém/Di

'(DR/emp/oda
(Dmojudamento24

Horas,
de Joinville. Também a Mater
nídadeDarcy Vargas recebeuR$

.

54,5 mil para obras de amplia
ções físicas, como parte de R$
272,mil que o Estado prometeu

,

\

repassar. Segundo Paulo Afon
so, este foi o início de urna polí
tica de parceria entre os municí
pios que pretende implantar
durante seu governo.

Justíficou serJoínville ocome
çodestaparceriaporqueomunicí
pio, comumapopulação estimada
em 387 mil habitantes, deveria
contarcom896leitoshospitalares,
o que daria, emmédia, 2,36leitos
por mil habitantes. Entretanto,
hoje a cidade conta apenas com
593 leitos 'destinados ao atendi-
mento de pacientes através do
Sistem Único' de Saúde. Paulo
'Afonso também foi ver a entrega
de uma alacom sete quartos e 14
leitos no Hospital Municipal São
José, que hoje atende uma média

de 30mil pessoas por mês.
Na visita que fez ao Hospita:l

Regional "HansDi�terSchmidt"o
governador ouviu reivindicações
da direção: contratação de maís
510 funcionáriosparaqueohospi
tal possa atender com sua plena
capacidade, ativação da ala'

psiquiátrica, com 30 leitos, aUTI
pediátrica e o setor de internação
cirúrgica masculino. Segundo o

governador, a secretaria estadual
deSaúdeestálevantandooquadro
de recursos humanos de todos os

P,,1IloA/olUIJ (e), WiIIIc" FrdkIg e Ro1Ull4Fi*"

Para es. verlo, nlO.esqu89a da
80brem... delicio.. do Sorvetio

- Torta de Sorve. - Sanduiche de Sorve.
Bomb�m de Sorvete. Voea ..colhe o

..bor. Encomendas pelo 'one: 71-8724
. Av. M�echal DeQdoro da Fonseca, 819 - Centro

Fone: U·8724 • Jara uá do sul- SC

ASSISTÊNCIA

c::EREJÃ .......,.,.,
LANCHONETE E PIZZARIA

PETISCOS
E SERV-CAR

LANCHES
PIZZAS,

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

Para nós, seguro não é só garantia de riscos,

Seguro é Prestação deServiços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nll 90,
/111 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788

'

Jara uá do Sul - SC
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��
"

VARIG
Fone (0473) n-0091
Fax (0473) 72-3363

VENDE-SE OU TROCA·SE

Sobrado de 257m2, suíte com

closet,mais 1 suíte, 1 quarto, sala
íntima, sala de estar, sala de TV,
jantar, cozinha, dependência de

empregada, garagempara2carros.
Terreno com 5.700m2• Com 31a

gos de peixe. Rio Molha. Valor
R$ 85.000,00. Falar com Flávio
no 71-1969

VENDE-SE
Ponto comercial perto daWeg II.

, &ua Joinville, 3449, medindo
7x23. Já em funcionamento uma

mercearia. Aceita como pärte do

negócio um caminhão '1313.
Tratar 72-1026

VENDE-SE
Terreno com 370m2 na rua Do

mingos Sanson - Vila Baependi -

próximo Marisol - Telefone 79-
1239 ou 72-3443 com Alexandre

VENDE-SE
DeIRey/90 1.8 em ótimo estado.
Valor R$ 8.000,00. Contato fone
72-1710

VENDE-SE
Monza SLB/88 branco. R$
8.800,00. Telefone 71-0410

VENDE-SE
Casa de praia em balneário de
Enseada - São Francisco. Aceita
se troca de carro ou terreno em

Jaraguá do Sul. Contato fone 72-
0504 '

'

VENDE-SE
Moto Turuna/84 bom estado

(motornovo).R$1.7oo,00.Tratar
fone 97�8092

' ,

VENDE-SE
Moto CB/400 ou troco por outra
de menor valor. Tratar no Sup.
Breithaupt - Barra do Rio Cerro
com Adriane

VENDE-SE
Filhote de Poodle branco com 45
dias (desverminados). Valor R$
100,00. Tratar 71-9714 ou 71-
4309 com Liliam

�
HOlEL FRAGATA �

RS495, 3X R� 165. �
NÔRONHAi

�
..:

2

�
: I. , ':. I :. tn

HOlELFRAGATAeCASAFAMlllAR �
::o

RS789, 3X R� 263. �
A VISTA �

J!�...f4/ oaWIA "FORMAç6u PIIECItAI E DETAUlÀDAI,

""A"� CONSULTE SEU AGENTE OU:

�.VD RIO-SUL
JI__�� FONE: 71-0091,

I'

( Panificadora e Confeitaria Lemos Ltda. )
_PÃES_
,_DOCES_
.SALGADOS.

FONE'(0473),72-1053
Rua Valdir JoséManfrini, 36

JARAGUÁ ESQUERDO - Jaraguä do Sul - SC

{-
RIO-StJl
Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

3X �$' 140.

li CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI
,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
feio presente EDITAL, ficam convocados todos

os ASSOCIADOS PATRIMONIAIS do CLUBE ATLÉ
TICO BAEPENDI, a fim de se reunirem em sua sede

social, sitaàRuaAugustoMielke, 466, nesta cidade, no
próximo dia 31 de março de 1995, às 19h30min em

primeira convocação e/ou às 20h30min em segunda e

última convocação, com qualquer número de associa- ,

dos presentes, para tratarem da seguinte ORDEMDO
DIA:
]O - Apreciação do relatório, prestação. de contas da
Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, referente ao

exercício de 1994.
2° - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1995

CLUBEATLÉTICO BAEPENDI

Renato Eugênio Trapp
Presidente

SAíDAS:
27 AR e07 1421 e2 ABR

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA. Persianas Verticais Co�sulte-nos, fazem,os
orçamento sem

co�promisso.- FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

- Móveis sob medida

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-2 CLASSIFICADOS Jaraguá do Sul, 18 de março de 1995

Proclamas de Casamento
I

MargO! Adelia GnJbba Lehmann. Ofioial do Regi."o Civil do I' Diatrilo da Comaroa de laragu' do Sul. Eltado de Santa Catarina. faz .abar que oompareoeram ne.1e Car1ÓJio exibindo
IIUI doc:wnentos pela lei. afuu de Ie habili�m para cllarOl.guinte.:

Edltol N·19.819 de 07/03/1995
CHARLES ROBERTO lAHN EGISELLI RAIS CARVALHO ,

Ele. braIileiro••\.t..iro. auxiliar de montagem. nalllral do laragu' do Sul. domi<:i1iado • relidente na rua 601. n' 5.414. bairro 1010 Po"oo. ne.ta oidoda. filho d. lngo lahn e Mirondi

p.OI1l!Mrening lahn.
Ela, bruileiia, tolteira. do lar, �ural de 510 Pran.ciaco do Sui. Reite Balado. domiciliada e residente na rua 60 1 , nO S.414, bairro Joio PeISoa, ne.ra cidade, filha de Domingal Carv"ho
e Noely Raio Carvalho.

Edltlil N·'19.8JO de 07/03/1995
,

RICARDO DE CJ!..IVElRA SILVA E LUC�lA POSTAI
Ele, bruileiro, soUeiro. auxiliarde produr1o, natural de Laguna, neste Estado"domiciliadoe �rridente na rua Albino Stein. 971. bairro 810 Luiz. neslacidade. filho de Jo�FigueiredoSilva
e EIzi de Oliveira Silva.
Ela, brasileira, solleira, auxiliar do produçlÍo. natural de Anil Chateaubriand. Paran" domi<:iliad•• relidonte na ruaAlbino Stein. 91 S. bailTO Sio Luiz, nelta'cidade. filha de Luiz Po.tai
e F.wuaMariaPOltai.

Edltol 19.&31 de 08103.1995
VANDIlRLEl SlBWERT ELUClMERl DOGE

Ele. brUileiro. loUeiro, auxiliar de ucrit6rio, natwal de Jaraguádo Sul. domiciliado e residente na rua Joio PlaninlCheck. 1.424. nertacidade. fUbo de lrioeu Síewert e Asta Siewert.
1lJa. brasileira, soleira, industriAria; nalural de Jaraguâ do Sul. domiciliada��de;!"1':.� I������:ok. 1-.424. nesta cídade, filha de Arlindo [lQge e L,owde. Mundt Doge.

MARclO VOLLES EMARlSELlANE'BRAATZ .

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliarde etcrit6rio, natuJal de Manaranduba, neste&tado. domíciliadoe rendente naruaJoIoManoel Lopes Braga,30. em Jaragui-Esquerdo. nestacidade. filho
de lno VolJeJ. Bealiiz Rieuer VoU...

'

Ela, brasileira, .00teira. auxiliar de bordado. nalllral de laragu6 do Sul. domiO,i1iada e re lidenIe na rua Frederigo Barg. 26. resta cidsde, fillia de Alberto Braatz e Anita Braatz.
,

Edllal N·19.&JJ de 08/03/19!14

C6pia ....bido do oar1Ório de Guaramirim. ne.te Eirado
INÁCIO SIBOWICZ E ROSlMERl NASClMEl'ITO

,

Ele, brà8ileiro, solteiro, torneiromecftnico. natural de Guaramirim, neste�lado, donticiliadoe reildente narua Henriq)Je Pemira, 76. emGuaramirim. nelfe Estado, filho de Aloizi Sibowicz
e MarcianaGrabowski Sibowicz.
Ela, tirasileira, solteira, profanora. natural de Saco doe LimOes, Florianópolis, nesie Estado, domiciliadae residente na rua Julio Tavares daCunhaMeDo. 92, nestaciclade. filbade Jurandir
do 'Nascunentc e Mamina Silva do Nascimento.

Editai N' 19.&34 d. 08/03ß995
CARLOS FERREIRA DI! SOUZAESUB,I HOBNER

Ele. brasileiro••oljeiro, operador demjquina. naIIIral de Poço I'reço-hineopolis. neste Estado, domiciliadoe relidenle naruaCadaRubiaDrÖ8le.10Ie73.em.Vila Rau. nestacidade, filho
de Lindolfo Ferreira de Souza e Prida Ferreira de Souza.
1lJa. brarileira, loltaira. profOBIora, nalllral deTuadenleJ· TIê. Palloo. Rio Grande do SuI.domiciliadee relidon.. naruaCadaRubia Drö.... lo.. 73. em Vila Rau. nestaoidade.{ill'adeRomualdo HUIiner e Olyoa HObner.

Editai N' 19.835 de 09/03/1995
LAÉRCIO DALLABONA E ELlANI! MARIA PlNl'ER

Ele. braIileiro••olleiro. auxiliar de tintureiro. natural de Cedro Alto - Rio dosCedro•• nesle Estado. domioiliadOe relidente emEltradaGaribaldi. nestaci_.lilho de Valmor Dallabona
e Zely DaUabona.

_

Ela, brasileira. solteira, oOltureira, nalural de Jaragu6 do Sul. domiciliada e relidonte em Eltrada Garibaldi. ne.taci_. fillia de Adelino PinIer e LinaPiner.
Editai N·19.gJ6 de09/OJ/1995

JEAN CARLO VIElRA E MAQuELl DOS ANJOS
,

Ele. brasileiro.solteiro.QIIOnlrio. nalllral de de Jaraguädo Sul. domi<:iliado e relidenle narua Padre Horácio, 119.Vila Lenzi.nestacidade. filho deWaldemarVieirae ROIa KüsterVieira.
Ela, braIileira,JoIteira.dolar. natural de €uritiba.Paran" domiciliadaereliden.. naruaPadro Horioio.119. VilaLenzi. neataci_. filhade Luiz do.A'li""e Rosade Fiitimadoo A'lios,

Ealtal N·19.1ß7 delO/OJ/1995
IMmuO LUIS BURGERE DORACl SCHUtZ

Ele. braIileiro. sol"iro. operador de mjquina. natural do laragu6 do Sul. domiciliadoe relidonte em Ellrada Garibaldi. llelta cidade. filho do Paulo Burger e, Rita läger BUfger.
Ela, braIileira, .olteira, oper.Iria. nalural de laragu6 do Sul.,domiciliada e reliden.. em Rio CêITO I.....ta cidade. filha de Hilario Schulz e Ruth Sohulz.

Editai N·19.&J8 delO/OJ/1995
Cópia ....bida do cart6rio de SC.....der.....te EItado

MlLDO SCIlMllLZl!RE Sn..VANA PASOLD
Ele'. brasileiro••00.. iro. auxiliaradminiJbalÍVó. natural doMarip" Paran6, domiciliadoe relidon" emElbada ILIpoouzinho. SIoJolo. nestaoidade. filho de F",dolino SchmeWlreAlanda
&�.

