
IIMPRESSO,

Transporte coletivo
muda em Btumenau

Usuários de ônibus coleti
vos de Blumenau terão, a par
tirdo finalde abril, um serviço
integrado, ligando todaacida
de com custo único.

Página 4

Prefeito estabelece SEGURANÇA
�.'

prazo para que as Novo presidio de
obras sejam feitlls Iaraguâ deve ficar
Todas as obras em anda-

.

,

meses
mento no município de res-

mo 6ponsabilidade da prefeiturapro em
obedecem, a partir de agora,
um rígido calendário. A de-

.

terminação,baixadapelopre- As obras de construção 70 detentos, incluindo ala

feito Durval Vasel, está sen
do cumprida . Página 9

Konell afirma que
Jaraguá fica sem

as obras de· vulto
o deputado Ivo Konell

(PMDB) disse que, se depen
der do' orçamento do Estado

para este ano, Jaraguá do Sul
não terá nenhuma obra de

vulto, a não ser aquelas que
tiverem financiamentos fede
rais ou externos. Página 8

Cigarro tJnatará
100 mil pessoas
no Brasil em 95
Durante 1995, pelo me

nos 330mil brasileiros mor
rerão vítimas de cânceres,
dos quais 100 mil provoca
dos pelo cigarro. Previsão é
do ministério da Saúde que
quer restringir a propaganda .

no rádio e televisão. Página 7

do novo
_

presídio de

Jaraguá do Sul deverão
especial para 'mulheres e'

regimedeprisão albergue.

çõo de ponte
na 4a feira

A nova ponte em concreto

armado nas proximÍdades do
Beira Rio Clube de Campo .

deverá ter suas obras iniciadas
na próxima quarta-feira

Página 5

estar'concluídas' no início

do segundo semestre,mais
especificamenteemsetem

bro. Com mais de quatro
mil metros quadrados de

áreaedificada, onovo pre
sídio terá capacidade para

Com um orçamento. inici

al de R$ 380 mil, a cons

trução se dá em convênio

com o governo do estado,
com terreno emão-de-obra

por conta da prefeitura
Página 6

Encontros objetivam consolidar negócios

MERCOSUL

Paulo Afons.o faz nova visita

a cidades argentinas dia 17
. I

o governador Paulo
Afonso Vieira deve vol
tar à Argentina entre os

dias 17 e 20 deste mês,
onde já esteve no mês
'-

passado. Esta é a primei-
ra vez que cidades da

quele país recebem a vi

sita deumgovernador de
Santa Catarina em cará

ter oficial, fato que tem

•

dt . c -

provoca omamrestaçöes
positivas por parte dos

órgãos deimprensa. Pau
lo Afonso tem' interesse
em fomentar uma políti
ca de boas relações com
algumas cidades daquele
país em função do

Mercosul, onde o Esta
do tem lugar destacado.
Página 6

lucio Sassi

Obl'tlS prosseguem no JaràgutÍ 84
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EDITORIAL

De goela abaixo
Como já ocorreu em passado recente,

até agora todas as articulações políticas de

que se tem conhecimento caminham para
um único objetivo em Jaraguá do Sul: a

desforrapessoal.Não háum candidato sequer
dos que se apresentam como. prováveis
concorrentes ao Paço no próximo ano que
fale em termos de comunidade. Todos, sem

exceção e até uns contra os outros, destilam
o veneno característico de políticos
frustrados, que não têm emmente nada mais

que o desejo de estar no poder.
Ainda, praticamos, infelizmente, a mes

quinha política de fundo de quintal, bem
própria da era do coronelisrno, da imposi
ção, da prepotência e até do absurdo, tudo
evidenciando um profundo despreparo para
a vida pública. Até agora, nenhum discurso

que transmita credibilidade, nada se diz que
se possa vislumbrar de maneira clara como

"

serão os próximos quatro anos da

administração pública municipal a partir de
1997.
Fala-se muito em democracia mas na

prática a teoria é outra e nem mesmo

internamente nos diretórios a concordância
é unânime. Ao contrário: a luta, nos grandes
partidos, já é encarniçadapela imposição de
nomes. Tudo à revelia do maior interessado
nisso tudo que é o eleitor. Quer dizer, os
pratos já estão sendo feitos e serão servidos

prontos, gostemos ou não.

Tudo isso porque a legislação eleitoral, tam
bém objeto das reformas constítucíonaís em

andamento, feita pelos próprios políticos,
permite que nesta área se faça carneira,
perpetuandomandatos.O voto, hoje, nãomuda
o quadro, apenas o altera temporariamente,
nem sempre elegendo os mais capazes. Aliás,
estes já são raros na vida político-partidária.

Querem desestabilizar o Plano Real
.. José Castilho Pinto

Em dezembro do ano passado
comentávamos, neste espaço, as
possibilidades do Plano Moeda
R$ . estabilizar a economia
brasileira e que após o terceiro

.passo damarcha dessa novamo
eda poderíamos falar a respeito,

tes e que aos poucos poderiam
atingir taxas inflacionárias
relevantes. Evinhamdesse fato as
nossas dúvidas sobre aestabiliza
çãodaeconomianacional,eagora
as contudentes declarações do

presidente Fernando H. Cardoso
na semana passada, acusando a

"velha direita carcomida de se

associarànovachamadaesquerda
para desestabilizar o Plano Real,
uma aliança espúria entre uma

agitaçãozinha aqui e umamexida
no câmbio lá,masdenunciaremos
as relações perigosas entre a falsa
esquerda e os especuladores da
bolsa", avivaram aquelas nossas

dúvidas e nos deixaram sur

preso ... , pensativo ...
Équedevezemquandosurgem

fatos de impacto negativo como

masque.
o nosso

desejo
era que
e s s a

estabi

lização
viesse o

quanto
antes. E dizíamos, ainda, que em
Curitiba, para onde viajávamos
seguidamente, vínhamos notan

do aumentos gerais no custo de
vida, altas pequenasmas constan-

Umtomp/6
impDI/i6Ii(O,
sujo, imulldo
(I (Dvi/oso

quando se negou a elevação do
saláriomínimo paraR$ 100,mas
no entanto concedeu-se um au

mento de 100 por cento nos já
polpudos proventos dos con-

. gressistas. E agora vem esse

complô impatriótico, sujo, imun
do e caviloso da desestabilização
do PlanoRealjustamente quando
ele está se firmando, investida
criminosa queprecisa serdevida
mente avaliada, conhecida e

investigada a fundo e depois de
molida por completo e seus

responsáveis punidos com todo o

rigor, pois, sem uma punição
exemplaràesses inimigos danos
saPátria, opovobrasileiro voltará
a descrer de tudo como aconteceu

tempos atrás.
... Jornalista
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Confira a Hístóría

- Ern 1985, JohannesBleuel, constante
colabomdordoeORRBIODOPOVO,
especialmente os de cunho erudito,
escrevia longo artigo, lembrando o

Tricentenário de johann Sebastian
Bach (1685-1750),contandoavidade
Bach que nasceu em 21/03/1685. na
ciade de Eisenach, cidade pacata da

Turíngia - no seio da Alemanha -

célebre pelo seu castelo deWartburg.
onde Martin Luther traduziu para o

alemão. Johannes Breuel 'era casado
comMariaJanssen, filha deLeopoldo,
velho patriarca que com seu labor e
atividade, inclusive político-adminis-

Há95anos
.

-Em 1900,Pecher&Cia., proprietária
da Colônia "Jaraguä", requeria ao

governo estadual e precisava do

governador dr. Felippe Schmidt a

comprovação do que se continha

registrado nas Repartições do Estado.
Ern data de 07/11/1900, o chefe do
Executivo dirigia-se à repartição com
o seguintedespacho: "e e r ti fi que

. A Revolução Federalista andava

sempre presente no dia-a-dia dos

jaraguaenses, onde os revoltosos e a

Há70anos
- Em 1925, continuava a repercutir a suas instalações, naMal. Deodoro. À
visita do Almirante Behnke que no noite urna grande comissão da colônia
retorno de São Bento e Corupä, às alemãiavisitá-lo,mantendo agradável
18:30 hs. era recebido, em Jaraguá palestra, dizendo-se amigo do Brasil e

pelo prefeito (superintendente) de lembrandoasuaprimeira visitaaoRio
Joinville, Dr. Marinho Lobo, pelo de Janeiro, em 1904. Considerado
intendente Artur Müller, autoridades herói da batalha de Skagerak, en
outras e pela colônia alemã aqui controu muitos imigrantes que tam

radicada, conduzindo-o ao Hotel bém tinham participado dacampanha,
Commercio, de CarlosWensersky, no tornou a noite mais nostálgica para o

local onte até p04co a loja HM tinha velho cabo de guerra.
Há60anos

- Ern 1935, Bruno Woltmann organizou com o ponto de apoio da

trabalhava com o grupo de técnicos N.S.D.A.P.,comacolaboraçãodoClub
que construía a Usina do Bracinho, "Germânia" e do Schuetzenverein
mas desempenhava a chefia do núcleo "Jaraguá" a "Saar-Befreiungs-Feier"
local do Partido Nacional Socialista (Festa da libertação do Sarre), o que
Alemão, exercendo grande influência custou aos alemães não nazistas e aos

entre os imigrantes e os trabalhadores teuto-brasileiros alguns aborrecimentos
contratados da A. E. G. Assim, em no país hóspede e na própria pátria
comemoração e de regozijo da entrega brasileia, provar que não eram "quin-
da região do Sarre à Alemanha, tas-colunas".

Há 10anos

Barão de ltapocu

- s elf,

_r

A comunidade cresce
e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.

"A Histôria de nossa

gente não podeficar s6
na saudade".
O Passado sõ é impor.
tante se o seu tempo foi
bem empregado

coluna de Aparício Saraiva por aqui
passavam e deixaram um rastro de

destruição atrás de si, com dois

degolamentos cruéis, o de Negherbon
e o de Schulz, o primeiro do

ltapocuzinho e outro no Rio Cerro, só
em alguns casos especialíssimos, de
acordo com testemunhas da época
escaparam de ira criminosa, os demais
nunca foram indenizados, no que até

davam graças àDeus por terem ficado
com a vida.

trativo, concorreu para o atual estágio
"de desenvolvimento de Jaraguá de Sul.
- Jaraguä do sul era um dos 190 muni·

eípios que poderiam ser. beneficiados
com os recursos do BancoMundialpara
o desenvolvimento urbano das cidades
do Estado de Santa Catarina. Como

possuía menos de 50 mil habitantes na

sede, o programa que repassava 85

milhões de dólares aos municipios,
atingiria igualmente Jaraguá, para o

desenvolvimento de suainfra-estt:Utul1L
Sem isso Jaraguá não poderia servir a

população que, em 1994 beira os 100
mil.

Daas RodaS
Industrial
ALTA TECNOLOGIA
EM MAT�RIAS-PRIMAS
PAlIA ALIMENTOS

Gráfica eEdit0raCPLtda_

I

I

I

-�'-------------------------'�

Fone (0473) 71 2277
Jaraguá do Sul· fõC � I
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Retranca
(C.M.)