-

1lJa. brasileira••0Itaira.profe"_ natural de laragu6 do Sul, domiciliadae reliden.. narua Mareohal CaIteIo BIlIIIOO. 1.000.em&.....00. neste Estado. filha de Aldo Romeo Pasold e
, 'hi. Brandenburg Pasold:

Editai N·19.&39 del3/0J/1995
UlONIRFRIllI'AS ENlLCIlRES ANGFLrrAGUEDES

Ele. brasileiro. JoI..iro. pedreiro. natUrÍIl de Ampére. Parau6. domi<:iliado e relidon.. em Rua daAboliçlo. 110. Vila Rau. llelta c:idade. filho de Raul Frei... e llma Marin Freitas.
Ela, brasiloira, JoI..ira; oper.lria.natural de Booaina do Sul- Lage•• net" Eltado�iliadae relidon.. naEstrada Nova. nestaoidade. filha de EvariJtoCésar <l1jedese NilzaAmarante
Guedes. ,

Editai N·I".... delMJ/1HS
ALCEUVI1RGUES EBERNARDElBPImU

Ele, brasileiro. 8OUeiro, llerven�. n'aturaI de 'Tenente Portela, Rio Grande do Sul. domiciliado e residente em BItrada Santa Lu1ia, nelta cidade, filJio öe José Aldino Vergues e Adelia de

Vargas Versuea. "\ ' ,

Ela, brasileira, 101taira. openlria. nalllral de Barra Velha, neste Eltado. domiciliada e reliden.. em_ Santa Luzia, Deltaoidade. filha de ValdemarPotri e Maria Po!ri.
EdItai N·19....1 del3/0J/1995

, EWALDODlELEROSIMmuGONÇALV&: ,

Ele. brasileiro. sol"iro, estampador. nalural de JaraguidoSul. domi<:iliadoe relidon.. naruaLeopoldo Diel; 76,Jaragu�. ne.lacidade. filho de Dorivaldo Diele EdlaRahn DieL
Ela, brasileira, soltaira. do lar. nalllral do lluporanga. ,nes.. Eltado. domi<:iliadae relidente em Lo......ntoHanemmann. 17 l. Bma do RioCmo. nesta cidade. filha do PedroGQnçalve.
e Anila EinkGonçaIvel.

Edltol N·19....2 de 13/03/1995
,

" '

ADRIANOGOUDARDEELA1NEMARTINS
Ele. brarileiro. JoI..iro. operalIor demjquina. nalllral de Pirabeiraba. ne... Eltado. domiciliado e relidon.. naruaOnê1ía Ho.... 611. V"JIa Lenzi, nesta cidade. filho de Romilda-Goudard.
Ela, braIileira, .0Itaira. ..todanIe. nalural de Chapeo6. nes" EltadO. domi<:iliado e relidonte na ruaOné1ía H...� 611. Vila Lenzi, nesta cidade. fiIhe de Aoir&"vlo Martins e Horandinà
Martins.

'

EdItaiN' 1'....3 de 141OJ/1995
C6pia ....bidadoo_o de Tai6....... Eltado.

VANDBJlR BRlDARbLu EROZANI MARIA DAMORI
Ele. brasileiro. solteiro.l6onioo em eletronica, nab1ral de PassoMan.o. neste Eltado. domioitlado e relidi.... na rua!'adle Eduardo. em Tabo. neste Estado. 'filho de Silvia.no Bridaralli e
Ca!Tne Salvador:

'

Ela, brarileira, soltaira. oostureira. nalllral de Lonlral...... Ellado. domiciliada e reliden.. na rua Riohardt Pisu. 388. nesta cidade. fiIhe<le Valdemar Damóri e ROSa Fe...r. ,

Editai N·19...... de14lOJ/1995
Sn..véuOBARUFPlECUlMENI'lNAOONASClMENTO

Ele, bJuileiro, solteiro, opeIário, natuml de Ouaramirim, neSte Estado, domiciliadoe m.sidente naruaJosé Marangoni. 46,emVllaNova, nestacidade,filllode moeu JoioBamffi eQauetia
foreira Baruffi. '

Ela, brasileira, solteira, do lar. nalural do Caçador.....te Eltado. domiciliada. telidonle naruaWilly Mabnlle.ll� ... ta cidode. filha de OrIaniloAlve. do Nuoimenlo e Domc:i Marin do
Nuc:imento.

'

Editai N' 19....5 del"/OJ/1995
LAERCIO ENKEE SANDRA SI'BRAFlCO

Ele. braIileiro. JoI"iro,meolnioo. nalural de laragu'do Sul. domiciliado. relidente naruaRobertoZiemann.3.2.... VilaAmirade. nestacidade.filho de Mario_ eNoraldaLafin_.
Ela, -ira, JoIteira. cootureira, nalllral do Medianeira,_. domi<:iliada. relidonte narua Roberto Zi.mann. 3.2.... V"JIaAmizade. noatac:idade. filha de Aldo Sperafioo. Maurici.
"Di.ner Sperafioo.

Editai N·19....6 del5/03/1'95
ADn..SON IIElDEMANN EZENrrA MASS

me, bnuileiro, lolteiro, auxiliar de escril61io, natural de Rio POrtuna. nelteEltado, domiciliado e JUidente na rua 24, emBltrada Nova. nertacidade, filho de Alberto Heidemann eAltair
Mayl!eidemann.

. '

Ela, brasileira••0Iteira, baloOfÚlIa; nalural de Sio Jorge D·OeIte. Paran" domi<:iliada e tJidonte na rua 695. n' 90. em Ellrada Nova, ..sta cidade. filha de En:ih Mau e llma Mas•.
EdItai N·19....7 del5/0J/1995 '

'

VANDERNICIO SlEWERTELn..lAMGOMES FRIllI'AS
�. bruileiro,solteiro, pintor, natural� Jaraguã do Sul, domiciliadoe residente narua Joio PlaninIlChec:k, 1.424, nestacidade, filho de Irineu Siewert'e Asta Siewert.
Ela, brarileira, sol"ira, dolar. natural de Joinvill•• nos'" Eltado. domiciliadae Rllidente narualollo Planinsoheolr.. 1.424. ne.tacidade. filhadeArdemirGolllOB doFreilase Zildade Freitas.
B pua que obegue ao conheoimento de todo••mandei paliar o ""oen.. Edital que oerá publioado pol.im""n.. e em Car16rio. onde oerá afixado por IS'(quinze) di...
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MESAS DE

'

VARIOS
TAMANHOS MAQUINAS DE ESCREVER

FONE,FAX (04'73) 72-1492

-

=====AÇOES=
Compramos

TELEßRA� - TELE�C - BANCm - tTC
Ligue 71-7543 - 97-9320

Rua Florianópolis, 65 Centro

Jaraguá do Sul - SC

&rgio's Cabeleireiro
HORÁRIOCortes�W�I!������

Maquilagens [ W m:wn ';
Penteados .UIHrumU!!ifID!!J

TERÇAASEXTA DAS
8:00às12:00/13:30às2Ó:00hs
AOSSÁSADOS DAS

8:00às12:00/13:OOàs 17:OOhs.Químicas

..I=@=M=E=J='��táfira t
Olarimhns �![JJ

IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS EM GERAL
FÁBRICA DE CARIMBOS OE BORRACHA
ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL NA HORA

Rua João Sotter Correa s/n° - Ao lado Campo Amizade
Fone (0473) 73-0644 -Guaramirim-SC

Lotes urbanizados na Praia de

Itajuba - Barra Vel'lil8 - Loteamento
Jardim Residencial Andréia

Pequena entrada
.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.,

.... , ..

,.,',:::,.,::.:::::�:::::':�:�::::lllllllllllli:lllllli:i:;::··
Informações pelo fone

(0473) 72-1237 - Jaraguá do Sul
(0473) 22-8519 - Blumenau

CRECI001218/3/$8
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METALURGICA WOLFRE LTDA.

WOLFRE uma empresa especializada em boxpl
banheiro, cercas, portões, calhas e esquadrias de alumtnio.

Orçamento sem compromisso.WOI.FRE também trabalha com

vendas de antenas parabólicas marca TECSAT

CONSULTE-NOS PELO ENDEREÇO
R. Prof. Irmão Geraldino, 326 - Vila Lalau

Fones: (0473) 72-0801 c/Mario 71-6198 c/ Luiz
JARAGUÁ DO SUL - SC

CLUB'E ATLÉTICO BAEPENDI

EDITAL
Pelo presente EDITAL, o CONSELHO

DELIBERATIVO do CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI faz
saber aos associados que, de acordo com o Estatuto Social,
Cap. VII, Item35, Letra "Q", acham-seabertasas inscrições
das CHAPAS que concorrerão aos cargos de DIRETORIA

doClube, conformeEDITALde convocaçãopara reunião do
CONSEUlO, que ocorreráem data desl demar.çode 1995,
na sede social do Clubé, às 19:00 emprimeira convocação
eJou às,19h30min em segunda e última convocação.

Jaraguâ do Sul, 28 de fevereira de 1995
JURJO BRUCH,

Presidente Conselho Deliberativo

Casa em alve

naria, n/rua

Exp. Antônio
Carlos Ferreira

BAIRRO

sÃOJUDAs
Casa

� R�tZ}c-Zr?r��7
. CRECI6799

IMOVEIS '

COMPRA' VENDE' ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

CASAS

"Sobrado cl 300m2 (Rua 446· Próx. Vieirense) -'R$ 95.000,00· 'Em fase de conclusão'
" Sobrado rJ 300m2 (6 qtos, 4 vagas garagem· Próx. Ferro Velho Marechal) • RS 120.000,00 'aceHa imóvel menorvalor /carro' ,

"Sobrado c/430m2 (Guaramirim· o/piscina· Alto padrão)· RS14O.000,00 'Aceita parcelar/carros/outros imóveis, Eitc'
"Sobrado c/160m2 (4 quartos) morro do Boa Vista. 1000mts após o inicio da subida RS 25.000,00. 'Troca por casa emBarra

doSul'
• Casa alv. c/85m2 (Rua Maria Bertoldi· Próx. Monfort) • R$ 28.000,00 'AceHa carro'

"Casa alv. c/128m2 (Rua Beira Rio, sin° • Pröx, ao trevo de Sehroeder) RS 35,000,00- 'Troca p/Imóvel em Jaraguá
"Casa alv. cl 140m2 (Rua 205- Ao lado do Juventus) • RS 25.000,00
• Casa alv. cl 170m2 (Rua Antônio C. Ferreira· Pröx, POP Publicidades) • R$ 65.000,00 • "lrcea por apartamento'
• Casa aIv. cl 200m2, (Rua Vitorino Stringari • Pröx, Weg I· com piscina)· R$ 70.000,00- 'Troca por apartamento'
• Casa alv. cl 140m2 (Rua 417- Vila Lenzi· Próx. Colégio giardini LenzQ· RS 35.000,00- 'AceHa carro/lerreno'
• Casa alv. cl 140mZ (Rua 463, lateral rua Acre- Próx. Bavárla) • RS 35.000,00 + financ. CEF 'Aceita carro'

APARTAMENTOS ,

• Ed. Argus (cobertura Duplex em altlssimo'padrão· Toda mobiliada + blblioteca/barzinho/barzinho/lareira, etc)· R$
160.000,00
• Ed. Sehlochet cl 156m2 (1 suite + 2 qtos + dep.) • RS 43.000,00 + Fmanciamento CEF
"Ed. Jaraguá cl 121mZ (2 qtos + Dep.)· RS 32.000,00- 'AceHa imóvel de maíor vaíor' .

" Prédio em construção na rua da CEF • Aplos cl 2 e 3 qlos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Rnanc. dirEito. Entrega junho/96
TERRENOS

,

" Terreno cl 460m2 (Rua Antônio Cartos Fe�ira • Próx. Girassollmóveis) • RS 48.000,00
"Terreno cl601m2 (Condomlnio Azaléias· Ultimo da rua)· R$ 28.000,00 'Entrada + parcelas'
• Terreno cl 630m2 (Schroeder • Ao lado da MarisoQ RS 7.000,00 'Entrada + parcelas'
• Terreno rJ2.� (Schroeder· Rua Valentln Zoz)· R$ 9.500,00 'Entrada + parcelas'
"Terreno c/ 7.071mZ (Próximo Malwee)· RS 60.000,00 ou parte desmembrada rJ 4.500m2 p/ RS 30.000,00
• Terreno cl 650mZ (Rua João Januário Ayroso- Próx Móveis Pradi) RS 21.500,00
• Terreno cl 625m2 (Res. DMnópolis· Rua C· Lote 088b) • R$ 8.700,00 'Entrada + Parcelas'
• Terreno cl 371 mZ (Rua Paulo Kraemer • Lot. Menegotti) R$ 8.700,00 próx. IgrejaSão Judas
"Terreno Residêncial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) 'Corifera e faça a sua proposta'
" Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Figueira) Entrada de R$ 1.500,00 + saldo parcelado.

SALAS COMERCIAIS
• Ed. Florença rJ 113m2 (1 ° andar) R$ 45.000,00
" Ediflcio Miner 17mZ· RS 20.000,00
"Central daModa rJ 25m2• RS 6.000,00 ou 4 x RS1.750,00 fixas (somente ponto)
" Shopping Jaraguá cl 21in"· RS 17.000,00 + saldo linanciado em.36 meses
• Casa comercial cl 23OmZ· R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar· N>ós Dalforte Malhas 'Próprio p/ lojas')

GALPOESlCHÁCARAS
• Galpão cl 800mZ + casa aIv. cl 233m2 + terreno plano com cl 26.549mZ (Santa Luzía- Centro). Preço: RS 140.000,00
(Negociáveis)

FIGUEIRA -

Lotesd35Om2,
próx. Colégio
Holando Gon-

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

Casaemalvena

ria, c1110,00m2.
Rua José Pans

tein,14O

MoDique - 3 quartos e demais

dependências c/ 2

AMIZADEI
L O T
BEHLING -

TERRENO -

CI 1.395m2 -

Rua 29 de

Outubro, pröx.
JAVEL

CENTRO - Rua Venâncio
da Silva Porto - Salas

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

em até 7 meses.

FIGUEIRA -

Lote esquina, cl
frente de 29,5
metrospl ruaJosé
TeodoroRfueiro

alvenaria

próximaaoRei
dos Botões.

6timalocalização,próx.
ao Breithaupt,
cl + ou - 620m2

RUA BERNAR
DO DORN
BUSCH· Terreno
cl 542m2, casa em

alvenaria. Preço:
� entrada sal
do em até 10 me-

CENTRO-Av,
Mal. Deodoro -

Terreno cl
1.382m2 com

sobrado antigo

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.
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garàgem para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2.
Casa mista cl 160,OOm2, rua:Dos Escoteiros cl 13 peças, telefone e antena
parabólica.
Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 1 05m2 sendo o terreno de
465m2

Apartamento no Ediffcio Jaraguá
Chácara com 1 O.OOO,OOm2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Ohácara com42 morgosem Schroeder, terreno todo plaino, água e luz.
Chácara com88 morqos em Nereu Ramos, cl casa, luz e água.

,

.
"

Larlmoveis
Av. Mal. Deodoro, 141

Vendas,

Terreno com casa de alvenaria (4.571 ,OOm2) na rua Francisco de Paula,
próximo da rua Erwino Menegotti
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts, centro.
Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248

Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e GadoUi Ltda".
Casa de alvenaria na Praia de Itajuba, cl 96,OOm2, contendo 7 peças e

A.g.� INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

Quer construir
sua casa? ,p

Terrenos no

loteamento Reder
até 400m2,

'com água, luz e

esgoto,
"

pronto
para construir.

Preço R$ 4.500,00
à vista OU R$
1.000,00 de entra-
'da- mais 20 vezes

de R$ 200,00.
Agora o terreno
você já tem.

Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl
,

2.500m2• Pr6x. trevo Posto Marcolla
Terreno Rua João Januário Ayroso 20x90

(1.800m2).
TelTenoc/5.184m2,rua 199 semnome-VilaNova
Terreno naAv.Mal. Deodoro daFonsecacl 950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno 15x24 - 360m2 - Loteamento Garcia
Terreno 15X32 - 490m2 - Loteamento O Dia - rua

40 1 - Sem nome

Terreno rua 456 - Sem Nome, c/445m2
,

Terreno c/350m2 - Loteamento Ana Paula IV
Terreno c/1.500m2 + casa de alvenaria na' rua

Epitácio Pessoa
Terreno cl 410m2 - Vila Lenzi
Lote n° 57 no Loteamento Ana Paula m
Lote cl 468m2 � Rua Adão Noroski - Vila Lenzi -

Pr6x. Escola Giardini Lenzi
Lote n° 13 no Loteamento Rodrigues � Bairio Rau
Lote �o 107 no Loteamento Ana Paula m
Lote n° 001 no Condomíilio das Azaléias
Lote n° 190 noAna Paulam
Terreno c/418m2 - na Vila Lenzi
Lote n° 13 - Loteamento Liodoro Rodrigues
Lote n° 190 - Loteamento Ana Paulam
Lotes na rua Paulo Klitzke, baírro: Amjzaqe

CASAS
Casa de alvenaria cl 5Öm2 - Loteamento,Ana
Paula. Rua 209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.

, Casa em construção 50m2 - São Luiz ,

Casa mista ruaGuilherme Hering, n° 30 - Centro
Pr6x. Bar Capilé
Casa de alvenaria 160m2 - Pröx. Recreativa

Menegotti
Casamista cl 112m2 (São Luiz) Lateral ruaValdir
Manfrini

'

Casa em construção 40m2 cl terreno de esquina -

Loteamento Ana Paulam
Casa em construção cl 100m2 Loteamento Ana
Paulam - Lote n° 187
Casa mista cl 112m2 terreno el 14x28

'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09
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Para quem gosta de

teatro, neste final de sema

na, hoje a amanhã às 20:30,
há uma excelente opção em

Jaraguã do Sul. O Grupo
Adulto de Teatro da Socie-

'

dade Cultural e Artística
leva ao seu palco, na rua
Amazonas 213 (centro) a
peça "A Pírula", em dois
atos. A trama gira em

tomo de um casal bem'

atrapalhado, que leva tudo
aos extremos para poder
assistir a uma peça teatral
chamada "Planejamento
Familiar àBrasileira", uma
sátira da ignorância
popular a respeito dos

anticoncepcionais e à falta
de informações sobre o

assunto

Os textos são cômicos e

o desenrolar de toda a

trama bastante engraçado,
garantindo à platéia boa
diversão. "A Pírula" tem na

direção o empresário
GilmarMoretti. A Socieda
de Cultural Artística, além
da montagem de peças
teatrais, abriu inscrições
para oficinas de teatro
destinadas a iniciantes, com
idades entre 10 e 15 anos,

que gostem de música,
teatro de bonecos, '

expressão corporal e
maquiagem, sob o cornan

do da professora Sandra
Baron.
Estes cursos têm como

FONE/FAX (0473) 71-1721

"A Pirulau volta ao palco
com garantia de boa diversão

objetivo proporcionar
condições para o desenvol
vimento expressivo,
criativo, comunicativo e

crítico, incentivando o

respeito, o
companheirismo, a
responsabilidade e a disci

plina, e ainda descobrir
novos talentos. Os
interessados podem

procurar a secretaria da
Scar ou obter informações
pelo fone 72-2477. Tam
bém estão abertas as

inscrições para cursos de
bateria, canto popular e
iniciação musical infantil. O
canto popular visa a colo

cação (impo�tação) da voz,
respiração para uma

melhor produção sonora e

exercícios para as cavida
des acústicas, entre outras

técnicas.

A iniciação musical
infantil é dirigida para
crianças entre quatro e

nove anos de idade, visan
do despertá-las para a

música. Além disso,
normalmente a Scar

promove cursos de

contrabaixo elétrico,
flauta doce, guitarra,
piano, teclado, teoria,
solfejo e ritmo, viola,
violão clássico, violão

, popular, violino e

violoncelo, recomendados

após os sete anos de idade,
com exceção do violino
que aceita alunos a partir
dos quatro anos.

PACOTES TURíSTICOS •
r ....

PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS E NTERNA·

ClONAIS ERODOVIÁRIAS�. .Hunadria
Turismo ,V' Câmbio .

''-.,

Av. Getúlio Vargas, 99 · Jaraguá do Sul- se
AO SEU DISPOR NO

CORAÇÃO DA CIDADE

FONE/FAX: 7'1-9943 I 7'1-0198 COMPRA E VENDA DE DÓLAR
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Surra dominical
Xuxa levou uma chinelada

de Gugu Liberato. O Domin
go legal daúltima semana, co
mandado pelo pupilo de Senor
Abravanel, bateu fácil a con

corrência da lourinha com seu

Xuxa híts. O placar foi dilata
do: '19 pontos contra apenas
10. Tem gente no SBT rindo
de orelha a orelha.

Vaguinha descolada
Apesar da ameaça de extin

ção, aEscolinha do professor
Raimundo, de Chico Anysio,
deve ser mantida no ar este
ano. Mas com uma

considerável perdadeprestígio.
Apartir de abril, o humorístíco
vai ser deslocado para os do
mingos às 12 horas. Estão sen
do estudadas agora possíveis
modificações na composição
dos alunos de Chico. A deci
são de manter o programa
partiu da alta direção da
emissora, leia-se José
Bonifácio de Oliveira Sobrí
nho,oBoni.

Safari de cinema
Entre abraços e beijos na

namorada anunciada, a triatleta
Fernanda Keller, o ator Victor
Fasano preparava muitos qui
los de bagagem para embarcar

. para aÁfrica do Sul, onde pas
sa um mês inteiro. Fasano es

tava preocupado no saguão do
Aeroporto Internacional, do
Rio de Janeiro, cuidando para
que suas maIas com sofistica
dos equipamentos de cinema
não se perdessem. "Quero
fazer vários filmes sobre os

hábitos âos animais", dizia,
ansioso, a Fernanda, que deve
embarcar daqui a alguns dias
para acompanhar o namorado
no safari.

Decasanova
Depois de ter feito a personagem Carmem, em A viagem, Suzy Rêgo acaba de acertar com o SBT

para fazer a novela Sangue domeu sangue, a sucessora de As pupilas do senhor reitor. Ela, no entanto,
nem sabe qual set;_á seu personagem. "Mas estou muito entusiasmada com a novela ejá assinei contrato",
garante Suzy. A atriz é uma das poucas novidades no elenco, que é composto em sua maioria pelos
remanescentes deÉramos seis. Estarão lá Tarcísio Filho, Denise Fraga, Irene Ravache, FláviaMonteiro,
Angelina Muniz, Marcos Caruso, Jussara Freire, Bete Coelho, Othon Bastos, Jandir Ferrari, Osmar
Prado e Paulo Figueiredo. A surpresa fica por conta de Joana Fomm, que deve ficar de fora e esticar sua
participação emAs pupilas do senhor reitor até o final� Em compensação, Bia Seidl confirmou presença

FALE COM QUEM ENTENDE E QUE ESTÁ A MAIS TEMPO NO
MERCADO DE TELEFONIA CELULAR, NA TELTRON VOC� ENCON·
TRA APARELHOS ORIGINAIS DE l' LINHA COM

.

1 ANO DE GARANTIA DE FÁBRICA, MELHORES PREÇOS À VISTAOU
SE PREFERIR
EMATI! 4 VEZES, OU AINDA PELO PLANO DE ENTREGA PROGRAMA·
DA
DE e OU 12 VEZES SEM JUROS,

irF��illm1�«ft))
c::: €:) I LJ I <:::::::I r
IMPO.RT.& EXPORT

CELULAR I! COM A TELrRON, TELEFONES CELULARES· FAX
NATELTRONVOCI! ENCONTRATODA LINHA MOTOROLA DE TELEFONES CELULARES EACESSÓRIOS CENTRAIS TELEFÓNICAS
PERSONAL 401, PUSO ALPHA CLASSK;, PT 550 MICRO T,A,C" PLATINIUM, ULTRA LITE E OUTROS APARELHOS TELEFÓNICOSMODELOS PARA SUA NECESSIDADE. ,,. ,,..
MOTOROLA O CELULAR MAIS VENDIDO NO MUNDO, VEM COM A ASSISTeNCIA TeCNICA INSTALAÇÃO'
GARANTIA EXCLUSIVA DE RESISrtNCIA CONTRA QUEDA LIVRE Art 1 METRO E MEIO E CONSERTOS EM GERAL

RUA PROCOPIO GOMES DE OLiVEIR

Convite especial
O dublê de ator e diretor

Paulo José vai voltar à linha de
frente das câmaras em O rei
do gado, de Benedito Ruy
Barbosa. Convidado
diretamente pelo autor e pelo
diretor Luiz Fernando Carva
lho, Paulo deve abandonar a

direção de programas _
o mais

recente foi a minissérie Inci
dente em Antares

_ para viver
um Coronel na trama rural

.

escrita por Benedito.

De volta ao set
Dira Paes, a Potíra de Ir

mãos Coragem, vai fazer o fil
me O quinze, dirigido por
Augusto'Ribeiro Jr, baseado
no livro homônimo de Raquel
de Queiróz e com filmagens
marcadas para Quixadá, no
Ceará. Dira retoma assim seu

início de carreira. Seu primei
ro trabalho de atriz foi no fil
me do inglês John Boorman
rodado na Amazônia, A flores
ta das esmeraldas, edepois fez
vários outros, como Ele, o

boto. O único problema será
se articular entre as gravações
da novela e o início da

produção do filme.
Emalta

Depois de muitas turbulên
cias, a novela Irmãos
Coragem começa a dar sínaís
de reação e mostra um índice
de audiênciamais animadinho.
Já está batendo 39 pontos, de
pois de patinar nos 30. A

esperança é que este índice
melhore ainda mais com o

reaparecimento da atriz Eliane
,

Gíardíní. A volta de sua per
sonagem, Estela, mulher de
Pedro Barros, estava prevista
na sinopse somente no finaI da
novela, mas a direção decidiu
antecipar para daqui a duas
semanas.
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Férias lucrativasMais desenhos
Embalados pelo sucesso das

vinhetas comemorativas dos 30
anos da Globo, a direção da
emissora já convidou novos de
senhistas para exercitarem a pena
na produção de inéditas tirinhas
televisivas. Para essa fase foram
convidados Glauco, Angeli e

Paulo Caruso, entre outros. O
início das produções está
previsto para o final de março.

Sotaque francês
A TV Plus francesa

_
nada a ver

com a produtora independente
brasileira

_ quer fincar suas antenas
no Brasil. A maior tevê privada da
França ensaia uma parceria com o

Banco Pactual para começar a sua

invasão. Por enquanto, não se sabe
se apenas para produzir programas
ou com o objetivo de fundar uma
emissora brasileira. A Globo, de
qualquer forma, não deve ficar só
olhando.