Boa iniciativa
Pode ser uma faca de dois gumes, mas t, no minimo, disposiçõo
para o diálogo o anúncio feito pelo vice-governador, José
Augusto Halse, de ir uma vezpor semana à Assembléia
Legislativa conversar com os deputados. Halse, com a

experiência de ter sido prefeito de Criciüma, sabe muito bem

que t a partir do diálogo que muitas coisas podem ser

resolvidas. Infelizmente, em âmbito municipal, não se tem

noticia igual. Prefeitos sõ vão às câmaras quando convocados
ou em solenidades. O resultado deste distanciamento está a

olhos vistos. Em prejuizo direto das comunidades.

Emcana
Vereador Deusdith de Souza
(PMDB), ex-liderdoprefeito de

. Blumenau, Renato Vianna, na
Câmara; teveprisãopreventiva
decretada. Ele eSalézioSthaelin
(sem partido) são acusados de
crime de extorsão contra o ex

presidente do Samae local,
Carlos Wacholz, de quem
tentaram tirar R$ 40 mil para
modificaroparecerde umaCPI.

Nomes aos bois
Vereadores que costumamdizer
que "alguns" ôrgãos de im

prensa distorcem o que eles di
zem na Câmara deveriam ser

mais honestos e dizer quem
distorce. Como no caso de

pronun-ciamento do vereador
José Carlos Neves, em defesa
do deputado Udo Wagner. A
distorção, no episõdiofoi da
prôpria assessoria de impren
sa do Legislativo. Queatéagora
não reconheceu o erro.

Melhorando
Dequalquerforma, nota-se, nes
te ano, uma mudança no

Comportamento de alguns
vereadores, mesmo que isso te-.

nha sido provocado apenas e

i tão somente pelo episodio de

eleição do presidente, no ano

passado. Pelo menos agora al

guns assuntos começam a ser

discutidos, quebrando um pou
co o marasmo que. por dois

arios, marcou as sessões do

l-egislativo.

Namuda
Quando o senadorJoséEduardo
Vieira .(PTBJPR) assumiu o

ministério da Agricultura. o

prefeito Durval Vase I, amigo
pessoal. exultou. Porém, passa
dos já três meses, o ministro,
que também édono de umbanco
e da emissora de tevê CNT,
parece que esqueceu do amigo
de Jaraguá. Pelo menos até
agora não veio nada de lá.

Intercâmbio
GovernadorPauloAfonso Vieira
volta àArgentina, entre os dias
17 e 20 deste mês. Vai às cida
des de Provincia de Corrientes
e Paso de Los Libresparticipar
de reunião do Forum dos
Governadores do Codesul e das
Provincias do Nordeste

Argentino. Para intensificar o
intercâmbio econômico esocial
com Santa Catarina.

Positivo
Assembléia Legislativa já
aprovou projeto do deputado
Adelor Vieira (PFL) que cria
três regiões metropolitanas
(Joinville, Blumenau e Cha

peco). Além de preços unifica
dos 1l.O transporte coletivo e

telefonia, por exemplo, proble
mascomocoletade lixopoderão
ser solucionados quando
tratados conjutamente, já que
são comuns nos aglomerados
urbanos.

Emdefesa
Pode parecer estranho mas o

deputado Carlito Merss (PT)
saiu em defesa do presidente
FernandoHenriqueCardoso no
episõdio sobre as propostas de

reformas da Previdência Soci
al. Segundo o deputado join
vilenseosftuosforamdistorcidos
pela imprensa. Ou temos tü um

embrião político sério ou o

petista joinvilense já não pensa
mais o que dizia na eleição
presidencial.

Bochicho
Repercutiu muito em Guara
mirimmatéria sobre a não apli
cação de verbas conveniadas

,

emescolasdomunicípiodurante
o governo do' ex-prefeito Anto
nio Carlos Zimmermann

(PMDB). Porque umadas teste
munhas do Tribunal de Contas
do Estado foi o vereador Fran
cisco luizde Souza, ex-presiden
te da Câmara e atualpresidente
do diretârio do PMDB.

ÔNIBUS

WigtuUlo Meyer
deste serviço.

Polêmica
Ainda sobre a dotação

orçamentária das emendas de

autoriadodeputadoUdoWagner
(PPR), contestadas pelo deputa
do Ivo Konell (PMDB) que diz
não existirem as verbas anuncí
adas.vo vereador Pedro Garcia

(PMDB)disseque vai apresentar
em plenário provas de que o

Dalmar

Vereadores querem soluções.
parasuperlotação embairros

,
melhor começar fogo,
com seriedade, afgo
'meáíocre, áo queficar
sonhando eternamente

com aperieição.
(HENRI DE TOURUILLE)

J araguá do Sul - o
vereadorWigandoMeyer (PPR)
voltou a reclamar da su

perlotaçãodosônibusque servem
os bairros Jaraguá 84 e Jaraguá

,
99, lembrando quejáemnovem
bro do

anopas- TtollsptJ/ltIs a d o

h a v i a (tJ/tllivtJ
solici-
tado à ,tI/O
empre-

/tlt/omOtÕtlSsa para
queme-
lhorasse o atendimento neste as

pecto. Disse o vereador que as

queixas são cada vez maiores,
principalmente de moradores da
Estrada Garibaldi. Também o

vereador Paulo Floriarii (PPR)
referiu-se ao transporte coletivo
urbano a firmando que os

usuários da localidade de Três
Rios do Norte enfrentam o mes

mo problema. Informou que em
contatos com aempresa recebeu

garantias de que a região terá
mais um ônibus na prestação

Associações vão
ter verbas para
as suasdespesas

Jaraguá do Sul- As associa

ções de pais e professores da
rede municipal de ensino já têm

garantida a concessão de auxílio
financeiro da prefeitura. Projeto
neste sentido será analisado pe
la Câmara-de Vereadores. No
montante global, as associa

ções vão dividir a importância
de R$ 66.500,00 e cada uma

receberá o valor correspondente
às suasnecessidades previamente
estipulados. Para a Companhia
de Habitação de Jaraguá do Sul,
por aprovação da Câmara, já
foram destinados R$ 25mil pa
ra pagar encargos da empresa
junto ao INSS relativas ao con

junto habitacional da Tifa dos
Martins.

parlamentar peemedebista está
com a razão. Como resposta, em
defesa de Wagner, o vereador

José Carlos Neves (PPR) leu
uma correspondência assinada

pelo presidente da Assembléia

Legislativa, Pedro Bittencourt,
comprovando que as dotações
estão contidas no orçamento es

tadual deste ano.

Ainda do vereador Wigando
Meyer, queixas em relação a

pontes pênseis que, pelo péssi
mo estado, oferecem contínuo
risco de vida aos usuários,
principalmente a que dá acesso
à escola Kaiser. Nesta ponte,
segundo Meyer, os pais são

obrigados a acompanharem as

crianças na travessia, tãogrande
é o perigo. Disse que sem esta

passagem o percurso até aesco
la aumenta em cinco quilô
metros. Citou, ainda, situação
semelhante no bairro Jaraguá
99 onde, sem a ponte, o trajeto
até a escola local aumenta de
300 metros para dois qui
lômetros. -
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DENÚNCIA

Konell diz que Iaraguâfica D�putados criticam aumento

b di, l
.

para os servidores estaduais
sem o ras e vu to nesteano

Floríanõpolís v Antesmesmo assembléia prestar todos os

de ter chegado a assembléia a esclarecimentos sobre a receita.

mensagem governamental Ranzolin também considerou os

tratando do reajuste salarial dos índices anunciados como "um
servidores públicos, o assunto já verdadeiro deboche".
está gerando discussões em Frustração'
plenário. A questão foi abordada Da mesma forma o deputado
pelos deputados Jaime Mantelli Jaime Mantelli (PDT) manifes
(PDT) eLeodegarTiscoski (PPR), tou seu descontentamento com os

ambos lamentando obaixo índice índices anuriciados. Lembrou que
de reajuste anunciado, em o assunto não foi previamente
contrapartida ao aumento conce- examinado entre a bancada e o

dido aos ocupantes de cargos governo, e que por issoa bancada
comissionados. pedetista "se sente completamen-

O governo - disse o vice-líder te liberada para o exame dessa
do PPR, "é generoso com seus matéria", anunciou. Mantelli dis
afilhados, que exercem cargos sequenoâmbitodaPolíciaMilitar
comissionados, concedendo-lhes "é grande o descontentamento",
90%deaumento".Mas,enfatizou, gerando "frustração", já que se

"é padrasto e mesquinho com a anunciavaquenapiordashipóte
maioriadosservidores,oferecendo ses o índice seria de 19,29%. O
minguados índices de reajuste parlamentar deixou claro seu des
salarial". Tiscoskiquestionoutam- contentamento com o governo,
bém a atitude governamental de salientandoqueparafazerdeuma
não tornartransparente os valores bancada de sustentação ao

��Marcilll David Mura..v9P da receita do Estado. Lembrou Governo, "é preciso muito diálo
que o governador anunciou uma go, o quenão ocorreu", lamentou.
receita, em fevereiro, de R$ 105 Aposição dabancadapedetista,
milhões, enquanto que a secre- porém,jápode termudado. Depois
taria da Fazenda comunicou que deumencontronamanhãdequarta
foideR$131 milhões. Agora, fri- feira, 29, com o governador Paulo
sou.anuncíamumresultadofínan- Afonso Vieira, houve sinalizações
ceiro fictícío de R$ 26 milhões. ,favoráveis a um apoio à medida

Num' aparte, o líder do PPR, provisória do reajuste anunciado.
Ivan Ranzolin, disse que a posi- IssoporquePauloAfonsoprometeu
ção da bancada é no sentido de incluir no pacote o vale-transporte
não examinar amatéria sem que e o vale-alimentação para os

antes o secretário daFazenda vá a servidores estaduais.

JaragUá' do Sul - "Se

dependerdoorçamento deste ano,
podem esquecer", A frase é do

deputado Ivo Konen (PMDB) e

foi dita ontem durante-entrevista
coletivasobreasmais dé 80 emen-
das apresentadas no ano passado
pelo de-

'

putado
U d o S6817
Wagner
(PPR), milllills
que ga- paraoovas

rodovias
rantiu
existir

dotação
orçamentária para todas elas.

Segundo Konell, que mostrou a

ediçãon" 15.091 doDiárioOfici
al do Estado, de 30 de dezembro

!�

!
I,

de 1994, "o Udo foi enganado,
como muitos outros deputados o
foram. A Assembléia aprovou
mas os técnicos do governo
anterior não incluíram grande
parte das emendas no orçamento
de 95".

Segundo Konen, pelo orça
mento do Estado; Jaraguá do Sul
e região não terão nenhuma obra
de vulto neste ano, com exceção
daquelas que tiverem financia
mento do BIRD - Banco
Interamericano de Desenvolvi-

mente, ou que forem executadas

pelas prefeituras. "Inclusive o

novo presídio, que só será con

cluído se a prefeitura tiver

recursos", afthnou. Como exem
plo, citou a destinação de ape-

KoneU: emendas de Wagner não têm dotação orçamentária

nas R$ 7.603 milhões para a im

plantação de novas rodovias em
todo o Estado, enquanto que só

para a via expressa Sul, em

Florianópolis (aeroporto/centro)
existem R$ 14 milhões disponí-
v.eis.