Semopção
Maitê Proença não descansa nem Embora tenha fama de dócil, o ator

quando tira férias. Em-viagem pela Itä- Antonio Fagundes parece ter dado certo
lia, maís precisamente Veneza, a atriz trabalho ao igualmente dócil diretor

foi convidada pela Caras tupiniquim aGuel Arraes. É que o galã estava

fazer um ensaio. Maitê não só aceitou recusando repetidamente urna série de

como surpreendeu a direção da publi- convites especialíssimos de Guel para
cação quando pediu um gordo cachê 'estrelar em A comédia da vida

parafazeras fotos. Ajustificativaéque privada, que vai ao ar às terças-feiras.
se a revista pôde bancar a vinda de "Não tenho obrigação de aceitar to·

Margaux Hemingway no Carnaval, dos os convites quemefazem", diz Fa
pode muito bem pagar, alguns dólares gundes. enfáticamente. De qualquer
por ela. A.revista acabou topando, não modo, Fagundes acabou ingressando no
sem antes chorar bastante. elenco de primeira linha selecionado

Vento a favor para protagonizar o episódio Casados
, versus solteiros. Mas somente depois

Betty Lago passa mesmo pela de urna interferência da alta cúpula da

melhor fase de sua carreira. Além de emissora para que não declinasse mais
brilhar corno a destrambelhada uma vez daproposta.
Abigail, em Quatro por quatro,' e

'

Profissionalismo
apresentar um programa de moda na Mesmo' abatida pela morte da irmã
GNT, Betty foi convidada para rnais velha.Lucia.CristianaOliveíra não
dirigir o clipe da música: gospel quis se afastar das gravações da novela
Harlern Sunday, que NelsonMotta Quatro por quatro. Crica, caçuladeuma
vai lançar este semestre no Brasil. família de nove irmãos, pediu apenas a

A locação será o Pelourinho, na dispensa de um dia, para descansar do
Bahia.

_-

longo velório e ficar com a famílía,

Bis
Após três meses de férias, Jô

Soares voltou cheio de gás para o

batente. Além de reassumir seu

programa no SBT, Jô já começa a

agendar apresentações de seu show
Um gordo em concerto. Depois do
sucesso, no ano passado, de sua

única apresentação no Metropolitan
do Rio, o humorista resolveu voltar
ao mesmo palco a partir do dia 11
de maio. Desta vez para uma

temporada de duas semanas. Em

agosto, Jô reocupa seu lugar no

Teatro Cultura Artística, em São
Paulo, com o mesmo espetáculo.

Fino trato
Os voyers podem soltar fogos.

Está sendo anunciada a permanên
cia do quadro Garotas do Fantás
tico, que deveria ser expurgado nes

te ano. Mas agora quem dirige é

Boninho, no lugar do fotógrafo su

íço Otto Weiser. A idéia é dar um

pouco mais de classe à exibição das
meninas. Ou seja, um pouco mais
de roupa.

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fabrica: Jacquard,
.... '

Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma.lha lisa e estampada, Stanflex,

Xadrez, Listrado, para atender confeccionistas do ramo d� mallhas

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA

MALHAS LliDA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC - 416, N2 2727 - RIO CÊRRO II

FONE: (0473) 71-0099
FAX {0473} 71-1045
JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Festa nos Schmöckel Buerger
A encantadora e gatíssima Viviam Schmöckel

Buerger completou no dia 13 seu 14° aniversário e,

para comemorar a data, recebeu seus amigos na

residência de seus pais em Curitiba. Ela é filha de

Irineu (Rosane Beatriz Schmöckel) Buerger.

o
I I

maxmo

In

�eigâ�ia!
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul· SC

1 ENTRADA + 4 PAGAMENTOS SI JUROS
., PAGAMENTOS SI ENTRADA
À VISTA 10% DE DESCONTO

VESTINDO VOC� DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, �,�

,

,

Gente S: Informações

No dia 10
deabrila
gatinha
Maid

Cris1ey
Rohling"
Silveira

completa
seus 15

anos. Ela
vaireceber
familiares
eamigos
no Clube
Atlético

Baepend,i.
Ela éfilha
do casal
Vilson
(Maria
Cecilia

Rohling)
Silveira.

A belíssima Lella
Gru.mann. Miss
Jaralu6 do Su195. eleita
na Marrakec no dia 4 d.
mQr�o. participou ontem
do concuno que e.colheu
a Mi•• Santa Catarina. A
noitada 'oi em Tlmbó.
nu dependênciu da
'amo.a cua noturna

Harpya e o re.ultado .ó
'oi dlvultado no 'Início da
..adrutada de hoje.
quando u notu do.

Jurado. 'oram conhecl
du por todo. pre.ente'

A competente esteticista Maria
JosédoMJMCentro deEstética,
esteve nos dias 13 e 14 em um

congresso sobre estética capilar,
fácil e corporal e eletroterapia,
ampliando seus já amplos co

nhecimentos naáreaemqueatua

51lit1R
Centro Educacional Sigma

PRÉ-VESTIBULAR
,

SEMI-INTENSIVO
MATRíCULAS ABERTAS

VAGAS liMITADAS

UMA

ORGANIZAÇÃO
ASERVIÇODA
COMUNIDADE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS

ReI.l.00l • C... alv. cl Dlm'· (RuaAntonio B. Sehmidt. 507· cl Ponto eomeri08I)
37.000,00
ReI. 1.002· Ca.. alv. c/170m'· (Rua Uruguar • pr6x. Ind. Reunidas) RS 75.000,00
ReI. 1.003· Ca.. alv. c/gom'· (Bairro lririú ·JolnviIIeiAceita·sa troca) RS 20.000.00
Rol. 1.004· Ca.. alv. c/103m'· (Rua Maria G. Klein)'RS 43.000,000
ReI. 1.005· Ca.. iIIv. c/ 70m'· (pr6x. Supermercado Vila Rau) RS 20.000,00
Rel.l.006·Casaalv. c/128m'· (Rua Richart Pisck) Entr. RS41.ooo,OO+ RS98,OO.
p/mio
ReI. 1.007· Casaalv. c/200m'· (Pr6x. Weg I·eentro· c/piscina)) RS 80.000,00
ReI. 1.008· Ca.. alv. c/ gom'. (T.rr. c/ 45Om'. R. Pedro Floriano Centro) RS
18.000,00

. ,

ReI. l·.OOD· Ca.. àIv. c/ 78m', (Ilha da Figu.ira) RS'20.ooo,OO
ReI. 1.0l0·Ca.. alv. c/145m'· (RuaA. A. Zimermann, pr6x. Coi. AbortoBauer) RS
48.000,00

.
.

ReI. 1.011 • C••a .Iv. c/ 102m'· (Lorival Zoeateli, n' 234) RS 27.000,00
ReI. 1.012·Ca,. .Iv. c/ 172m'· (R"doíneial V....lis) RS 85.000,00
Rei. 1.013· C Iv. c/225m'· (Ru. Max Schlbert) RS 40.000,00
ReI. 1.014· C alv. c/ 180m'· (Vila L.nz!) Entr. RS 30.000;00 + Fln.ne. R$52O,OO
p/"'"
ReI. 1.015.· Ca... Iv. c/ 280m' • (Rua Joio Egg.rt • L.teral rua Jolnvllle) RS
45.000,00
ReI.l.018·C.... Iv. c/120m'· (Rue Rich.rt PiscklAc.ita_p/apartamento) RS
33.000,00
ReI. 1.017· C Iv. c/ 100m'· (R"doíncial V....lis) RS 23.000,00
Rol. 1.018· C Iv. c/ 178m'· (Rua H.nrique Bortollnl) RS 50.000,00
Rol. 1.019 • C alv. c/ 144m' • (Rua Pedro Florianl • pr6x. Hospital Jaraguá) RS
30.000,00
ReI. 1.020· Casa alv. c/153m' ··(Ru. F.r.,. Franz.I, 84 c/telefon.) RS 85.000,00
ReI. 1.021 • Ca.. mis. c/l35ml• (Praia Piçarru· c/ teleIon.) RS 35.000,00 200m

praia
ReI.l.022· Ca.. mis. c/ 140m'· (Rua Martim Sthal.ap6é Forum) RS38.ooo,OO
,ReI. 1.023· Ca.. mi•. c/120m'· (Blumanau pRIx. Co�nhalnd. S..Q RS 25.000,00
Rol. 1.024 ·Casa,mlo. c/70�· (RioMolha·pr6x. ""'rd>lqu.llakman) RSD.ooo,OO
Rol. 1.025 • C... mio. c/70m'· (Ter. c/45Om'. Jolnvlile pr6x. Shopping lNte) RS
17.000,00

.

ReI. 1.028· Casa mad. c/70m'· (Rua Maria G. Klein) RS 19.000,000 pRIx. Colégio
Rol. 1.027· Casa mad. c/ 88m'· (Rua Venancio da Silva Porto· 02 casaa c/ 88m' I
48m' t.rr.no c/ eoom') RS 30.000,00
ReI. 1.02B·Casamad. c/70m'· (VilaNova· pRIx. Roer. "DuuRodas; RS4S.ooo,OO
Rol. 1.0211 • Sobrado c/290m'· (PRIx. Baira Rio) RS 120.000,00 pareei. 3x
Rol. 1.030· Sobrado. c/ 44.0m'· (Barra do Rio Cerro· Lot Papp) RS 170.000,00
ReI.l.031 • Sobro ant. c/200m'· (Av. Getúlio Varg..) RS180.ooo,OO
Rol. 1.032 • Sobr. anl c/250m'· (Plesidenta Ep�ácio Pesaoa) RS 350.000,00
Rol. 1.033 • Sobr:c/ 300m'· (Rua Joio Planinchek· torr. c/700m') RS 85.000,00

APARTAIIENTÓS .

Rol. 2.001 • Apto c/3 dorme.• (Rooidencial Eldo,.do) RS 45.000,00
ReI. 2.002· Apto c/ 3 dormo.· (Edif. Jowortl) RS 50.000,00
ReI. 2.003· Apto c/ 3 dorme.• (Jaco Emonndo.rt'r) RS 85.000,00
ReI. 2.004 • Apto c/3 dorme.• (Edif. aarto Rio a,.n"o) RS 45.000,00
ReI. 2.005· Apto c/ 3 dorme.• (EdH. Schlochot) Entr.• RS 43.000,00 +,�nane. RS
2ag,OO plmi. cl piscina .

ReI. 2.007 • Apto c/3 dorme.• (Crletln. lIunlquo) RS 46.000.00
.•

TERRENOS·
RoI.3.001 • Terreno c/3D2m'· (lot. PapplBarra) RS13.000,OO
Rol. 3.002·T.rr.no C/552m'· (Rua V�or Meireltes) RS18.ooo,OO
Rol. 3.003 • Torrono c/ 385m' • (Rua 13 de maio • pRIx. Coi. Aberto Bauer) RS
15.000,00
Rol. 3.004· T.rreno e/l.l43m'· (Rua CUrl VaaeQ RS 60.000,00
Rol. 3.005· Torreno c/ 570m'· (Rua GuilhermeWiege) RS 80.000,00
Ref. 3.006· Torrono c/513m'· (Nerau Ramoa) RSl.500,OO
ReI. 3.007·T.rr.no c/45Om'. (Wald.mar Rau) RS10.ooo,OO
ReI. 3.008 • T.rreno c/2.180m' • (PRIx. Rodeio Criolilb) RS 15.SOO,OO
ReI. 3.008 •••rr.no c/ 408m'· (Quinta doa Açorianoa.· Barra Velha) RS 4.SOO.00
Rol. 3.010· T.rrono c/378m'· (Rua Euginio Piaz· Vila Nova) RS 7.000,00
ReI. 3.011 • T.rreno C/418m'· (PRIx. Rodeio Crioulo) RS 4.SOO,OO
ReI. 3.012· T.rr•.no c/ 371m'· (Vlia LenzQ RS 8.000,00
Rol. 3,013 • T.rre;'o c/l!.791m'. (Jaraguá Eequerdo) RS 35.000,00
Rei. 3.014· T.rr.no c/45Om'· (Roaid.ncial V.rsalio I) RS 8.500,00
ReI. 3.015·T.rreno c/8.215m'· (R. Joio SamiTavare.· Lot.WaiterMarquardt) RS
22.000,00 "

ReI. 3.018 • T.rrano c/ 370m' • (Rua Domingos Saneon • pr6x. Marieol • Vila
Baapandl) RS 25.000,00
ReI. 3.017·Terr.noc/300m'·(Pr6x. Maroolla) RS7.000,OOplano,livred••nchentes
ReI. 3.018 • T.rrono c/ 9.180m'· (Pr6x. trevo Guaramirim) RS 380.000,00
Aal. 3.01 D • T.rr.no c/380m'· (Lot.am.nto Corupá) RS 4.SOO,OO
Aal. 3.020· T.rrano c/ 908m'. (Guaramirim, rua Pedro F. Klein) RS 12.000,00
Aal. 3.021 • T.rrono e.l540ml• (Resid.neial VlraaH.III) RS 8.SOO,OO ..quina
Aal. 3.022· Terrenos Loteam.nto JUVlntUS· RS 6.000,00
Rei. 3.023 • T.rreno c/ 45Om'· (Bairro Joio P.....) RS 3.500,00

cHAcARAS/Slnos
RoI.4.001 • Area doí 3OO.ooom'· (Guaramirim) RS 50.000,00
Rei. 4.002· Área d. SOO.ooom'· (Ne..u Ramos) RS 80.000,00
Raf. 4.003 'Área de 105.ooom' • (Ne..u Ramos) RS 60.000,00
Rol. 4.004· Áres d. 325,OOm' • Qlha da Figueira) RS 20.000,00
Rei. 4.005 • Área de 15.000m'· (Rua Banjamin Constante· Massaranduba) RS
20.000,00 ' ,

Aal. 4.006 • Área de 6.ooom' • (Estrada Garbaldi, I. Rbeir" das Pedras). RS
13.000,00
Rol. 4.007· Área del05.000m'· (Schroodar c/ ca.a, 2Iagoa.6tlmalocaI1za96o)
R. 30.000,00
Rol. 4.008 • Áres de 12O,OOm'· (Corupá • pRIx. Weg FlorestaO RS 12.0000,00.
Rol. 4.008 ·Área de 2O.000m'· (Estr. Garbaldi·2Okm doeentro ·áreaplenac/casa,
lagoa e pomar de frutas) RS 65.000,00
RaI.4.010·Áres doí 16.2OOm'· (Vila N...ac/ casa mad. c/70m'+ranchoc/luz eágua
corranta • Vista para a cidade) RS 45.000,00
Aal. 4.011 • Área c/ 1OO.ooOm' . (N...u Ramos c/pastagem, todo cercado, c/ casa
madeira) RS18.ooo,OO
Rei. 4.012 ·Área c/ll.800m'· (Estreda Rio Molha c/ casa aIv. c/411m', c/piscina)
R$15O.ooo,OO .