"Como o governador não vai

fugir do orçamento, podemos
esquecer as obras de vulto para
95", enfatizou o deputado, acres
centandoqueparaobter aaprova
ção de medidasprovisóriascrian
'do novos cargos o governo acei
tou tudo o que foi aprovado na

Assembléia em dezembro passa
do. "Só que àquelas alturas o

orçamentojáestavapronto e teria

que ser totalmente revisto, o que
não ocorreu", concluiu Konen.

SALÁRIOS

Para este verio� não esqu89a da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

- Torta de Sorvete - Sanduíche de Sorvete -

-

Bombom de Sorvete. Você escolhe o

sabor. Encomendas pelo fone: 71-8724
Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 819 - Centro

Fone: 71-8724 - Jara uá do Sul- SC

,
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Jaraguá do Sul, 1 de abril de 1995

Nova ponte' terá 180 metro« de extensiio

CORREIODOPOVO - 5

TRANSPORTE

Blumenau implanta; o sistema integrado
B lumenau - Projetado

pelo ex-prefeito e hoje senador
Vilson Pedro Kleinübing, em
1989, o novo sistema de

transporte coletivo urbano de
Blumenaudeveentraremopera
ção no

dia 28
d e

abril.

Segun
do o

p-esidn-
te do
Seterb

(/;t;úmtl

p/Dillttl
mudtl/l/tJs
/lDSlltD/

(autarquia municipal respon
sável pelo setor) o ex-deputado
Álvaro Correia, o Sistema

Integrado de Transporte vai
reestruturar os serviços com

medidas que serão implantadas
a curto, médio e longo prazos.
Com isso, o núcleo da cidade
terámelhores condições de de
senvolvimento e expansão de

forma planejada, carac

terizando o transporte coletivo
como um serviço público
importante, eficiente, adequa
dOLconfiável ecompreçojusto.

O passageiro pagará apenas
umapassagemepoderáutilizar
quantos ônibus forem neces

sários para se deslocar ao pon
to desejado. Com a ativação
dos terminais do Aterro, Fonte
Luminosa e Garcia, o desloca
mento por ônibus dentro da ci
dade se tornará bem mais

'rápido, reduzindo consi
deravelmente o tempo de via

gem entre seu início e destino.
Atualmente os usuários são

servidos por três empresas -

Glória! Rodovel eVerde Vale -

que operam 34 linhas ligando
todos os bairros da cidade,
percorrendo cerca de 60 mil

quilômetros diários no

transporte de 162. mil

passageiros/dia.
Criciúma

Em Criciúma a prefeitura lo
cal tambémestáimplantandoum
novo sistema de transporte cole
tivourbano.Oprimeiropassoéa
instalaçãodecatracaseletrônicás
porondeos passageirosentrarão
utilizandoum cartãomagnético,
eliminando problemas de troco e
demora na hora do embarque.
Em outra etapa urna linha

principal, com estações de

embarque e pista exclusiva
cruzandoacidadeseráimplanta
daatravésdaavenidaCentenário.
Nas extremidades da avenida
serão construídos terminais de

ponta com banhei-ros, lojas e

toda a ínfra-estrumra necessária
paraondeconvergirão os Ônibus
das proximidades. Com a

comercializaçãodaslojasoscus
tosdeverãoserreduzidosempelo
menos35%.

DEFINIPO

Construção de ponte perto
doBeiraRio começa4afeira

Jaraguá doSul- A construtora
Norancal, de Curitiba, foi a

vencedora da concorrência pú
blica para a construção da ponte
que ligará as ruas Angelo
Schiochet (continuação da

ReinoldoRau) e25 de Julho (Vila
Nova), nas proximidades doClu
be de Campo Beira Rio, a um

custo total de R$ 1.077.649,55.
Segundo a comissão de licitação
da prefeitura, a Norancal venceu
aconcorrênciapor terapresentado
o menor preço global, o menor

prazo de execução (270 dias) e as
melbores condições (12 meses)
de pagamento da obra.

Até a próxima terça-feira a

licitação deverá estar homolo

gada devendo as obras serem ini

ciadas no dia seguinte. A ponte
terá 180metros de extensão e 14

metros de largura, sendo 10
reservados para a pista de
rolamento. Serão dois passeios
com 1,60 metro de largura cada
um e duas defensas de 0,40
centímetros cada uma. Outras
duas empresas, também do

Paraná, participaram da
concorrência: a Mama, que
apresentou um custo de R$
1.090.070,13 e Cesbe, com R$

'>
1.099.958,45 ..

D� UM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA

INFORMÁTiCA .-__�E.-"""'!:I�

MANUTENÇÃO, VENDAS.E TREINAMENTO EM MICROCOMPUTADORES

"

"QflE E
. "

"·QflE E",
�",�eEt'Nff" ,
��Q"e"c" ,
'ffE,e"c",
EC""N�"C" ,
�'7�,.,íN""
E �"C7"�"1

)

II

II

I!
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CORREIO DOPOVO - 6 GERAL Jaraguádo Sul, 1 de abril de 1995

EM OBRAS

Novopresídio deve estarpronto emjulho
'-

J araguâ doSul- Pelome
nos quatro obras de vulto estão

sendo executadas simultanea
mente pela prefeitura de Jaraguá
doSul: onovopresídio,nobairro
Jaraguá 84, casas populares, na
Tifa dos

acompanhado de jornalistas es

teveverificando oandamentodas

obras, não concorda com ilações
.

querelacionamosprojetoscoma
campanha política do próximo
ano.

.

.

"Estesprojetosjáestavamde-
fmidos desde o ano passado e só
não foram concluídos ainda, em
parte, porque não houve a

contrapartida do. Estado na

construção do presídio e no as

falto do Rio da Luz", rebate
Guenther. O novo presídio, obra
inicialmente orçada em R$ 380
mil (hojeinsuficientes)terá 1.040
metros quadrados de área
construída, com capacidadepara
70 detentos, incluindo celas para
mulheres, regime de prisão

Martins,
o Caie -.

Centro
de As
sistência

Integrada
à Crian-

IUlldoj6
HIIOlltío
lOSOS

pDpUltfl/ss
ça, no

bairro São Luís e o asfaltamento

. daestradadeligaçãoentreaBarra
.

do Rio Cerro e Rio da Luz. O

prefeito em exercício, Alfredo
Guenther, qu� nesta semana,

14.27CIIIIU Ma regime demlllirtJo

FoIo.: Luci<> Saai

BONS Pf!EÇO$. "" QUllJO'-l'€' se_ COM
NCMDtDE9, MO()\ MASCU..H.\ FEJ,I,.w., E N=ANlL

Av. Mal DltOdoro da Fc:Inhca, 280

F_:72-338a

Caie "ai obrigarmil tilunos no bairro StJo Luis

albergue e deverá estar concluí
do até julho. A atual cadeia de

Jaraguá do Sul está caindo aos

pedaços e não oferece a mínima

segurança.
NaTifadosMartins estão sen

doconstruídas 27 casaspopulares
com recursos oriundos do Fundo
Rotativo Habitacional, numa

parceria entre a secretaria muni

cípaídeêíabítaçãoeosmutuários.
Aprimeira destas unidades já foi
entregue a Paulo Sérgio
Hermatski que, com esposa e fi-

lhos, já está morando na nova

casa. O Fundo financia a

construção em 180 meses, com

prestações deR$ 60,00mensais.
O Caic terá quatro mil metros

quadrados de área construída e

vai abrigar 800 alunos de

primeiro grau e outras 200

crianças em creche. Edificado
em terrenodoado pelaprefeitura,
que também se responsabilizará
pelos salários dos professores e

funcionários, o Centro têm
recursos do governo federal.

Em Rio da Luz o acesso à
Ceval Alimentos já está sendo

preparadocomanecessáriainfra
estrutura para receber asfalta
mento. Aobra estáorçadaemR$
760 mil e deveria ter a partici
pação da empresa e do governo
do Estado que, até agora, não

detamqualquerresposta, embora
o ex-governadorAntonio Carlos
KonderReis tenha assinado con
vênio neste sentido. Por enquan
to, a prefeitura prepara os

primeiros 1.700 metros.

, �

NOS TEMOS A SOLUÇA0.
ARTE-FINAL ti'
FOTOLITO ti'
EDITORAÇÃO ti'

Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 737
89251 -380 - Jaragu6 do Sul' - SC
Fone/Fax(0473) 72-3294

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

VENDE-SE VENDE-SE VENDE-SE

Passat 81 à gasolina, 2 portas. Terreno com 370m2 na rua Do- Escort GL/87 cormetálica. Ape
Aceita moto ou celular" Tratar mingos Sanson - Vila Baependi - nas R$ 7.400,00. Tratar fone 72-
fone97-8176 próximo Marisol - Telefone 79- _17_2_2 _

1239 ou 72-3443 com Alexandre VENDE-SE
VENDE-SE GordinniRenaux, ano 68, estado

impecável,motor 1.000km, total
mente original. Tratar fone
residencial71-1864 ou comercial
71-1919 com Chico

Chevette/89 SL, álcool, metálico, VENDE-SE
impecável. Valor R$ 7.500,00.

Monza SLE/88 branco. R$
Tratar fone 71-6311 (res.) e 71- 8.8oo,00.'Telefone 71-04102400 (cornI.) com Eduardo

VENDE-SE
EscortGL 87, cormetálica, impe
cável. Valor R$ 7.400,00. Fone
72-t722

VENDE-SE
Título do Baependi. Valor R$
400,00. Tratar 72-0504 cl
Camacho

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

Jaraguä do Sul. Contato fone 72-
0504 cl Camacho

VENDE-SE
FiatUno/88 verdemetálico.Valor
R$ 4.000 + finaciamento. Tratar
72-1399

VENDE-SE

Equipametno para açougue com
pleto. Tratar fone 72-1399

LAVA JATO
(HIDRO JATO)

Lit.npezaindusbiale
residenciaL Lava-se: pátios,

, fachadas, t.nuros, calçadas,
piscinas, pedras, etc.

'

ATENDIMENTO À
DOMICÍLIO

FONE: 97-8398

C Panificadora e Confeitaria Lemos Ltda. ,)
_PÃES_
_nOCES_
.SALGADOS.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Jaraguá do Sul - SC

A quem encontrar ou der

informações sobre o veículo

SANTANA CD/8S
4 portas - azul metálico
álcool - placa J K 8899

chassi 9BWZZZ32ZEB233572 fur
tado em frente ao Restaurante Fa- _

miliar na quinta-feira (29/03)
às 20:30 hs. Quaisquer

informações tratar pelo fone:
(0473) 71-9822 CI GILMAR

.c}
RIO-SUL II

Fone (0473) 71-0091
Fax(0473)72-3363

METALÚRGICA WOLFRE LTDA.