PONTOS COMERCIAIS (VENDA)
RaI. 5.001,· Sala comercial cl25m' (C.ntral Modas) RS 7.500,00 em até 4x
RaI. 5.002 • Sala comercial c/160m' (Rua Jolnvlile • terrao, pRIx. R. ManeoO RS
50.000,00
Aal. 5.003· Galpio Ind. c/280m'· (Ter. c/ 5.850m2• c/ ca.. de alv. 100m'· Jguá
84) RS 85.000,00
RaI. 5.004· Ga_'io Ind. c/l.036m'. (Con.r. c/510m'· Centro) RS 150.000,00
Rtf. 5.005· Sala comerclalc/27ml. (CEPRON.Térre.pr6x. DGWeg) RS 35.000,00

PROlloçAo
Sobrado alv. c/300m' • (04 dormI· c/ surte· c/ garagem· Rua Joio Planlnehek •

.terreno c/700m') RS 88,.000,00
;:: alvenaria c/ lD2m1 (3 dorme .. 1 suft., 2 awc, c/ ehurraequ.lra. c/ garagem

ria. p/3 carroo, por1io oI.tr5nlco e anl parabólica) RS 85.000,00 .

ea..alvenariac/280m'. (3dorme., 1 eufte+oauna, dopend. empregada, c/garagem
para 2 ca"", cobertos, Ant.na parabólica) RS 55.000,00

.

. LOTEAMENTOS
RaI. 2030 • Reaklancial PiaZ8ra • Entreda + Financiamento
RaI. 2040 • Roaklanclal Bahllng • Entrada + Financiamento

\ IMóVEIS 2-5

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

Vende
Casa nova situada próxima àRecreativa dó Breithaupt cl
110m2•
Casa de alto estilo na rua Antonio Teixeira dos Santos
com 290m2, próximo Beira Rio Clube de Campo.
Sala Conti. Ed. 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.

. Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo Bretzke,
Lote próximo Urbano, Jaraguá-Esquerdo, 450m2 -

6.500,00 -

.

Lote próximo ao Cepron com 392m2
Lote na comunidade São Luiz Gonzaga de 400m2•
Lotes financiados no bairro João Pessoa.
Lotes financiados em frente AABB.
Terreno central, no início da rua Adélia Fischer área de
33.023,OOm2
Chácara em Corupá com 66 morgos com uma casa de
alvenaria de 70m2•

.

COMPRAR OU
ALUGAR

REQUER
SERIEDADE. E
SERIEDADE

......

VOCE
ENCONTRA

NAS OFERTAS
,

IMOßILIARIAS
DO CP

�"�"�"�"U."LAcäSá8
Casa de alvenaria cl 120m" • RuaWalter Marquardl
Casa de alvenaria • Cantro de Armaçac
Casa de alvenaria cl 220m" c/ terreno BOOm" • Vila Lenzl
Casa de alvenaria c/120m" • Vila Lenzl
Casa de alvenaria c/120m" próx. Bebidas Kienen· napocuzlnho
Casa de madeira c/100m"· Rua Irmac Leandro
Casa de alveharla cl 188m" cl 4 quartoe- Rua Anna Garlbaldl
Casa de alvenaria c/100m" • Três Rios do Norte
Sobrado c/I BOm" • Ilha da Figueira
Sobrado c/300m" c/ ótima locallzaçao . Centro
'Sobrado c/280m2 lateral Bernardo Dornbusch
Sobrado c/300m" e 5 dormHórlos etc., à 1 quadra do mar
Casa de alvenaria cl 3 quartoa- Inicio Jaraguá·Esquerdo
Casa de alvenaria c/130m2• Próx. Salao Doering
Casa de alvenaria cl 100m" • Próx. Apae
Casa de alvenaria cl 150m"· Pröx, HospHaI Jaraguá
Casa de alvenaria rua Felipe Schmldl cl 155m", terreno 688m"
Casa de alvenaria com 60m" em construção rua Irmao Leandro
Casa de alvenaria c/130m" • Vila Nova
Casa de alvenaria cl 1 00m" • Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria cl 220m"· Rua M. Ziemann

Apartamento.
Apto. corn

í

sufte· 2 quartos, novo, pronto. Próximo Kolbach
Apto. c/2 quartos, novo. Próximo Kolbach

. Apto. em Barra Velha, novo c/2 quartos c/ vista para o mar
Apto. Cond. Amizade· cl 2 quartos· Financiado .

Apto. Ed. Schlochet c/I surte + 2 quartos + dep. financiado
Apte. Ed. Isabella c/122m2• 2 quartos + suite c/ piscina
Apto. Ed. Mlner c/140m2• c/3 quartos
Apto. c/2 e 3 quartos em construçao rua C. E, F. p/ entrega dez/95
Apto. c/II Bm" Ed. Dona Lili em Piçarras c/ ótima vista p/ mar
Apto. c/110m" c/I quarto CamborlO cl frente p1 mar
Apto. Ed. Menagottf c/2 quartos financiado
Apto. c/160m" e/3 quartos em CamborfO frente p/ mar
Apto. Ed. Izabella cl 122m' c/2 quartos + sufte (financiado)
Apto. sufte + 2 quartos cl sacada p/ o mar • Camborlu
Apto. c/150m" • Edlflclo Schlochet

Terreno.
Terreno c/600m"· Próximo ao Fórum.
Terreno c/2.600m"· Rua Jolnvllle, ótimo ponto comercial
Terreno cl 1.1 OOm" • Rua Joac Doubrava
Terreno c/430m"· Loteamento VersalIIes
Terreno c/500m"· Contlnuaçao Mal. Deodoro Fonseca
Terreno cl 400m'· Rua VenAnclo Silva Porto, próx. Weg I
Terreno c/589m'· Ilha da Figueira
Terrerio c/1S.500m"· em Sehroeder
Terreno c/2.700m"· Rua Ricardo Hass'(centrol
Terreno c/l.000m"· lateral Venanclo da Silva Porto
Terreno c/430m'· rua Lourenço Kanzler

.

Terreno c/5.000m'· Fundos rua Jolnville ótimo p/ microempresa
Terreno e/5.000m2• Rua Venanclo da Silva Porto
Lote esquina c/700m2 próx. Escola Albano Kanzler
Lote residencial Champagnat ótima locallzaçao
Terreno c/684m'· Rua Fellp!iI_S.cbmldt (Centro)
Terreno c/420m2 em Piçarras próx. Iate Clube na Beira Rio
Terreno c/ BOOm' . Vila Beependi
Terreno c/532m2• Próx. Posto Marcola
Terreno de 400m" prala de Itajuba
Chácara c/28 morgos em Massaranduba

Locação
Galpao c/120m2 no centro
2 salas comerclals de 30m" cada ao lado da Prefeitura

, Conjunto Re.ldenclallmlgrante.
ótimos apartamentos c/ churrasqueira, salac de festas, sBlao d
jogos, playgraund, totalmente resldenclâl, apenas 2 por andar,
financiamento próprio a partlr.de R$ 353,00 (1,17CUB)

1�
CRECI4004

Rua Jas. Fontana,'nl 45
Jaraguá do Sul· SC
FONE: 72-0525

VENDE-SE
Casa mista na Vila Lalau de 4 quartos, 2 salas, 2 banheiros, copa, cozinha,
lavanderia, churrasqueiragaragem, todamurada,próxiino àMariso!.ValorR$
28.000,00

.

Casa de alvenaria, próximo ao Foto Nortelândia, 3 quartos, 2 banheiros, sala
de visitas, copa, cozinha, sala de tv, área de serviço, salão. de festas,
churrasqueira, garagem para 3 C8ITOS. Valor R$ 75.000,00
2 casas, sendo 1 de madeira de ISOmts, em ótimo estado e 1 de alvenaria de
l3Omts, 2 sultes, 1 quarto, cozinha, banheiro social e garagem, terreno
comercial de 4OOmts. Na rua João Plariincheck, centro. Valor R$ 62.000,00
ou parcelado em até S meses.

.

Vendo ou troco por casa de alvenaria na Vila Rau, 2 casas, sendo uma de
madeira e outra de alvenaria próximo ao Condomínio Azaléia, Jaraguá
Esquerdo. Valor 25.000,00
Casa demadeira em boas conservações, de3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
garagem à 500mis do centro. Valor R$ 19.soo,OO
Sobrado de 2oomts, próprio para uma confecção emoradia, emGuaramirim.
Valor R$ 25.000,00 em 3 ou 4 vezes.

Casa de alvenaria I suíte, 3 quartos, 2 banheiros, depeadêncía de empregada,
sala, copa, cozinha, sala dejantar, churrasqueira,garagem, terreno de 600mts,
próximo à Marisol, na rua JoinviUe. Valor R$ 65.000,00
Casaemestilo gc:rmSnicode 180mts,precisando deuma reforma, com terreno
de 760mts, ponto comercial. Valor R$ 85.000,00 na rua Padre Franklin,
próximo ao COITeio (centro)

APARTAMENTOS
Apto. novo financiado,próximo aMenegotti Veículos, comsala devisita com
sacada{vistapara a cidade), cozinha embutida commármore, área deserviço,
2quartos combanheiro social completo, I suíte comar condicionado, salão de
festa, garagem comportão eletrônico. Valor R$ 55.000,00 deentrada emais
lO parcelas de R$ 1.300,00

.

Apto. financiado no Condomínio Amizadecom 2 quartos, garagem, telefone"
demais dependências. Aceito Carro.

.

Apto. no Ediffcio Jaraguá quitado, com 2 quartos dependência de empregada,
garagem demais depen.dências. Valor R$ 32.000,00

TERRENOS
Terreno de23x26naruaAn!ônio CarlosFerreiraà IODmtsdaMarechal.Valor

. R$ 48.000,00 aceita·se proposta
Terreno central 3.200 mts, próximo à Jave!. Valor R$ 130.000,00,
Terreno de 14x50, próximo à Rádio Brasil Novo na Vila Nova, pronto para
consbuir. Valor R$ 40.000,00
Terreno de 15x30,local'a1to com ótima visão no bairro Versalis. Valor R$
11.000,00
Terreno de 17x40 com680mts. mais fundamentoparauma casade300mts. rua
Goiás, Vila Lenzi. Valor R$ 10.000,00
Terreno de 28xS4 próximo ao Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 19.000,00
Terreno de 47x67 com 3.149mts, precisando somente de um aterro, na Vila
!alau CWeg 2). Valor R$ 20.000,00

CHÁCARAS
EmGaribaldi com 60 morgos mais 2 casas dealvenaria, ribeirão, pastagem, 3
nascentes deágua,localsemmotTO, na estrada geral. a l2km,do centro, Vendo
ou troco por casa em Jaraguá,

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Reinoldo Rau, 61
Fones: (0473) 71-1500 e 71-0037

Jaraguá do Sul- SC

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

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

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

Apartamento: Rua WiUy 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,

Edificio MAXIMUM CENTER ·

cHALÉ IIVIOBIUÃRlA

• ApENAS QUATRO ANdARES;
• SEis ApARTAMENTOS pOR ANdAR;
• * TRÊS DORMiTÓRios (SENdo UMA SuíTE);
• * DEPENdÊNciA dr EMPREGAdA;

,

• DUAS CObERTURAS;
• * TRÊS dORMiTÓRios (SENdo UMA SuíTE);
• * DEPENdÊNciA ds EMPREGAdA;
• * BANHEiRA ds HidROMASSAGEM;
• * PisciNA;
• * DUAS GARAGENS;

• * ÁREA dr lAZER;
• * CHURRASQUEiRA;
• Dois ElEVAdoRES;

:�

• CHURRASQ"UEiRAS;
• ÁREA dt lAZER;
• ANTENA PARAbólicA;
• ÁGUA QUENTE;
• PORTÃO ElETRÔNico;
• CAMpAiNHA (TV fONE);
• ACAbAMENTO dr ÓTiMO PAdRÃO; ,

• BEM NO CENTRO dA Cidsdt:
• FiNANCiAMENTO PRÓpRio;
• ENTREGA PREVisTA 40 MESES;

TELE VENDAS: 71-1500

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOBILIÁRIA

IRACEMA
CRECI 0039-J

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

. OFERECE TODA ASSESSORIA JURfDICA
RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLlCH, Nil 783 - SALA 03

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

Imóveis para venda
CASAS

Casa de madeira de 150,()()m2, em terreno de esquina com 558,oom' frente aoColégioHolando Gonçalves,
bairro Ilha da Figueira.
Casa de alvenaria com 140,0Qm1 e o terreno 855,oom1, na Corticeira, em Guaramirim, perto do mercado.