CONSULTE-NOS PELO ENDEREÇO
,

R. Prof. Irmão Geraldino, 326 - Vila Lalau
Fones: (0473) 72-0801 clMario 71-6198 cl Luiz

JARAGUÁ DO SUL - SC

WOLFRE uma empresa especializada em boxpl
banheiro, cercas, portões, calhas e esquadrias de alum{nio.

Orçamento sem compromisso.WOLFRE também trabalha com

vendas de antenas parabólicas marca TECSAT

LEITE PASTEURIZADO
INTEGRAL

WAGNER
I

�

100% NATURAL

Estr-ada .lacu-Áçu - Km lCl- Guaramiruu - S('

\ tendimcnto ao consumidor: wonJ) 7_,-U-t21

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

, compromisso.

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA .. Persianas Verticais
- FUNDADAEM1917-

Tpodição em:

- Pepsianas

Residen{)ais e Comepciais
Móveis sob medida

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguá do Suí - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-2 QASSIFICADOS Jaraguá do Sul, 1 de abril de 1995

30Cffi R$ 32,00
40cm � R$ 49,70

ChequepilO dias

,
PROMOÇÃO DE

ESTANTES DE AÇO

FONE/FAX (0473) 72-1492 - 72-1375 - 72-1296

Proclamas de Casamento
MargotAdeliaGrubbaLehmann,Oficial doRegistroCivildo 10Distrito daComarcade Jaraguádo Sul, Estado
de SantaCatarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se

habilitarem para casar os seguintes:
Edital N° 19.861 de 22103/1995

VALDEMIRO MADER E ILIANE ZABEL
Ele, brasileiro, solteiro, impressor, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na rua

Ernesto Lessmann, 264, emVila Lalau, nesta cidade, filho de José Mader e Josefa Slomecki Mader.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural deCorbélia, Paraná,domiciliadae residente naruaDomingosRosa,
ilha da Figueira, nesta cidade, fílha de Ricardo Zabel eMaria Thomaz Zabel.

Edital N° 19.862 de 22103/1995
VALÉRIOWILBERSTEDT E RAQUEL CRISTINA PAVANELLO

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural deGuaramirim, neste Estado, domiciliado e residente na ruaRio de
Janeiro, 225, nesta cidade, filho de Victor Simã8Wilberstedt eMaria Elisabeth MeyerWilberstedt.
Ela,brasileira, solteira, auxiliardeescrítõrio,natural deJaraguádo Sul, domiciliadaeresidenteemSantaLuzia,
nesta cidade, filha de Avelino Pavanello e Maria Pavanello.

. Edital N° 19.863 de 22103/1995

Cópia recebida do cartório de São Bento do Sul, neste Estado
ADÃO PAULINO VAZ DE OLIVEIRA EMARCIA PFLEGER

Ele, brasileiro, solteiro. funcionário públicomunicipal, natural deBarracão Paraná, domiciliado e residenteem
Três Rios do Norte, nesta cidade, filho de Modesto Vaz de Oliveira eMaria Geni deOliveira..
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Rio Negrinho, neste Estado, domiciliada e residente na rua da
Urea, 314, em São Bento do Sul, neste Estado, filha de Cristiano Pfleger e Lais Adelaide Pfleger.

Edital N° 19.864 de 27/03/1995
.

LEOMARCOS LÖSCH E ELISABET KIEFER
Ele,brasileiro; solteiro, operário, natural deTerraRoxa, Paraná, domiciliado.eresidentenaruaBrunoMahnke,
41, Vila Rau, nesta cidade, filho de Egon Elmo Lösch e Lorene Cristel Lösch.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural deRio do Sul, neste Estado, domiciliadae residente na rua Joaquim
Francisco de Paula, 1.961, nesta cidade, filha de Nelson Kiefer e Ursula Kiefer.

Edital N° 19.865 de 28/03/1995
VOLNI JOSÉ NICOLETTI E ANA CLAIRMAMEDESDA SILVA

Éle, brasileiro, solteiro, operador demáquina, natural dePouso Redondo, nesteEstado, domiciliado eresidente
na rua João Franzner, 503, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Avelino Nicoletti e Veneranda
Nicoletti.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Caxambu do Sul, neste Estado, domiciliada e residente na rua

JoãoFranzner, 503, emJaraguá-Esquerdo, nestacidade, filhadeAristidesMamedes daSilvaeCeciliaPinheiro
da Silva.

Edital N° 19.866 de 28/03/1995
ELEMAR 'SCHEUER E SANDRA REGINA BARTH

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua João Carlos
Stein, 757, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Alberto Scheuer e Adelaide Demarchi Scheuer.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na rua Erwino
Menegotti, 1.760, nesta cidade, filha deMilitino Barth e Celina Barth.

'

Edital N° 19.867 de 29/03/1995
ISRAÉL ADAMCESKI E ZILDA BUTTI

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Bela Vista do Sul-Mafra, neste Estado, domiciliado e residente
na rua Leopoldo Grubba, 97, apto. 05. Jardim Centenário, nesta cidade, filho de Adão Adamceski e Hilma
Maria Adamceski.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Rio do Campo, neste Estado, domiciliada e residente em Três Rios
do Norte, nesta cidade, filha de Avelino Butti e Adalsiza Butti.

Edital N° 19.868 de 29/03/1995
ADEMIR KÜSTER EMARLENE HARDT

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua HeinzMahnke,
113, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Arno Küster e lisa Kickhöfel Küster. .

Ela, brasileira, solteírá, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua dos Menonitas,
42, Sulmaré, Rio do Sul, neste Estado, filha de Mario Hardt e Laurita Bahr Hardt,
Eparaquechegue ao conhecimento de todos,mandeipassaro presenteEdital que serápublicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

-

====AÇOES=
Compramos

TELEßQA� - TELE�C - BANem - ETC
Ligue 71-7543 - 97-9320

.

Rua Florianópolis, 65 - Centro

Jaraguá do Sul - SC

8érgio's Cabeleireiro
HORARIOCortes

Maquilagens__11111111111
Penteados"_"__

lERÇAASEXTADAS
8:00.12:00/13:30.20:00hs
AOSSÁBADOSDAS

8:OO.12:00/13:OO.17:OOhs.

L!:§..I==M=E=J�<iráfira e

<llarimhns 4'H�JJ
IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS EM GERAL
FÁBRICA DE CARIMBOS DE 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 ... Barr.- Velha - Loteamento

Jardim Residencial Andréia

Pequena entrada

i:i:iiiillliliiiiiiiliiii.illliiillil.'IIIII,llliiiliiIli:;;;;;::·, ..

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

CRECI00121813158
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Jaraguá doSul, 1 de abril de 1995 IMóVEIS 2-3 '

Dois balcões refrigerados comvitrine eumbalcão

para caixa (modernos). Vende-se ou troca por
carro. Tratar 71-1721 e 71-0091 com Haroldo

VENDE-SE

SOCIEDADEATIRADORES DIANA
RUA DOS ATIRADORES, SlNR

GUARAMIRIM - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da Sociedade AtiradoresDiana, de acordo com o

artigo 52 item 2 dos estatutos, vem através do presente, convocar todos
os associados a participar de uma Assembléia Geral Ordinária, que será
realizada no dia 06.04.95, na sede campestre da Sociedade, sito à .Rua
Otto Lemke, s/no A primeira chamada será às 1 9:30hs e a segunda às
20:00hs, com qualquer número de sócios.
ORDEM DO DIA: :;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:f;:;:�:�:::::�:�:;:;:�:;:�:�:�:�:�:�:�:;t:;:;t:;:;:f;:::;:;:f;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:�:f:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:f;:;:;:;

12 - Apresentação de Relatório de Atividades da Diretoria
22 - Prestação de .Contas
32 - Assuntos Gerais

Obs.: Somente terá direito a voto o associado quite com a tesouraria do clube.

Guaramirim, 22 de março de 1995
Levi Kuno Lemke

Presidente
Osnlldo Bartel

Presidente do Cons. Deliberativo

BAIRRO
SÃOJUDAS
Casa

ZI - Casamis
ta-RuaAdão

Noroschny

.G9�(;;!7� IMÓVEIS
COMPRA' VENDE • ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

1r 71-7931
Rua Antônio C, Ferreira. 197

CRECI6799

CASAS
• Sobrado cl 300m" (Rua 446 - Próx. VIelrense) - R$ 95.000,00 - 'Em fase de conclusão'
• Sobrado c/300m" (Rua Conrado Riegel - Próx. Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00 'aceita Imóvel menor valor /carro'.
• Sobrado c/430m" (GuaramirIm - c/ piscina - Afto padrão) - R$ 140.000,00 'Aceita parcelar/carros/outros Imóveis, etc'
• Sobrado c/160m" (4 quartos) morro do Boa Vista. 1000mts após o Inicio da subida - R$ 25.000,00. 'Troca por casa em Barra do
Sul'
• Casa alv. c/85m" (Rua Maria Sértoll- Próx. Monfort) - R$ 26.000,00 'Aceita carro'
• Casa alvo cl 128m" (Rua Beira Rio, s/n° - Próx. ao trevo de Sehroeder) R$ 35.000,00 - 'Troca p/Imóvel em Jaraguâ'
• Casa alvo cl 140m" (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00
• Casa alvo c/200m" (Rua Vitorino Strlngarl- Próx. Weg 1- com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por apartilrnente'
• Casa alvo cl 140m" (Rua417 - Vila Lenzl- Próx. Colégio Glardlnl Lenzt) - R$ 35.000,00 - 'Aceita carroAerreno'

. APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em altlsslmo padrão - Toda mobiliada + blblloteca/barzlnhollarelra, etc) - R$ 160.000,00
• Ed. Sehlochet c/156m" (1 suite + 2 qtos + dep.) - R$ 43.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Jaraguâ c/121m" (2 qtos + Dep.r R$ 32.000,00 - 'Aceita Imóvel de maior valor"
• Ed. MagullO (2 qtos + garagem) - R$ 25.000,00 'quitado'

"

• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Flnanc. direto. Entrega Jllnho/96
• Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m" cada) - R$ 25.000,00 'Inclui terreno c/495m" + obra + projetos'

TERRENOS
,

• Terreno cl 3.061 m" c/ casa antiga (Rua Jorge Czemlewlcz - Ao lado da MarchHex) - R$ 130.000,00
• Terreno c/737m" c/ casa antiga (Rua Padre Pedro Francken - Pröx, Jangadlnha) - R$ 85.000,00
• Terreno cl 46Om" (Rua AntOnio Carlos Fe�lra - Próx. Glrassollmóvels) - R$ 48.000,00
• Terreno c/601m" (Condomlnlo Azaléias - Uitlmo da rua) - R$ 28.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno cl 630m" (Schroeder - Ao lado da Marlsol) R$ 7.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno cl 2.500m" (Schroeder - Rua Valentln Zoz) - R$ 9.500,00 ou 'parceldo'
• Terreno c/4.253m" (Rua BerthaWaage "fundos' - Próx. Malwee) - R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno c/2.817m" (Rua BerthaWaage 'frente' - Próx. Malwee) R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno cl 625m" (Res. Dlvlnópolls - Rua C - Lote 088b) - R$ 8.700,00 ou 'parcelado'
• Terrenos Residencial Henrique Behllng (próx. Salão Amizade) entrada + saldo parcelado
• Terrenos Loteamento Plazera I (Ilha da Figueira) Entrada de R$ 1.500,00 + saldo parcelado.
• Terreno cl 495m" cl edHlcaçã.o Iniciada p/ prédio c/4 aptos de 175m" (próx. Faculdade) - R$ 25.000,00

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
• Ed. Aorença cl 113m"W andar) R$ 45.000,00
• EdHlclo Mlner 17m" (Térreo) - Em frente ao Foto Loss - R$ 20.000,00
• Central da Moda cl 25m" - R$ 6.000,00 ou 4 x R$ 1.750,00 fixas 'somente o ponto'
.• Shopping Jaraguâ cl 21m" - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses
• Casa comercial c/230m" - R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar - Após DàHorte Malhas 'Próprio p/lojas')

GALPOESfCHÁCARAS
• Gq>ão clBOOm" + casa alv. cl233m" + terreno plano com c/26.549m" (Santa Luzia - Centro). Preço: R$140.000,OO 'NegocIâvels'
• Châcara cl 1ao.000m" (Estrada Garlbaldl- 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ ao.OOO,OO 'Negoclâvels'

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com

1 suíte, 2 quartos.