Casa de madeira com 7Q,()()m2, perto da Madeireira VaseI.

Casamista com l00,oom', e o terreno com 448,oom', na rua Jorge Lacerda, de esquina ótima localização.
Casamista tipo sobrado com l04,OOml e o terreno 450,OOml, 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,OOml.
Casa de alvenaria com 320,OOml e o terreno com 627,OOml, narua Jorge Lacerda, próximadaruaReinoldo
Rau. Ótima para clínica.

.

Casa mista lateral da rua Joinville. ótima localização. Preço de ocasião apenas R$ 20.000;00.
Casa de alvenaria no Jardim Centenário próxima do Cepron, com 140,()()m2 e o terreno com 392,oom'.
Aceita carro e telefone
ótima casa na rua Jacob Gesser, junto ao bairro Champagnat, com 168,()()m2 e o terreno com 630;OOml.
Garagem para dois carros.
Casa de alvenaria com' 140,()()m2 e o terreno com 447,()()m2, próxima do Clube Baependi.
Ótima casa emGuaramirim com4 quartos (2 suítes), piscina, 4 salas, biblioteca, dependência de empregada,
garagem, paredes commassa corrida.Aceita no negócio casa em Jaraguá, apartamentona-praia, autom6,vel,
sítio, telefone, caminhão.
Casa de alvenaria próxima da escolamunicipal Alberto Bauer, com4 quartos (1 suíte) mais umBWC, casa
com 110,OOml e o terreno com 315,OOml.
Casa de alvenaria com 2OO,OOml e o terreno com 406,0Qm1, no bairro Ilha daFigueira, toda murada, com
grades e portão de alumínio.'
Casa de alvenaria com 156,OOml e o terreno com 456,OOml, na rua Carlos Eggert (rua da ponte que liga o
bairro Ilha da Figueira).
Casamista na rua do BarCapilé com 160,OOml. ótima localização próxima do Sesi, farmácia. Negócio de
ocasião.
Casa mista com 170,OOml no Jardim Centenário ao lado do antigo restaurante "Monjolo", terreno com

450,OOml.
'

Casa de al'ifnaria com 216,00m2 e o terreno com 323,OOml, próxima da rua Bernardo Dornbusch. Aceita
sítio pequeâo no negócio.
Casa de alvenaria na ruaVitorMeirelles, próxima daMarisol na ruaWalterMarquardt, com 1oo,OOml e o
terreno com 450,OOml.
Casa de alvenaria na rua 425 - Bairro Ilha da Figueira com 140,OOml e o terreno com 450,()()m2. Próxima
do Salão Vitória.
Casa de alvenariacom 85,()()m2 e o terreno com450,()()m2, próxima dametalúrgica JoãoWiest e da Samae.

APARTAMENTOS

Apartamentos com dois quartos e com três quartos (1 suíte) em prédio novo para entrega em rnarçol95 na

rua 13 de Maio, próximo da escolamunicipal Alberto Bauer. Com entrada de 40% e o saldo financiado até
10 meses, comjuros.
Apartamento com 02quartos, dependênciade empregada, sala, cozinha, BWC, noEdificioMenegotti, centro
- sem garagem.
ApartamentoEdífico DonaErica, na rua do Bar Capilé, com 2 quartos e demais dependências - 10 andar

garagem - churrasqueira e salão de festas, prédio novo entrega em abrill95.
Sala comercial em prédio novo com 123,()()m2 Para entrega em rnarçol95, próxima da escola municipal
Alberto Bauer.

TÉRRENOS
'

Terreno com 450,0Qm1próximo da escolamunicipal Alberto Bauer
Terreno com 315,0Qm1 na Vila Lalau.
Terreno com 441,00m1Iateral da rua Bernardo Dornbusch, saída da rodoviária nova.
Áreacom91,OOml,ótimaparaloteamentoouindústria, naruaItapocuzinho, a3landotrevoparaSchroeder.
Área de frente para o asfalto da BR-101 em Piçarras com 23.0000rnl.
Sítio em Schroeder com 12.00Qm1, com casa, rancho e todo cercado com arame, próximo da Madeireira
Thomazelli. :.
Sítio nobairro Ilha daFigueira com 20.()()Qm1, todo cercado com palanque \ii eimento com 8 fios de arame,
com casa de alvenaria, um rancho, lagoa para peixe e com nascentes d'�natural.
A IMOBILIÁRIA IRACEMA TAMBÉM POSSUI IMÓVEIS PARA VENDA NAS

PRAIAS DE BARRA VELHA - PiÇARRAS - BALNEARIO CAMBORIÚ

NESTE MOMENTO TEM ALGUÉM
PROCURANDO SEU PRODUTO

OU SERVIÇq.
ESTEJA CERTO DE QUE ELE VAI

ENCONTRAR 'VOCÊ.

CP CLASS�FICADOS 71-1721

:EDI7AL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de

Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma da Lei,
etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para
Protesto os Títulescontra:

Borrachas Robor Ltda - Rua 484 n° 6 e7 - NESTA

Cad Móveis e Esqs. Ltda - Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 149 - NESTA·

Cabana Com. Rep. Constr. Ltda - B'R 280 km 69 - NESTA

Cabana Com. Rep. Mat.,Constr. Ltda - BR 280 km 69 - NESTA
ChurrascariaMirante Araujo Ltda - Rod. BR 280 - NESTA

Carlos Giomar Venturi - Rua José Theodoro Ribeiro, sino - NESTA

Canaveral Com. de Prod, IDg.. - Rua João Englisch, 793 - NESTA

Carlos Schmitz!Ana. Cristina Schmitz - Rua José Theodoro Ribeiro, 230 -

NESTA
Everson Aparecido HenningME - Rua 239 - J. São Luiz, 156 - NESTA

Flavio Luiz UUer Confec. - Rua Carlos Schultz, 68 - NESTA

Irineu Stahlin - Rua João Marcatto, 10 - NESTA

Jaraguá Brinquedos - Av. Mal. Deodoro, 601 - NESTA

Jair Petry - Rua 1rmão Leandro, 192 - NESTA

Jean Cario Bertoli - Rua Pref: José Bauer, 310 - NESTA

Jean Cario Bertoli - Rua Alberto Klitzke, 70 - NESTA

_João Gascho Junior - Rua João Wuest Junior - NESTA

JoséMartinelli de Souza/Rejane - Rua João Picolli, 166 - NESTA
LuizMario de Oliveira - Rua Pres. Epitácio Pessoa, 772 - NESTA
Latoaria e Pintura Geraldo Ltda - Rua 71 sin° - CORUPÁ
Luis Antônio Hoeckier - Rua Campo Alegre, sin° - NESTA
Master Vale Piscinas - RuaWalter Marquardt, 1549 - NESTA
Manoel S. da Costa SIA - Rua Manoel F. da Costa - NESTA
Manoel F. da Costa SIA Com. e Ind. - Rua 601 n° 973 - NESTA
Mara Lucia Sarda Correia - Rua Marina Frutuoso, 110 - NESTA
Osvaldo Baumgartel - Rua Joaquim Francisco de Paula - NESTA
Sevemafer Com. e Repres. Ltda - Rua João J. Ayroso, 234 s. 01 - NESTA

Santa Catarina Textil - Rua Trezentos e Cinco, 30 - NESl1A

SolangeM. Gonçalv� - Rua Francisco Mess, sin° - NESTA

Tejatex Com. Ind. Prod. Texteis Ltda - Estrada Silvaldo sin° - SCHROEDER

E; como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar
a devida intimação, faz por intermédio do presente edital, para que os mesmos

compareçam neste Cartório na rua Arthur Müller, 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.
KElJaraguá do Sul, 16/03/1995

Tabeliã

..ª, d7� - Com. de Mat. de Construção
MATERIAL ELÉTRICO· HIDRÁULICO. TINTAS· FERROS· PORTAS· JANELAS, ESQUADRIAS DE

MDEIRA E FERRAMENTAS EM,GERAL. CAL· AREIA· CIMENTO· BRITA· TIJOLOS ,. TELHAS
PROMOçAo

Placa Coleníal- mogno
Registro Docol • Gaveta modo Europa 3/4

Registro Docol • Gaveta modo Europa 1"

Lâmpada Fluorescente 40w 120w

R$I,20
R$ 5,17
R$ 7,95
R$ 2,40

ENTREGA À DOMiCíLIO E PAGAMENTO À COMBINAR

Rua Joinville, 1389 - Fone: (0473) 71-5676 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCIIICII' Fábrlcade Calhas

Industriais
, eResidenciais

110NE «()LI73)

7:1-0:125

VENDE-SE
Título do Baependi. Preço R$
350,00. Contatos fone 72-2293
com Lucas

VENDE-SE
Passat80LS. ValorR$ 3.500,00.
Tratar fone 72-4330 ou 97-9819
com Ortiz

Rua Athanáslo Rosa, 1645 - Guaramlrim - SantaCatarina
VENDE-SE ou TROCA-SE
ChevetteL 86.ValorR$4.000,00
+ financiamento. Tratar fone 72-

r.=============' 3.384

,

'BOX PARA BANHEIROS - VENEZIANAS - PORTÕES
ELETRÓNICOS - ESQUADRIAS DEALUMfNIO EM GERAL ,

ORÇAMENTOSEM
COMPROMISSO

Rua Hermnio Francisco Ramos, 31 - Água Verde
FONE: 71-2107 - Jaraguá do Sul - SC

•

l,Hablas espaíiol?
Parlez-vous français?

Th parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch?

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

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

'

Estamos esperando você! ,

,

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

'

VENDE-SE
Bicicleta Caloi 5, aro 22. Tratar
fone 72-2748 apartirdas18:00hs
comFábio

VENDE-SE
Um Master Sistem, com 10 fitas
em bom estado. ValorR$ 250,00.
Tratar fone 72-2790

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

PARA-BRISAS

Póra-brisC!ls e vidros,
novos e usados para

automóveis.

Em Nereu Rómos ao

ladt!J do campo Estl?ella.

72-2218

DfJ�D
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

Pedras: São, Tomé, aräosia,
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
Gusrsmirim - 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

(j iouana 9{piV(l$
PLAN'ÃO
98-1438

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

Rua Barão do Rio araneo, 353 - Fone (0473) 72-2818
Jaragu6 do Sul - sc

oAROMA EO SABORDONSBONSTEMPOS VOLTARAM

es. PA�FICADORAECONFEITARIA
�PAOUVINBO
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

. MA'RANQ9,NI Bo]�sa

de·Telefones
,

I
COMPRA

Fone(0473,72-1000 IIIDE
ALDGA

. Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul· SC
(Defronte Beira Rio Clube de Campo)

f'lUJI::,';(O)/;;')

@2J� /i3 C§�[1��2J [1'lj[Q)/i3o
DlVlSÃODECONCRETO

(TUBOSEARTEFATOSßECONCRETO)
___-Rua Joinvíl/e, 1016· Fone 72·1101 _
DIVISÃODEPLASTICOS (TUBOSDEPVC-ELETROILINHAS
ESGOTO-TUBOSDE POUeTILENO/MANGUEIRAPRETA).

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

Fone 71·(;)066

Promoção

OU,OU,OU.
EM '.JARAGUÁ DO SUL

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

IPIIlIJItICA ltiiMH

ABASTEÇA E CONCORRA
4 CASAS

4 CAMINHONETES IMPORTADAS
4 LANCHAS

8 JET SKIS

DIVULGAÇÃO DOS SORTEIOS

11/02
25/02
11/03

Os sorteios serão transmitidos
pela Rede Globo no intervalo

da novela das 20:00h .
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J araguá do Sul - A

Menegotti Veículos,
concessionário
Volkswagen para Jaraguá
do Sul e região, está
apresentando o "top" de
tinha da empresa alemã,
que vem sendo a sensa

ção nos dois mercados
maís exigentes do mundo:
Alemanha e Estados ,

Unidos. Trata-se do

Passat.VR6 e também o

PassatVarlantVR6.0s
maís modernos e sofisti
cados veículos da

Volkswagen no mundo.
A revista alemã "Auto \

Zeitung" realizou avalia
ção global reunindo sete
dos maís importantes
modelos europeus, ein

grau comparativo, e o

Passat foi o vencedor..
Além, disso o Passat
recebeu as 'melhores
avaliações,d�jornalistas
especializados, em quali
dade dé acabamento da
Carroceria, desíng, espaço

.

interno, conforto, desem
penho, segurança e

dirigibilidade.
Motor

Aprincipal
característica do motor
VR6 2.8, é a injeção
eletrônica multiponto
digital de alta potência.
Ela proporciona um
excelente desempenho em

aceleração e velocidade.
Com esse motor e com a

aerodinãmica do Passat
VR6, o automóvel atinge
uma velocidade máxima
de 224km/h.
Ao contrário de outros

motores de 6 cilindros

PtIUIIt VR6 flUI chego" " JIII'aguá do S"l, nIIo eSf"ento" na loja" e'pera de rim comprador.

Passat VR6 Iraz a tecnologia
européia para Jaraguá do Sul
A Menegotti Veículos está apresentando os modelos que são o -top- da
linhaVolkswagen na Alemanha e nos Estados Unidos. O Passat VA6 e o

Passat Variant VA6. O Passat VA6 chegou este mês à Jaraguá do Sul e
está em exposição na concessionária. Beleza e conforto, aliados a um

motor potente,são alguns dos predicados deste automóvel.

que possuem ângulos
entre 60 e 90 graus, o
VR6 tem apenas 15

graus, Por isso ocupa
menos volume no

compartímento do motor,

... .I...."'.·SuI
O Passat VR6 'chegou

este mês à Jaraguá do
Sul ea primeira unidade
já foi vendida. De acordo
com o Diretor Comercial

C9RREIODO.Povo-7

.
.

da Menegottí Veículos,
Charles Menegottí Rocha,
a expectativa é de que'
sejam comercializadas
duas unidades/mês do
Passat VR6, que é o mais

luxuoso e completo da
linha Passat. Já o Passat
2.000, queé a versão sem

adícíonaís espera-se
comercializar outras seis
unídades/mês.
O carro, que é

ímportado, será
comercializado em quan-

.

tidades limitadas, em
função do translado da
Alemanha para o Brasil,

, "mas este que chegou
para esta apresentação já
foi vendido", diz o gerente
de vendas João Carlos
Venturellí;motivado com
a chegada do carro ao
Brasil.
"Em oito opções de cor,

o Passat VR6 vem para"
acabar com um dilema.
Há algumas pessoas que
escolhem um carro pela
beleza exterior, enquanto
outras pelo conforto
interno. Pois 'bem, o
PassatVR6 foi projetado
para quem faz questão
das duas", diz João
Carlos.
"É impossível falar de

conforto sem incluir o

espaço interno. O interior
do Passat VR6 é amplo,
acomodando

tranqüilamente
passageiros e bagagens.
Até dirigir é mais
confortável, os acentos
possuem ajuste lombar e
reclínagem longitudinal",
acrescenta Charles.

possibilitando maior
ganho de espaço interno e

um menor coeficiente de

penetração aerodinâmica,
pela acentuada inclinação
do capô.

Charle, Menegotti Rocha: "vamo, vender duas "nÍ4ade,lmi, .do VR6 João Carlos, empolgado com a chegada do vewulo à JIII'aguá do S"l
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-

,

Gumz Alimentos S.A. Indústria e Co'mércio li
v

CGC/MF N°, 84.430.636/0001-63 II

II

Relatório da diretoria
II
II

Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais eestatutárias, submetemos à apreciação deV. S's., oBalançoPatrimonial eDemenstraçõesFinanceiras, referenteaoexercício social

encerrado em 31 dedezembro de 1994. Permanecemos ao inteirodispordos SenhoresAcionistasparaquaisqueresclarecimentos necessários. JaraguädoSul (SC), 09 demarço
de 1995. A Administração.

Balanço Patrimonial encerrado em �1 de dezembro de 1994 II

II

- (Valores em Reais)
ATIVO 1994 1993, , PASSIVO 1994 1993
Circulante 4.089.545 ,2.466.298 Circulante 2.181.017 2.311.760

Disponibilidade _. 1.399.736 33.882 Fornecedores 1.144.478 914.373
Bens Numerários 43.354 427 Salários e Encargos 356.923 306.234
Depósitos Bancários à Vista 7.795 4.770 Obrigações Tributárias 154.708 95.093
Aplicações Liquidez Imediata 1.348.587 28.685 Instituições Financeiras 241.715 746.377

Fretes a Pagar 124.386 109.476
Direitos Realizáveis 2.689.809 2.432.416 Contas a pagar 158.807 140.207
Clientes 1.533.303 1.208.356

Cheques em Cobrança - 90.516 229".229 Exigível a longo prazo 1.224.268 409.149

Estoques 874.277 565;993 Empresas Coligadas e Controladas 1.100 26.813
Adiantamentos Operacionais 114.175 37.630 Diretores e Acionistas 2.291 1.324

Aplicações Financeiras - 255.926 Instituições Financeiras 1.220.877 381.012
Créditos e Impostos a Recuperar 72.785 132.604
Despesas Exercícíos Futuros 4.753 2.678 Patrimônio líquido 4.222.233 2.527.932

. Capital Social 300.008 99.726
Realizável a longo prazo 1.550 7.853 Reservas de Capital ,.3.775.897 2.422.009
Empréstimo Compulsörio Eletrobrás 1.544 7.804 Ações em Tesouraria (18.309) (15.276)
Depósitos Judiciais 6 49

" Reservas de Lucros 93.433 21.473
Permanente 3.536.423 2.774.690 Reserva Legal 68.980 1.073
Investimentos 130.030 76.667 Reserva para Contingências - 24.453 2Q.4qo
Imobilizado 7.501.196 5.031.930 Lucros Acumulados 71.204 -

Depreciações Acumuladas (4.094.803) (2.333.907)
II

Total do Passivo 7.627.518 5;248.841 II
,

Total do Ativo 7.627.518 .

5.248.841 II

DEMONSTRAÇÃODORESULTADO 1994 1993 Demonstração das origens e aplicações de recursos
Receita operacional bruta 17.074.254 5.920.650 \ 1994 1993

Deduções de Vendas (2.030.463) (608.768) ORIGENS DE RECURSOS 2.430.526 337.849
Receita Operacional Líquida 15.043.791 5.311.882 Lucro do Exercício 789.794 73.715
Custos 90S predutos vendidos (11.273.350) (4.106.627) Depreciações 327.325 126.978
Resultado operacional bruto 3.770.441 1.205.255 Correção Monetária do Balanço (143.694) (314.002)
Despesas de Vendas ·1) (2.062.251) (81�.651) Baixas de Bens e Direitos Permanentes 251.982 48.002

Despesas Administrativas (702.925) (292.720) Ajuste no Patrimônio Líquido 354.486 I _

Despesas Financeiras (1.635.044) (912.181) Aumento Exigível e Longo Prazo 815.119 338.515
Receitas Financeiras 773.485 334.736 Constituição Reservas de Capital 28.987 216
Outras Despesas Operacionais (166.937) (30.229) Correção Monetária itens Circulante 6.527 14.425 .

Resultado Operacional Líquido (23.231) (509.790)
Resultado não Operacional 669.331 269.503 Aplicações de Recursos 2.430.526 337.849

Correção monetária de Balanço 143.694 314.002 Aquisição do Permanente 682.839 182.912
Lucro líquido do exercício 789.794 73.715 Aumento (Redução) Realizável Longo Prazo (6.303) 7.435

. Lucro por ação 0,0242 0,0022 Ações em Tesouraria _- 91
Aumento do Capital Circulante Líquido 1.753.990 147.411

DE'dONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE liQUIDO 1994
,

1993 DEMONSTRAÇÁODOSLUCROSOUPR!ndZOSACUMVLADOS 1994 1993
Ativo Circulante Saldo no início do Exercício _ (2.074)
No início do exercício 2.466.298 57.652 CM Diferença IPC 01189 _ PL (1.617.474) ·

No fmal do exercício 4.089.545 2.466.298 Ajuste CM Dif.IPC 01189 _ Permanente 354.486 ·

Variação 1.623.247 2.408.646 . Contribuição Social ref. 1988
Passivo Circulante (inclusive CM diferença IPC 01189) 593.945 ·

"

No início do exercício 2.311.760 50.525 Correção Monetária (45.799) (50.168)
No final do éxercícío . 2.181.017 2.311.760 Resultado do Exercício 789.794 73.715
Variação , . (130.743) 2.261.235 Constituição Reserva Legàl (3.748) (1.073)
Variação do capital circulante líquido ' 1.753.99() 147.411 Constituição Reserva p/Contingências _ (20.400)

Saldos no final do exercício 71.204 ·

-

Diretoria
Jaraguá do Sul (SC), 09 de março de 1995

Conselho de Admlnlstraçio
Edeltraut Bauer Gumz - Diretora Presidente Reiner Modro - Presidente
Lirio Utech - Diretor Indl, e Comi. Edeltraut Bauer Gumz - Vice-Presidente
Nelson Eichstaedt - Diretor Pesq. e Produçiof' Dietrich H. W. Hufenuessler -MembroVitório A. Lazzaris - Diretor Adm. e Financeiro
Custódio V. da Costa. - Diretor Adjunto Heinz Bartel -Membro
Heinz Bartei, - DiretQl' de Controle Delfino BIUch - Técnico em Contabilidade CRC/SC n° 9434 -
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WagnerAgropecuária aposta no leitepuro
INVESTINDO

Guaramirim -
. Produzir

leite integral 100% puro e

comercializá-lo ao preço do leite

tipo "C". Esta foi a mela

estabelecida pela' Wagner
Agropecuária que, apostando no
potencial leiteiro da- região
do Itapo-

I/DjeID
iexpondi/
Dme/tod(/)

éu, acio
nou em

outubro
do ano

passado
uma mi
crousina
na loca-
lidade de Jacu-Açu, em Gua
ramirim.Rapidamente, pelaqua-

.-

/JO /eg/OD

lidade, oLeiteWagner começou a
ganhar mercado com a empresa
distribuindo, hoje, um amédia de
millitrospordiaemGuaramirim,
Massaranduba e no bairro Ilha da

Figueira, em Jaraguádo Sul, onde
. o produto também começa a ser

colocado.
O projeto é ambicioso e, se

gundo o diretor Financeiro, Ivan
Wagner,aintençãoéadeampliar
omercado, hoje com 80 pontos de
vendas, para cidades de outras

regiões, como Joínville,porexem
plo. "Trabalhamos em cima de .

. pesquisas e, mesmo com três

grandes concorrentes (Tirol, do
Vale e Santana) o potencial é

Leite integral]00%puro

LAZER

Lagoas com peixes vão ser

abertasparapescaesportiva
AWagnerAgropecuáriaéwna

ramificação da Wagner
Transportes, hámais de 20 anos
no ramo. Porém, os projetos não
terminam na microusina de

processamentodeleite. Háquase
três anos a agropecuária investe
nacriação de peixes como tilá
pias (macho), carpa-capim,
cascudo, pacu, corumbatáe"cat
fish", entre outras espécies.
Jãsãoôümtlquadradoscom

16 lagoas supridas com água
cristalina de nascente própria.
Nesta área desenha-se outro

ambiciosoprojetoque não se li
mita apenas à comercialização
depeixes ou alevinos. Segundo
IvanWagner, os investimentos

estão sendo direcionados para
aímplantaçãodeuma boa infra
estruturade lazerque aindanão
estíste na região.

"Queremos transformar isso
aqui num local onde as pessoas,
além da diversão com a pesca,

possam estar em contato direto

com a natureza, observando
. pássaros eanimaisdomésticos".
diz oempresário, um apaixona
do pelo verde. A área onde as

lagoas foramconstruídas é con

tígua às instalações da
microusina de leite, "coisa que
pouca gente sabe como funcio

naequetambém pode ser aber
ta à visitação em determinados
dias", pensa o empresário.

M{crouBina podeprocessar dois mil Htro.spor hora

muito grande", diz ele. Trintapor
cento da matéria prima é com

prada de produtores da região; os
restantes 70% vem de rebanho

próprio hoje com 30cabeças - 15
delas em lactação.
A microusina tem capacidade

para processar dois millitros de
. sejaumacoisasólida".Osequipa

leite por hora, o que permite a mentos são do tipo de pasteurí-.
ampliação do mercado consumi- zação lenta, a 80°, eliminando to�
dor com folgas, explica Ivan talmente as bactérias patagênícas
Wagner. Esta expansão, segundo encontradasno leite,num trabalho

ogerenteJosédosSantos,sedará acompanhado pelo médico
amédio e�ongo prazos, "para que veterinário Mauricio Lemhann.

Empresa investe em lagoas para a produção de ipeixes
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SEGURANÇA

PMs da reserva
,."

vao ser

chamados para. trabalhar
F'orianópous - Os secretá

riosdaJustiçaeCidadania, Péricles
Prade, da

Segurança
Pública,
LúciaStefa
novich, e o

comandan
te-geral da
PoUcia Mi-

IIIIIfII'ÍII
,",,,,.,.,litar, coro- _

nel Ademir Anton, apresentaram
ao governador Paulo Afonso um

planoemergencialparaaumentara
·segurançanosistemapenitenciário
do Estado. Trata-se da convocação
de policiais militares da reserva

para trabalhardentro dos presídios
edaspenitenciárias, paramelhorar
oserviço,evitarrebeliõese fugas.O
governador concordou com o pro
jeto e já determinou que sejam to
madas asmedidasnecessárias para

JSHOPPING,
. aragua
5U.�i�!

colocá-lo em prática omais rápido
Possível.

Os secretários e o comandante
geral da PM explicaram ao gover
nador que a idéia é convocar 100
militares da, reserva, com idades
entre 45 e 50 anos. A convocação
nãoécompulsória,mas um chama
mento àqueles inativos que quise
rem voltar a trabalhar. Eles vão

passar por uma triagem na Diap,
Diretoria de Administração Peni
tenciária, receber treinamento e

depois prestar serviços nas três

penitenciárias (Florianópolis,
Chapec6eCuritibanos) eonzepre
sídios do estado.

O governador determinou estu
dos junto à secretaria de Adminis
tração P8Qldefinir a forma: de con
vocação dos policiais inativos. E
solicitou consultas à secretaria da
Fazendaparaadotação dereeursos

Empreendedora:.

destinados ao pagamento desses
funcionários. A estimativa de gas
tos com os soldos é deR$ 20mil a
R$ 30 mil por mês, dinheiro que
sairá do tesouro do Estado. Isso
possibilita que o plano de seguran
ça entre em vigor ainda este ano.