Moníque -. 3 quartos e demais

dependências cl 2

Terreno cl
1.395m2 - Rua
29 de Outubro,
próx. JAVEL

FIGUEIRA -

Lote esquina, cl
frente de 29,5
metrosplruaJosé
TeodoroRibeiro

Terreno cl
497m2, edifi
cado cl casa em

próximo ao

Förum-Apto.S
quartos.

Casa em alvenaria
cl 135m2

Terreno edifi
cado cl galpão
pré-moldado -

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

garagem para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2•
Casa mista 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 0.OOO,OOm2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Chácara com 42 rnorgosem Schtóeder, terreno todo plaino, água e luz.
Chácara com 88 morgos em Nereu Ramos, cl casa, h:.Iz e água.

LarlmÓVels
Av. Mal. Deodoro,141

Vendas
1 Lote por apenas R$ 3.000,00 no Loteamento Vicenzi Gadotti Uda - sendo
1 + 2 parcelas
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 Gia.rdini LenzL
Casa: de alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248

Casa.de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti Ltda";:

ó
" INTERIMÓVEis·

CRECI0914-J

OLHE BEM!
* Terreno com 450m2, na
rua Thomais Francisco
de Góes (Nova Brasília)
só R$ 15.000,00 (a
combinar)
* Casa de madeira ·com

150m2, terreno
1.310m2 na rua

Waege. Aceita-se per
muta por apartamento
pequeno no centro.
* Casa sem acabamento
com 111 m2, terreno com
392m2 em Nereu Ramos
(próximo ao colégio).
Preço R$ 25.000�00 (a
combinar)
OBS.: Temosvários imó
veis para locação
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Ba....a Sul
I...óvais
Fone: (0473) 72-2734

Vende •Terreno

Terreno c/376ml (14x27), na Barra, Rua Frida Piske Krueger.•
Preço R$ 8.000,00 •
Terrenocl84()m2(21x40),naBarra,próximOaocampodoBotafogo.•
Preço R$ 7.500,00 •Terreno cl 2.791ml, ruaWalterMarquardt, defronte Centro Com.
Vasel. Preço R$ 180.000,00 •
Terreno c/720m2 (15x48), na Barra. Preço R$ 17.000,00 •
Terreno cl 6OO,OOml (15x40), Rio Cerro II, próximo Metal

.•Lombardi. Preço R$ 6.000,00
Terreno cl 400ml, na Barra, fundos Supermercado Breithaupt. •
Preço R$ 8.000,00 •
Terreno cl 360m2 (14,5 x 26), Lot. JardimHruschkea II, bairroSão •Luis. Preço R$ 6.000,00. Financiado
Terreno c/1.06Oml edificado cl galpão de 95m2 - Bairro S. Luis - •
Preço R$ 25.000,00 - negociável •
Terrenos no Loteam. doMarquardt, localizado na Barra. Preço R$ •6.500,00
Terreno cl 5.000,00ml, na Bertha Weege, Barra do Rio CeIFO. I
Preço R$ 40;000,00 - negociável •
Terreno cl 1.762,91m', rua 25 de Julho, esq. rua Brusque, Vila.Nova. Preço R$ 80.000,00
Terreno com 480ml. Rua Luiz Satler, na Barra, fundos Sup. •
Breithaupt. Preço R$ 11.000,0 •
Casa em alvenaria cl 132ml, S=cabada, 3qtos, 1 suíte e demais •
dependências, na Barra, Lot. Rosá. 'Preço R$ 12.000,00 •
Casa de alvenaria c/146,00ml, ruaFrancisco Stinghen, na Barra, •
terreno com 406,00ml. Preço R$ 35.000,00 - negociável- aceita: •carro, telefone

Casaemalvenariac/130ml, 3 qtos edemais dependências, garagem, •
terreno com 440m2, Vila Rau: Aceita carro. Preço R$ 25.000,00 •
Casa de rnadeira, 3 qtos, 2 BWC demais dependências, terreno cl •528 (16x33), na Barra. Rua Horácio Rubini. Preço R$ 25.000,00
Casa de alvenaria cl77,OOml, lateral ruaBerthaWeege, próximo a •
Malwee, semi-acabada. Preço R$ 25.000,00 - negociável. •
Apto. 107m2, 3 quartos, 1 suíte, 2 BWC, sala, cozinha, garagem na •Barra. Preço R$ 35.000,00 ,

,

Apto. cl 126,00m2, 2 qtos., garagem, 2 BWC, churrasqueira e •
demais dependências, naruaEleonoraS. Pradi - Centro. Preço R$ •
43.000,00 - negociável •Prédio c/2 pavimentos cl 196m2, desmembrado em três aptos.,
sendo um cl 96m2 e os outros dois com 50m2 cada um. localizado •
na Barra. 'Preço R$ 45.000,00 •
Loteamentos no Rio Cerro II - na Rodovia sc . 416

•- A partir de R$ 2.000,00 de entrada e saldo em até 50 meses com

prestações de R$ 100,00 p/mês . •
i\Juga •

Lojas comerciais na rua Angelo Rubini, na Barra do Rio Cerro •Galpão e/700ml, lateral rua Horácio Rubini, próximo aMalwee.

•

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I

TerrenoRuaJoaquimFrancisco dePaula, c/2.5OOm2•
Próx. trevo Posto Marcolla

TerrenoRuaJoãoJanuárioAyros020x90(1.8oom2).
Terreno e/5.184m2, rua 199 sem nome - VilaNova
Terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno 15x24 - 360m2 - Loteamento Garcia
Terreno 15x32 - 490m2 - LoteamentoODia - rua401
- Sem-nome
Terreno rua 456 - Sem Nome, c/445m2
Terreno c/350m2 - Loteamento Ana Paula IV
Terrenoe/1.5oom2+ casade alvenarianaruaEpitácio
Pessoa
Terreno c/ 410m2 - Vila Lenzi
Lote n" 129 no Loteamento Ana Paulam
Lote n" 77 no Loteamento Liodoro Rorigues
Lote n" 57 no Loteamento Ana Paulam
Lote c/ 468m2 - Rua Adão Noroski - Vila Lenzi -

Próx. EscolaGiardini Lenzi
Lote nO 13 no Loteamento Rodrigues - Bairro Rau
Lote n" 107 no Loteamento Ana Paulam
Lote n" ool·no Condomínio das Azaléias
Lote n? 190 no Ana Paula m
Lote n? 13 - Loteamento Liodoro Rodrigues
Lote n° 190 - Loteamento Ana Paulam
Lote nO 045 - Loteamento Liodoro Rodrigues - Rau
Lote n° 196 - SãoLuiz Conzaga c/450m2
Lotes na rua Paulo Klitzke, bairro: Amizade

.

CASAS
Casa de alvenaria c/50m2 - Loteamento Ana Paula,
Rua 209 - Francisco Hrushka, n" 1.122.
Casa em construção 50m2 - São Luiz
C�a mista rua Guilherme Hering, n" 30 - Centro
Próx. Bar Capilé
Casadealvenaria 160m2.Próx.RecreativaMenegotti
Casa mista c/112m2 (São Luiz) Lateral rua Valdir
Manfrini
Casa em construção 40m2 c/ terreno.de esquina -

Loteamento Ana Paulam
Casaem construção c/100m2Loteamento AnaPaula
rn-Lote n" 187
Casamista c/112m2 terreno cl 14x28
Casa alvenaria cl 257m2 + terreno de 5.700m2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Jaraguá do Sul, 1 de abril de 1995 IMóVEIS

CASAS
Ref. 1.001 - Casa alvo cl 91m" - (Rua Antonio B. Schmldt, 507-c/ponto
com.) 37.000,00
Ref. 1.002 - Casa alvo cl 170m"- (RuaUruguaI - pröx, Ind. Reunldas)·R$
75.000,00
ReI. 1.003 - Casa alv. c/90m2 - (Balrro Irlrla - Jolnvllle/Ace�a-se troca)
R$ 20.000.00
ReI. 1.004 - Casa alvo c/ j 03m2 - (Rua Maria G. Klein) R$ 43.000,000
ReI. 1.005 - Casa alv. c/ 70m" - (próx. Supermercado Vila Rau) R$
20.000,00 .

'

Ref. 1.006- Casaalv. c/128m2- (RuaRlcharl Plsck) Entr. R$ 41.000,00
+ R$ 98,00 p/ mês flnanc.

'

Ref. 1.007 - Casa alvo c/200m2 - (Próx. Weg 1- centro - c/ plselna)) R$
80.000,00
Ref. 1.008 - Casa alvo c/9Om" - (Terr. c/450m2 - R. Pedro Rorlano
Centro) R$ 18.000,00
ReI. 1.09 - Casaalv. c/145m"- (RuaA. A. Zimermann, próx. Cof. Alberto
Bauer) R$ 48.000,00
Ref. 1.010 - Casa alvo c/l02m"- (Lorlval Zocatell, n° 234) R$ 27.000,00
Ref. 1.011 - Casa alvo c/172m" - (Residencial Versalis) R$ 65.000,00
Ref. 1.012 - Casa alvo c/225m2 - (Rua Max Schubert) R$ 40.000,00
Ref. 1.013- Casaalv.c/180m2- (VilaLenzl) Entr. R$3O.000,OO+ Rnanc.
R$ 520,00 p/ mês c/ arm. bem.
ReI. 1.014 - Casa alvo c/129m2 - (Rua Rlcharl PlscklAce�a troca pl
aparlamento) R$ 33.000,00
ReI. 1.015 - Casa alvo c/100m" - (Residencial Versalis) R$ 23.000,00
Ref. 1 .016 - Casa alv. c/176m2 - (RuaHenrique Bortollnl) R$ 50.000,00
ReI. 1.017 - Casa alv. c/144m" - (Rua Pedro Florlanl - próx. Hosp�
Jaragué) R$ 30.000,00
Ref. 1.018- Casaalv. c/153m2- (Rua Felipe Franzel, 64 cltelefone) RS
65.000,00
Ref. 1.019 - Casa mls. c/135m2 - (Prala Piçarras - cl telefone) AS
35.000,00 200m praia
Ref. 1.020- Casamls. c/70m2, (Ter. c/450m2-Jolnvillepr(lx.StIuppmg
leste) R$ 17.000,00
Ref. 1.021 - Casa mad. cl 70m2 - (Rua Maria G. Klein) RS 1..000,000
pröx. Colégio
Ref. 1.022 - Casa mad. c/70m2- (VilaNova - prox. Recr_ -0.........,
R$ 45.000,00
Ref. 1.023 - Sobro an!. c/200m" - (Av. Getallo Vargas)AS1�
Ref. 1.024 - Sobro an!. c/250m2 - (Presidente EpUcID .._.. ..
350.000,00

APARTAMENTOS
ReI. 2.001 - Apto c/ 3 dorms, - (Residencial Eldorado) AS 46.OIICUID
Ref. 2.002 - Apto c/3 darms. - (Edlf. Joverll) R$ 50.000,00
Ref. 2.003 - Apto cl 3 darms. - (Edlf. Jaco Emenndoerf.) ASI5JIIIOJIO
Ref. 2.004 - Apto c/3 darms. - (Edil. BarAo Rio Branco) AS 46.OIICUID

TERRENOS
ReI. 3.001 - Terreno c/552m2 - (RuaWar Melrelres) R$ 18.000.00
Hel. 3.002 - Terreno c/385m" - (Rua 13 de mala - próx. COI. MIIID
Bauer) R$ 15.000,00
Ref. 3.003 - Terreno c/l.l43m2 - (Rua cert Vasal) R$ 60_000,00
Ref. 3.004 - Terreno c/513m2 - (Nereu Ramos) R$ 1.500,00
Ref. 3.005 - Terreno c/450m2 - (Waldemar Rau) R$ 10.000,00
Ref. 3.006 - Terreno c/2.180m" - (P.róx. Rodela Crioulo) R$15..5OO,OO
ReI. 3.007 - Terreno cl 418m2- (Próx. Rodela Crioulo) R$ 4.500,00
ReI. 3.008 - Terreno cl 371 m2 - (Vila Lenzl) R$ 8.000,00
ReI. 3.009 - Terreno c/17.791m" - (Jaragué Esquerdo) RS 35.000,00
ReI. 3.010 - Terreno cIB.215m2 - (R. João Saml Tavares - Lot Wallar
Marquardt) R$ 22.000,00
ReI. 3.011 - Terreno c/370m2 - (Rua Domingos 'sanson - prOx.Marlaol.

- Vila Baependl) R$ 25.000,00
Ref. 3.012 - Terreno c/300m" - (Próx. Marcolla) R$ 7.000,00 plano,llvre
de enchentes
Ref.3.0,13-Terreno c/9. 180m2-(próx. trevoGuaramlrlm) R$380.000,OO
Ref. 3.014 � Terreno c/380m" 7 (Loteamento Corupé) R$ 4.500,00
Ref. 3.015 - Terreno c/ 9oom" - (Guaramirim, rua Pedro F. Klein) R$
12.000,00
ReI. 3.016 - Terrena cl 450m2 - (Balrro Joäo Pessoa) R$ 3.500,00
ReI. 3.017 - Terreno cl 448m2 - (Próx. Posto Marcolla) R$13.000,OO

CHÁCARAS/sfrIOS
ReI. 4.001 - Área de eoo.ooons - (Guaramirim) R$ 50.000,00
Ref. 4.002 - Área de 500.000m2 - (Nereu Ramos) R$ 60.000,00
ReI. 4.003 - Área de 1 05.000m" - (Nereu Ramos) R$ 60.000,00
ReI. 4.004 - Área de 325,OOm2 - (Ilha da Rguelra) R$ 20.000,00
Ref. 4.005-Áreade 15.000m2- (RuaBenjamln Constante-Massaranduba)
�mooo�

,

ReI. 4.006-Áreade 6.000m2- (EstradaGarlbaldl,I. Ribeirão das Pedras)
R$13.ooo,OO
ReI. 4.007 - Área de 1 05.000m2 - (Schroeder cl cua, 2 lago.. 6tlma
localização) RS 30.000,00
ReI. 4.008 - Área de 120,OOm2 - (Corupé - próx. Weg Florestal) R$
12.0000,00
ReI. 4.009 - Área da 20.ooom2 - (Estr. Garlbaldl- 20km do centro - área
plana cl casa, lagoa e pomar de frutas) R$ 65.000,00
ReI. 4.010 - Áreade 16.200m" - (Vila Novac/casamad. c/70m2 + rancho
cl luz e égua corrente - Vista para a cidade) R$ 45.000,00
ReI. 4.011 - Áreac/ll.800m2- (Estrada Rio Molhac/ casaalv. c/411m2,
cl piscina) R$ 150.000;00

PONTOS COMERCIAIS (VENDA)
ReI. 5.001 - Sala comerciai c/160m2 (Rua Jolnville - terrso, próx. R.
Marlsol) R$ 50.000,00 ,

Raf. 5.002 - Galpão Ind. e/l.036m2 - (Constr. c/510m2 - Centro) R$
150.000,00
ReI. 5.003 - Sala comerciai c/27m2 - (CEPRON - Térrea pröx, DGWag)
R$ 35.000,00

.

PROMoçÃO
Sobrado alvo cl 300m2 - (04 darms - c/ sulta - c/ garagam - Rua Jollo
Planlnchek - tarreno c/700m") R$ 90.000,00 I

Casaalvenarla cl 192m2 (3 darms., 1 suite, 2 BWC, cl churrasqueira,
cl garagem cobarta p/3 carros, pOrtA0 aletrOnlco e an!. parabólica) R$
705.000,00
Casaalvenarlacl260m2- (3darms., 1 sulta+sauna,depend. empregada,
cl garagem para icarros cobertos, Antena parabólica) R$ 55.000,00

LOTEAMENTOS
Rat 2030 - Residencial Plazera - Entrada + Rnanclamento
Ref. 2040 - Residencial Behllng - Entrada + Financiamento

COMPRAR OU
ALUGAR

REQUER
SERIEDADE. E

SERIEDADE

(

Casa nova situada próxima à Recreativa do Breithaupt cl 110m2•
Casa de alto estilo na rua Antonio Teixeira dos Santos com 290m2,
próximo Beira Rio Clube de Campo.
SaJa CoDíl. Ed. Florença, 10 andar cl 113,94m2
Casa no bairro João Pessoa - Em alvenaria, pröx, Recreativa João
Pessoa cl 150m2, 2 quartos + 1 suíte, sala de TV, sala de estar, copa,
cozinha, banheiro e garagem.
Casa em Schroeder - Próximo Mariaol; casamista em ótimas condi

ções cl 110m2 com 3 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha e

Iavandenia.

Apto Ed. Schiochet ao lado do Supermercado Sesi, financiado cl
165m2, clpiscina, 2 garagens, salão de festas, quadra esporte, porteiro
24 horas.
Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Financiado
Lotes no Lot�amento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo Bretzke.
Lote próximo Urbano, Jaraguä-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 ruaAdélia Fischer área de 33.023,OOm2
Chácara em Corupá com 66 rnorgos com uma casa de alvenaria de
70m2•

Friedrich, 39

Vende

!" Fone 72-0510

'1�
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Casas
CMad..lvanariae/22Om21 suite + 3 dormitórios demais

clip. - Rua M. Ziemann
CMadl alvenaria c/3 quartos - Inicio Jaraguá Esquerdo
CMadi alvenaria c/180m2 c/ terreno de 2.600m2 - Rua
..IaiIwIIe
c.a de alvenaria c/ 188m2 cl 4 quartos c/ terreno de
873m2 - Rua Anita Garibaldi
casade alvenaria c/130m2 c/3 dormitórios - Próx. Salão

Doering
casa de alvenaria rua Felipe Schmidt cl 155m2, terreno
688m2 rua Felipe Schmidt

'

casa de alvenaria cl 100m2 cl terreno de 633m2 - Rua

Felipe Schmidt
Casa de madeira cl 100m2 - Rua Irmão Leandro
Casa de alvenaria cl 3 dormitórios - Rua Ar�uimedes
Dantas

Apartamentos
Apto. c/2 ou 3 quartosem construção ruaC.E.F. plentrega
dez/95

Apto. Ed. Isabella cl 122m2 - 2 quartos + suite cl piscina
Apto. Cond. Amizade - c/2 quartos - Financiado
Apto. em Barra Velha, novo c/2 quartos e demais depen
dências

Apto. cl 118m2 Ed. Dona Uli em Piçarras cl ótima vista pl
mar, 2 quartos + suite demais dependências cl entrada e
saldo parcelado em 36 meses,(R$ 60.000)

Terrenos
Terreno cl2.600m2 - Rua Jóinville, ótimo ponto comercial
Terreno 'cl 1.1OOm2 - Rua João Doubrawa
Terreno cl 430m2 - Loteamento Versailles
Terreno c/ 589m2 - Ilha da Figueira
Terreno cl 2.7oom2 - Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno c/532m2 - Próx. Posto Marcola
Terreno cl 688m2 - Ao lado do Supermercado Europa
Terreno cl 300m2 - Praiaae ltajuba próx. Igreja Católica
Terreno c/430m2 - Loteamento Papp
Terreno c/450m2 - Loteamento Girola
Terreno cl 430m2 - Ao lado do Condomlnio Amizade
Terreno de 1.700m2- Rua:Epitáeio Pessoapréx. Kohlbach,
aceita-se carro no negócio

lu IAopoIdoJ.� 6J
, rllll da na daCala fMaôlliea Federal

roNE7."'"

VENDE-SE
Casa mista na Vila Lalau de 4 quartos, 2 salas, 2 banheiros, copa,
cozinha, lavanderia, churrasqueiragaragem, todamurada,próximo
à Marisol. Valor R$ 28.000,00
Casa de alvenaria, próximo ao Feto Nortelândía, 3 quartos, 2
banheiros, sala de visitas, copa, cozinha, sala de tv, área de serviço,
salão de festas, Churrasqueira, garagem para 3 carros. Valor R$
75.000,00'
2 casas, sendo 1 de madeira de 180mts, em ótimo estado e 1 de
alvenaria de 130mts, 2 suítes, 1 quarto, cozinha, banheiro social e
garagem, terreno comercial de 400mts. Na rua João Planincheck,
centro. Valor R$ 62.000,00 ou parcelado em até 8 meses.