"Se fôssemos esperarpela inclusão
no orçamento do estado, a verba
teria que ser prevista este ano para
ser usada só em 96", explicou o

secretário de Justiça e Cidadania.
Prade disse também que está

fazendo um levantamento dos cus
tos .para reformas dos prédios e

compra de equipamentos como

holofotes e circuitos internos de

televisãoparaaumentaraindamais
a segurança, Quanto 8.9 projeto da
nova penitenciária, que seria
construídaemSãoJosé,o Ministé
riodaJustiçaestásendo consultado
sobre liberação de recursos.

Planeja�ento e Vendas:

[Reta;I,
Rua Marina Frutuoao, 764 Tel

(0473) 71-23&7
Jaragu6 do Sul - sc

QUEM PLANTA ARROZ
COLHE PRÊMIOS

A safra de primlos Já começou ns Urbano
Agroindustrial. No ano em que completa 35 anos de
exlatlnc/a a Urbano resolveu premiar os produtores de
arroz e psra Isso lançou a promoçlo "Produçlo
Premiada Urbano". Os prImlos Bio um Goi 1000 Plus, .

uma moto Honda ca 125, uma TV em cores 14 pole
gadas, uma antena psrab6llcs e um freezer de 210 litros.
Partlclpsm os produtores que venderem, no minimo, 70
sscss de 50 quilos csds, psra a Urbano. O sorteio será
ps/a Loteria Federal de 24 deJunho de 1995.
PrImlos também psta os transportadores.

Ligue0800-47-5050

.

o Kamisão, ioja tradicionalmente res

ponsávelpela eleg4ncia masculina de

faraguá do Sul, também adquiriu uma

loja no Shopping jaraguá, oferecendo
mals uma opçãopare a sua clientela.

UKAMISÃOII NO SHOPPING JARAGUÁ

oSr. IvoEweld, proprietário da empre
..........b ""., oc:AMl,No,...eIvoEwäieo. o IIf!IIollotb/aOel'IUIIHoo",,/oSlÍoppIllg_"""" sa disse que o fácil acesso ao local e o

.

emptoesteäonementolnãuenäerem na.

sua escolha do Shoppingjaraguá. 0fe
recer cada vez..mals conforto e serviço
para a clientela da loja sempre foio seu
principalobjetivo.

A nova loja será situed« nopavimento
térreo do Shopping Center no "Seg
mento masculino" que reúne todas as

lojas que dirigem a sua linha deprodu
tospara o consumomasculino.
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FUTEBOL suíço

FME/· seleciona atletas Disputa por liderança vai
para categorias de base

ta
·

ta
.

'dada'JaragúdoS"-Lo�om&sa lídade.Aexpectaävaé de que um esquen r a. qUln .

ro
partir das 13h30min, no ginásio grande número de alunas-atletas

de esportes do Colégio Divina compareçam ao ginásio do Divina
Providência, será realizado o pri- Providência, para participar desta
meiro "peneirão" de voleibol fe- seletiva.Deacordo comaFME, as
minino do ano de 1995. Serão turmas da escolinha de voleibol
avaliadasmeninas de 10à 14anos feminino terão início no dia 20 de

VOl.EIBOI.. i

que irão formar as equipes da

eseolínha da Fundação Munici

pal deEsportes (PME) deJaraguá
doSul.

Este já é o oitavo "peneirão"
realizadopelaFMEdesde que teve
início o projeto que visa a renova
ção do quadro de atletas damoda-

M assaranduba - A 4a
rodada do Campeonato de Fu
tebol Suí
ço de
Massa
randuba

pectívamente. Na chave A o

Guarani soma agora seis pon
tos, ap6s empate de 1 a 1 sá-

��..I-.� bado, no jogo centra o time do
"'tlTIfII",_ Butuquinha. Logo atrás vêm

lIlIIID"l1li as equipes do Mecânica Ir-
teve como mãos, 'patrimônio e Butuqui-
destaques �1IIfIIIII, nha, todas com quatro pontos.
as golea- ,,--. O lanterninha é o time do La-
das do 1II.!JII!fIIIIIItJ goa com apenas um ponto.
P a t r i -

.,-' . Na chave B, o líder Gl6ria
mônio sobre o time do Lagoa é a equipe com a melhor cam
e da equipe da Mecânica Ir- panha do grupo. S6 perdeu um
mãos sobre o Bayer Futsal, dos oito pontos disputados

_
ambas por 4 a O. Apesar disso. até agora. Tem sete pontos
foram marcados apenas 14 ganhos, marcou cinco gols e

gols, nos 6 jogos disputados sofreu 'apenas um. Atrás na

no sábado 11. classificação vêm as equipes
Depois de mais esta roda- do La Zebra.e do Avem

da, as equipes do Gl6ria e do ambas com cinco pontos gan
Guarani se isolaram na lide- hos. O lanterna do grupo é

rança das chaves B e A, res- a equipe do Oficina com um

março em horäríos e datas que vão

respeitar a divisão por categoria
(Pré-mírím e Pré-infantil).

No mini-voleibol, já foram

selecionadas 28meninas doDivi
na Providência Hoje, às 8 horas

será feita a seletiva no Colégio
São Luís,

BOM INíCIO

Xadrez infantilconquista
4a colocaçõo no estadual

Jaraguá do Sul - As equipes
de xadrez, masculino e feminino,
categoria infantil, da Fundação
Municipal deEsportes (PME), de
Jaraguá do Sul, obtiveram uma

excelente Classificação, durante o
5° Campeonato Estadual de Xa
drez, paramenores, realizado em
Blumenaú, Na soma da pontua
ção, os 'meninos e meninas

A cerimônia aconteceunaSo-

cíedade Harmonia Lyra, em

Joinville, quando muitos outros

atletas e dirigentes esportivos do',
Estado e país foram agraciados
comotroféu "OJomaleiro",que
configura a premiação. Os dois

representantes
. de Jaraguá do

Sul, foram avaliados por jorna
listas e cronistas esportivos,
pelo desempenho durante as

competições disputadasem 1994.

ponto ganho.
Próxima rodada

Hoje acontece a quinta ro
dada do certame de futebol

�uíço de Massaranduba, com
mais seis jogos, com início

previsto para as 14 horas, no
Complexo Esportivo Munici
pal. Os jogos são es seguin
tes: La Zebra x Expresso Ca

pital; Patrimônio' x

Butuquinha; Jucapí x Ofici
na; Lagoa xMecânica Irmãos;
Avem x Gl6ria e Guarani

Cooperatí va Juriti. Bayer
Futsal, é o time que folga na

rodada.
Avem x Gl6ria, devem fa

zer o jogo da rodada já que
estará em disputa a lideran

ça da competição, na chave
B.

o
Museu
MUNICIPAL

-, ·EMÍJ.IO DA
t. SILVA

=:�t DA

CaMUlVI[)ÀOE
.ELE É 'seu, CUIDE sete.

/
Preservar o património público é economizar o
dinheiro da comunidade. Todo o gasto com consertos,
recuperação e pintura dos logradouros públicos
poderiam ser aplicados na construçóo de escolas,
praças, postos de saúde, asfaltamento de ruas e

'

tantos outros serviços prestados pela Prefei�ura
em benefíciQ,da populcçöo

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul

�

a.

Q

penhodagarotadademonstraque
o xadrez jaraguaense encontra-se
em "ótimonfvel", com enxadris
tas de boa qualidade. "Para se ter

umaidéia, aequípedeBlumenau,
que ficou em 'Z' na classificação
final, era composta por 30 enxa
dristas e a de Conc6rdia, campeã
da competição, era integrada por
10 enxadristas", relatou Berti.

jaraguaenses com apenas ein - Ao todo as equipes de Jaraguä ���� .. .;:;:; ���

:::::::':::. �!g€��;...
equípe, Maurício Berti, o <lesem- feminino.

recebempremio emJoinville mL····:·:I:i:i:i;i;II�����:��:��:�
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. DESÂNIMO -
-

Crise é cada vezmais grave no ]uventus
J araguá do Sul - Já não

existem mais argumentos para
afastar a imagem de crise no

João Marcatto. Diretoria, Co
missão

. Técnica
e joga
dores
não es

condem
a decep
ção que
os fatos

Iquipe
pretísode
resultO(/DS
pDsítíVDS

ocorridos nos últimos dias,
principalmente, após cada
resultado negativo. Dirigentes

.AMANHÃ

Jaraguá do Sul - Começa
amanhã o 130 Campeonatode
FutebolVarzeano, troféu "Raul
Valdir Rodrigues", promovido
pela Fundàção Municipal
Esportes (PME). Ao todo 30

equipes participam do certame
.

que terá jogos em seis campos
de futebol, simultaneamente. A
rodada de abertura tem jogos a

admitem que as contratações
foram mal feitas e que o time,
até agora, só andou para trás.

Parao treinadorAbel deSou

za, que perdeu já na primeira
partida em casa, "falta
maturidade para o time". "Não.
sabemos segurarum resultado e
muitos jogadores já entram em

campo pensando que vão tomar
um gol e não conseguirão
recuperar o resultado, quando
na verdade o que tem de
acontecer é

-

que o adversário

pensaquenãoconseguirámarcar
HO Juventus de tomar um gol", Fenumdo, _mente rescisão

partir das 8h30min da manhã.
As equipes foram divididas

em seis grupos de cinco que
jogamentre si em turnoeremmo,
classificando-se os dois

primeiros de cada grupo, para a
segunda fase da competição.
Além dos 12 melhores coloca

dos, irão para a segunda fase as

quatro equipes com melhor ín-

J)istrihlli�:;lo dos grllpos do Campennato , arz�allo

,

Varzeano inicia com 12jogos naabertura
.

. I

dice técnico, totalizando 16 ti
mes.

A segunda fase será compos
ta por quatro grupos de quatro
equipes que, também jogam
entre sí, em rodízio simples,
classificando os dois primeiros
de cada grupo, chegando-se aos .

oito times que irão à terceira
fase. Nesta fase as equipes se

declarou Abel.
Abel disse que para o jogo de

amanhã, em Crieiúma, contra o
Tigre, um empate seráumexce

lente resultado" . Elenão revelou

quantosjogadores vai pedirpara
a diretoria contratar, tão pouco
disse em quais setores o time
está com maior problema.

Para o jogo de amanhã não

jogam Fernando e Barbosa,
suspensospelo terceiro amarelo.
Alémdisso Abel aindanão sabe
sepoderá contar comTatau que,

. com problemas dentários, pode
ser outro desfalque. O treinador

dividirão, novamente, em dois

grupos de 4 que jogam entre si
em rodízio simples, qualifican
do-se para a fase semífínal do
varzeano os dois melhores de
cada grupo, que após jogarem
farão o cruzamento olímpico
para as fmais.

. A rodada de abertura terá

jogos' nos campos do

já definiu a entrada de AIcir, em
lugar de Fernando e de Amauri
no meio campo, liberando Biro
B iro para ir ao ataque.

O timedevesairjogando com
Silvio, Lin, Jair, Alcir e Júnior;
Valter Testa, Charles e Amauri,
Biro Biro, Tatau e Ricardo Eu

gênio.
Já o boato de que o jogador

Fernando iria rescindir o seu

contrato com o clube, foi des
mentido pelo próprio jogador
que disse não pensar em deixar
o Juventus neste momento difí
cil.

Internacional, que ficanaBarra
do Rio Cerro, acima da Malhas
Malwee; do Estrella em Nereu

Ramos; do SantoAntônio, tarn- .

bém em Nereu Ramos;' do
Floresta no Jaraguá Esquerdo;
do Caxias em Santa Luzia e do
Malwice no Jaraguá Esquerdo.
Confira os jogos da primeira
rodada do varzeano:

Rodada de ahertura do Varzeano 95 I
ChaveA ChaveB ChaveC GrupoA - CampodoInternacional GrupoC-Cantodo SantoAntônio' Grupo E - Campo do Caxias

Jaraguá Esquerdo Atlético Paraná Olaria 8h30min 8h30min 8h30min.
Internacional Cantareira Cohab Jaraguá Esquerdo x Friogasmaq Planalto x Operário Tibério Automóveis x KP Ind. Maq,
Friogasmaq Kiferro Planalto 10horas 10 horas 10 horas
VilaNova HobbyVídeo Operário Internacional x Vila Nova Olaria x Flamenguinho Santa Luzia x ABC
VilaLaIau Tresriense Flamenguinho
------------------- Folga: Vila Lalau Folga: Cohab Folga: CTWeg

ChaveD ChaveE ChaveF
Grupo B - Campo do Estrella Grupo D - Campo do Floresta Grupo F - Campo.doMalwice

Santo Antônio Santa Luzia
8h30min 8h30min 8h30min

VilaLenzi
EstradaNova Tibério Automóveis Forlin

Atlético Paraná x Hobby Vídeo Estrada Nova x Arsepum Forlin x Vila Lenzi

'ABM KP Nacional 10 horas 10 horas 10 horas

Arsepum ABC BentoBelém Tresriense x Kiferro Vitória x Oficina ABM União x Bento Belém

CTWeg. União Folga: Cantareira Folga: Santo Antônio Folga: NacionaI

·CONSTRUIR.
É 6 VEZE

BREITHAUPT
IS FÁCIL.

BREITHAUPT
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