Casa de madeiraemboas conservações, de 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem à 500mts do centro. Valor R$ 18.500,00
Sobrado de 200mts, próprio para confecção e moradia, em

Guaramirim, ValorR$ 28.000,00 em 3 ou4 vezes. Ou troca-se por
casa em Joinville
Casa de alvenaria 1 suíte, 3 quartos, 2 banheiros, dependência de
empregada, sala, copa, cozinha, sala de jantar, Churrasqueira,
garagem, terreno de 600 mts, próximo à Marisol, na rua Joinville .

Valor R$ 65.000,00
Casa em estilo germânico de 18OmtS, precisando de urna reforma,
com terreno de 76Omts, ponto comercial. Valor R$ 85.000,00 na
rua Padre Franklín, próximo ao Correio (centro)

APARTAMENTOS
Apto. novo financiado, próximo aMenegotti Veículos, com sala de
visita com sacada (vista para a cidade), cozinha embutida com

mármore, área de serviço, 2 quartos combanheiro social completo,
1 suíte com ar condicionado, salão de festa, garagem com portão
eletrônico, ValorR$ 55.,000,00 de entradae rnais 10parcelas de R$
1.300,00
Apto. fínanciadonoCondomímo.Amizadecorn 2quartos, garagem,
telefone, demais dependências. Aceito Carro.
'Apto. no Ediffcio Jaraguä qaitado, com 2 quartos dependência de
empregada, garagem demais dependências. Valor R$ 32.000,00

TERRENOS
Terreno de 23x26 na rua Antônio Carlos Ferreira à 100 mts da
Marechal. Valor R$ 45.000,00 aceita-se proposta
Terreno centraI3.200 mts, próximo à Javei. ValorR$ 130.000,00,
Terreno de 14x50, próximo à Rádio Brasil Novo na Vila Nova,
pronto para construir. Valor R$ 40.000,00
Terreno de 15x30, local alto com ótima visão no bairro Versalis.
Valor R$11.000,00
Terreno de l7x40 com 68Omts. mais fundamento paraurna casa de
300mts. rua Goiás, Vila Lenzi. Valor R$ 10.000,00
'Terreno de 28x84 próximo ao Colégio Giardini Lenzi. Valor R$
16.000,00
Terreno de47x67 com 3.149mts, precisandosomente deum aterro,
na Vila lalau (Weg 2). Valor R$ 20.000,00

CHÁCARAS
Em Garibaldi com 60 morgos mais 2 casas de alvenaria, ribeirão,
pastagem, 3 nascentes de água, local semmorro, na estrada geral, a
12km, do centro. Vendo ou troco por casa em Jaraguá.

Rua Jose Fontana, nSl 45
Jaraguá do Sul· SC
FONE: 72-0525

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua: CeI. Procópio Gomes 'de Oliveira, 1.320

Apartamento com Entrada + Ass. Financiamento

• ApENAS QUATRO ANdARES;
• SEis ApARTAMENTOS pOR ANdAR;
• * TRÊS DORMiTÓRios (SENdo UMA SUíTE);
• * DEPENdÊNciA 'dE EMPREGAdA;
• DUAS CObERTURAS;
• * TRÊS dORMiTÓRios (S,ENdo UMA SuíTE);
• * DEPENdÊNciA dr EMPREGAdA;
• * BAN�EiRA dr HidROMASSAGEM;
• * PisciNA;
• * DUAS GARAGENS;
• * ÁREA dr LAZER;
• * C�URRASQUEiRA;
• Dois ElEVAdoRES;
• C�URRASQUEiRAS;
• ÁREA dE LAZER;
• ANTENA PARAbólicA;
• ÁGUA QUENTE;
• PORTÃO ElETRÔNico;
• 'CAMPAiN�A (TV fONE);
• ACAbAM"ENTO de ÓTiMO PAdRÃO;
• BEM NO CENTRO dA Cidsds:
• FiNANciAMENTO PRÓpRio;
• ENTREGA PREVisTA 40 MESES;

ONDE MORAR E UM PRAZER

Edifício

ISABELL'A

Edifício MAXIMUM CENTER
cHALÉ IIVIOBIUÄRIA

,-

Rua Reinoldo Rau, 61
Fones: (0473) 71-1500 e 71-0037

Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaFaguá do Sul, 1 de abril de 1995 PuBLICAÇÕES LEGAIS 2.,

I,MOBILIÁRIA

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 HADLICH. NR 783 - SALA 03
TELEFONES: 72-1626/72-1395/97-9274

Imóveis para venda
CASAS

101 - Alvenaria, 03 dormít. (suíte) próx. ao Baependi
102 - Alvenaria, 200,00m2, 03 dormito churrasq. Figueira
103 - Alvenaria, 04 dormit. (2 suítes). Centro ,

104 - Alvenaria, 03 dormit. 140m2, murada com grades. Jardim Centenário
105 - Alvenaria, 168m2, 03 dormito acabamento de l", Champagnat
106 - Alvenaria, 100m2, 03 dormit. Molha
107 - Alvenaria, 110m2, 03 dormito (1 suíte) próx. Esc. Alberto Bauer
108 - Alvenaria, 216m2, 03 dormit. grande área coberta. Vila Lalau
109 - Alvenaria, 165m2, 03 dormito (1 suíte) terreno 420m2. Central
110 - Alvenaria, 156m2, terreno de 456m2, próx. ponte da Carlos Eggert
111 - Alvenaria, super luxo, 04 dormito (2 suítes) 04 salas, píscína,Guaramirim
112 - Alvenaria, 240m�, 03 dormito Jorge Lacerda
113 - Mista, 100m2 em terreno de 448m2. Jorge Lacerda
114 - Mista, 170m2, em terreno de 450m2• Jardim Centenário
115 - Mista, 97m2, terreno 305m2, transversal da rua Joinville
116 - Mista, 07 dormit. ótima para pensão. Aceita caminhão. Figueira
117 - Mista, 110m2 em ter.reno de 550m2. Três Rios do Norte
118 - Mista com sala com em alvo Carlos Eggert

l 119 - Mista, 200m2, excelente localização. Próx. Bar Capilé
120 - Sobrado em alvo semi-acabado, 70m2, terreno 450m2• Preço R$ 20.000,00
+ pequeno financiamento. Após Salão A,mizade

.

APARTAMENTOS
201 - Novo, em fase de acabamento, 02 dormito demais dep. e garagem. Próximo
à Esc. Alberto Bauer, com 40% de entrada e o saldo em até 10 vezes.
202 - Edif. Menegoti, 02 dormít, mais dep. completa, Centro

.

TERRENOS
301- Próximo Supermercado Europa, 325m2• Centro
302 - Medindo 315m2, ótimo local, bom preço. Lateral da Dembusch
303 - Próximo à Rodoviária Nova, 441m2• Aceita carro.
304 - Perto da Esc. Alberto Bauer, 450m2, alto e seco. 3 unidades

..
SÍTIOS ..

401 - Área de 9l.000m2 próprio para indústria ou loteamento, localizada a três
km na entrada para Schroeder (trevo) contendo 2 casas em alvo cercado e

pastagem
402 -' Área na BR-lOl com 23.639m2, frente para o asfalto, ao lado da Fazenda
Beto Carrerro, em Piçarras.
403 - Sítio em Schroeder, 12.000m2 com casa, rancho, toda cercada com tela.
404 - Sítio com 20.000m2 com casa em alvo rancho, lagoa, nascente de água,
plantação, arbonizado, Parcelado
405 - Sítio com 35;OOOm2; rancho, 02 Iagoas e água corrente. Aceita carro e

parcela.
OPORTUNIDADE DA SEMANA

Prédio Comercial, com 01 apartamento de 132IW;.e sala comercial térrea de
132m2.Negocia-seromcarrooucaminhão. LocalizadoàRuaBernardoDornbusch.
A IMOBILIÁRIA IRACEMATAMBÉM POSSUI IMÓVEIS PARA VENDA NAS

PRAIAS DE BARRA VELHA - PiÇARRAS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

II

EDITAI.II

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de TItulos da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
.

Fazsabera todos quanto este edital viremque se acham nesteCartório paraProtesto os 'Títulos.centra:

AmareJlnha Ind. Com. de Confec. - Rua Av. Mal. Deodoro, 97 - NESTA
Art. Uslnagem Ltda ME - RuaArthur Guuhter, s/n° - NESTA

Ad Sganderla _ Av. Santa Rosa, 1037 - 1ENEN11EPORTELA (RS)
Aelco Pereira de Jesus - Rua Joaquim F. de Paula, s/n° - NESTA
Cabana Com. Repres. Mat. Constr. Ltda - Rod. BR�280 km 69 - NESTA

Com. Mat. Constr. Vieira Ltda - Rua José T. Ribeiro, 235 - NESTA

Celso J. Bojarski - Rua 478 - NESTA
Distr. Linture de Lino Ventu - RuaAthanazio Rosa, 178 - NESTA

Elétrica VUwe Ltda - Rua João J. Ayroso, 109 - NESTA
EJetromóvels Berfl'art Ltda - RuaWalter Marquardt, 744 - NESTA
Esquadrias de Madeiras Straub - Rua Clara Hanemann, stnO - NEsTA
Esquadro Emp. Imobiliários Ltda - Av. Mal. Deodoro 98 - NESTA,

EsquadroEmp. Imobiliários Ltda - Av, Mal. Deodoro 98 - NESTA
Estofados Prisma Ltda - Rod. BRc280 km 59 - NESTA
EJson Pagaoelli - Estrada Rio da Luz I - NESTA

Figuelrão Com. Mat. Constr. Ltda - Rua José T. Ribeiro, 235 - NESTA

Figuelrão Com. Mat. Constr. Ltda - RuaJosé T. Ribeiro - NESTA
Fnatfcola Casa Nova - RuaBernardo Dornbusch, s/n° - NESTA
Falcone Malhas Ind, Com. Ltda - Rua José T. Ribeiro, s/n° - NESTA

G1o�plat Indl. Ltda - Rod. Guilherme Jensen, km 11- NESTA
lneL Com. Muller Fibras Rep. LtcJa - BR"WI km 198 - NESTA
Instaladora Masch - RuaExp, Antonio C. Ferreira, NESTA
Isolete V. Wehnnesiter- Rua Pastor Lorens Haus, 368 - GUARAMIRIM
José Lucio - Rua 606,97 - NESTA
Kaduka Modas S Ltda - Av. Mal. Deodoro, 23 - NESTA
LuiarMt. Constr. Ltda - Rod, BR-280 km 70 - NESTA
Louri:val Bodaski - Rua Walter Marquardt, 1896 - NESTA
Luiz Aderli do Amarànte - Rua Reinoldo Rau, 359 - NESTA
Lauro Stolnski - Rua Marina Frutuoso, 145 - NESTA
LZ Comunicação Visual Ltda - Rua Av. Teresöpolis, 2458 - Porto Alegre (RS)
MariIeusa de Melo (Decor. Odorizzi) - Rua Reinoldo Rau, 757 - NESTA

Margareth T. M. Kinas - Rod. BR-280 km 56 - GUARAMIRIM
.

MecânicaV� Lt - Rua CeI. Passos Maia, 1246 - NESTA
Mareio Engel - Rua Semi Manar - NESTA
Mario Francisco Hack - Rua Estrada Rio Molha - NESTA
Osmar Oscar Nagel - Rua João Wiest Junior - NESTA
Paulo Cesar do Canno - Rua João Marcatto, 186 - NESTA
Pra Auto Com. Veic. Peças Acess. Ltda - Rua Manoel Luiz da Silva, 122 - NESTA
SUvio Luiz Klhnekowski - RuaÁguas Claras, sino - NESTA
Silvio Luiz Klhnekowski - Rua Águas Claras, s/n° - NESTA
Serli Aparecida da SUva Soares - Rua Itapocuzinho, s/n° - NESTA

Tejatex Com. Ind, Ltda - Estr. I1valdo Duas Mamas - SCHROEDER

Transportes Lupe Ltda - Rua 32i (Figueira) - NESTA

Transportes Arenor Lda - Estrada Rio da Luz, s/n° - NESTA

VIjJa Alimentos Ltda - Rua Luiz Sarti, 1185 - NESTA
Wener Com. Mat. Constr. Ltda - Estradalzabel, s/n° - NESTA
Walter de OOveira Cardoso - RuaPref. José Bauer, 2267 - NESTA

E, como os dites 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 ruaArthurMüller, 78,
no prazo daLei 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.
• KFlJaraguá do SuI,30/03/1995

Tabeliã

II

II

II

II

" .

DECLARAÇÃO D·� RE�RATAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e a quem possa ínteressar que

FLÁVIO LUIS ULLER - Confecções, sito à RuaÂngelo Rubini,
sIn°, inscrito no CGCMF sob n° 00.085.672/0001-47, nada deve
rei. a duplicata 005101 com vencimento em 22.02.95, enviada
INDEVIDAMENTE ao Cartório desta cidade.
Declaramos ainda que, FLÁVIO LUIS ULLER - Confecções

liquidou em dia seus débitos, nada tendo até a presente data,
débitos que possam denegrir sua imagem.

Retrata, Oficina Intima Com: e Conf. Ltda, em 21 de março de 1995

=,

�
.

Com. de Mat. de Construção
MATERIAL ELÉTRICO - HIDRÁULICO - TINTAS - FERROS - PORTAS - 'JANELAS, ESQUADRIAS D�
MDEIRA E FERRAMENTAS EM GERAL - CAL - AREIA, CIMENTO - BRITA - TIJOLOS -TELHAS

PROMOÇÃO
Placa Colonial - mogno

R.egistro Docol - Gaveta modo Europa 3/4

R.egistro Docol - Gaveta modo Europa 1 fi •

Lâmpada Fluorescente 40w /20w

R$1,20
R$5,17
R$ 7,95·
R$ 2,40

ENTRIEGA À DOMiCíLIO E PAGAMENTO À COMBINAR

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCIIICIE'
)lONE «)Ll73)

7:1-0:125

Fábrica de Calhas
Industriais

eResidenciais

VENDE-SE

Apartamentoem BarraVelha, de
frenteparaomarcom sala, quarto,
cozinha, banheiro, ampla sacada,
möbíliado - 9° andar: Valor R$
20.500,00. Aceito carro (50%) do
valor. Contatos (0473) 71-3122
ou (041) 262-6996

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - SantaCatarina

VENDE-SE
Uno CS/90 à gasolina, com som,
corazulrivera.ValorR$8.700,00 .

..------------------_.- Tratar fone 72-2545 cl Cristiane

-
BOXPARA BANHEIROS - VENEZIANAS - PORTÕES

ELETRÔNICOS - ESQUADRIAS DEALUMfNIO EMGERAL

ORÇAMENTOSEM
COMPROMISSO

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

•

i.Hablas espaííol?
Parlez-vous français?

Tu parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak English?
SEJA UM ALUNO POLIGLOTA NA WIZARD IDIOMAS

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

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

. PROCURA-SE

Casaouapto.no centrode Jaraguá
para lugar. Paga-se bem. Ótimos
avalistas. Tratar fone 72-1736 ou
72-3212

VENDE-SE
Título patrimonial do Diana. R$
'200,00. TratarcomRosanenoZã-
0222

VENDE-SE
Santana CL90. branco, com ar,

vidrosverdes.alarmeesom.Carro
em excelente estado. Preço sóhoje
R$ 10.200,00. Tratar fone 72-
.3325 com Cleide

VENDE-SE
Terreno com 370m2 - Rua Do

mingos Sanson - Vila Baependi,
Próximo à rodoviária nova. Tele
fone 72-3443 ou 79-1239 com

Alexandre

VENDE-SE
Mercearia com estoque. Tratar
ruaJoãoJanuário Ayroso, 1726,
Jaraguá-Esquerdo ou pelo fone
71-2711

VENDE-SE
Passat Poínter/Sö motor 2000 à

gasolina. Valor R$ 6.000,00.
.Tratar fone 72-1399

D��
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

Pedras: São Tomé, arâosia,
miracema, madeira rajada, preta
brilhosa, bolacha, pati pave, pedras
muro e revestimento em geral:

Rua Silveira Júnior s/n!/
Fone 73-0027

pr6ximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - SC

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

(jiovana 9WivaS
VENDAS E ALUGUÉIS DE:
VESTIDOS DE NOIVAS - TRAJES PARANOIVOS - 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 Branco, 353 - Fone (0473) 72-2818
,

,Jaraguá do Sul - SC

oAROMA E O SABOR DONS BONSTEMPOS VOLTARAM

� PA�FICADORAECONFEITARIA
r;;?PAO EIVINHO

.

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

MARANE; NI Bolsa
de Telefones

.

I
COMPRA

Fone (0473) 72-100.0 VENDE
ALUGA

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

�ílUJ[�) (Cl) í;';')
I

@�m� 8§�[b�lli]� [1�[Q)�o
DIVlSÃODECONCRETO

(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
__._Rua Joinvllle, 1016 - Fone 72-1101 _
DIVISÃODE PLÂsnCOS(TUBOSDE PVC-ELETROILINHAS
ESGOTO-TUBOSDE POUEnLENO/MANGUEIRAPRETA).

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

Fone 71-0066

ABASTEÇA E CONCORRA
'1

Promoção I'

OU. a,Ou'.
EM ..JARAGUA DO SUL

RUA JOINVll.LE, 1281 - FONE 71-8746

IPIRIJNt:A�

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 1 de abril de 1995 ERRL CORREIODOPOVO-'

Portaria doministérioprovocapolêmica
CIGARROS

Brasília - Portaria do

ministériodaSaúde, que restrin

ge a propaganda de cigarros nas
emissoras de rádios e tevês, entre
23 horas, e 6 horas da manhã,
obriga os fabricantes a ocuparem
25% da embalagem com oito

mensa-

gen s

so b r e

doenças
. causa

daspelo
fumo.

E, tarn
b é m,
impede que a propaganda asso

cie o cigarro àbeleza, bem-estar,
.

sucesso, saúde, sexualidadeeado
lescência. A determinação
ministerial caiu como uma bom
ba na relação entre oministério e

a indústria do fumo.

Agências de propaganda,
jornais, rádios e tevês dizem que
a iniciativa é inconstitucional. O
ministro Adib Jatene, porém,
argumenta que do ponto de vista

médico a portaria é correta,
acrescentando que sua validade

jurídica será apreciada. A inicia
tiva do ministério da Saúde está
baseada em dados inques
tionáveis: 100 mil pessoas
morrem por ano no Brasil víti
masde doenças relacionadas com

/.ego/idode
jurídico

•

vo/ser

ollo/isodo

o hábito de fumar, são quase 270
mortes diárias. Segundo o Insti
tuto Nacional do Câncer, 1995

registrará330milnovos casos de
. câncer,sendo l00mil provocados
pelo cigarro.

Alémdisso, 40% das doenças
cardio-vascuiares sãoprovocadas
ou agravadas pelo fumo. "So
mando as doenças cardio

vasculares e os diversos tipos de
câncer causados pelo fumo, po
demosafrrmarque o cigarromata
mais que a Aids, a cocaína, a
heroína, o álcool, os incêndios,
os acidentes de automóvel e os

suicídiosjuntos".afirmaodiretor
do Instituto, cirurgião Marcos
Moraes. A portaria começou a

ser elaborada em 1990, obede
cendo recomendações da

Organização Mundial da Saúde,
já seguidas em pelo menos 20

países.
Com diferenciações que vão

desde a restrição de horários e

conteúdos das publicidades até a
proibição total da propaganda
nos meios de comunicacão. Paí

ses como os Estados Unidos,
França, Canadá, Noruega, Sué
cia,ReinoUnido, Itália,Portugal,
Finlândia, Islândia e Venezuela,
entre outros, já controlam os

anúncios de cigarros e bebidas
alcoólicas.

DESTAQUE

PauloAfonso em evidência
em sua visita à Argentina
PosadaslArgentina - A

primeiravisita de um governador
catarinense a Misiones mereceu

espaço nos principais jornais da
província argentina. Com cha
mada de capa, o "Primeira
Edición" destacou o fato de o

governador Paulo Afonso Veira

mostrar-se bastante empenhado
no estreitamento das relações
COm províncias vizinhas, como
Misiones.
.

Na coletiva que concedeu à
Imprensa, na Sala Vip do
aeroporto internacional de Posa
das, Paulo Afonso fez questão de
destacar alguns dos principais
projetos de seu governo queman
têm relaçãocom oMercosul.Entre
eles, o da Ferrovia do Frango -

ligando oOesteao litoral deSanta
Catarina - e, conseqüentemente,
facilitando o escoamento da

produção da região .de Misiones
viaporto de SãoFranciscodo Sul.

O jornal "EI Territorio".

registrou o entusiasmo do'
governador da província de

Misiones, Federico Puerta, com a

visita de "um colegajovem, com
idéias claras e com quem
certamente se poderá concretizar
trabalhos importantes para a

região". A disposição do governo
catarinense de fornecer energia
elétrica para cidades que fazem

fronteira com o Estado, como

Bernardo Irigoyen, foi outro as

sunto de grande repercussão na

imprensa local.

08...0matamais que qualquer outra doença

Uma perfeita
parcerta, entre a

Secretarta de

Agricultura e Meio

Ambiente, da
iniciativa prtvada e da
Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
está levando, a preços
bastante acessíveis,
alimentos da melhor
qualidade à mesa dos

jaraguaenses.

Prefeitura

Mun�
{araguá do Sul.'

QuGlldGtU tU uldG
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CORREIODOPOVO - 8 ECONOMIA' Jaraguá do Sul, 1 de abril de 1995

PARTICIPAÇÃO

WegvaiàFeira deHannover BancodoBrasilpodefechar

lO h d t
diversas agências noEstado

com nova ln a e mo ores
Horianópmi<-Cercade8O% das nos estados do Sul.Sudeste

das 165 agências do Banco do e na Bahia, onde o banco tem
Brasil em Santa Catarina estão mais agências e maior volume
em boa situação. A garantia foi denegócios. O governadorPau
dadapelodiretordeCréditoGeral lo Afonso Vieira também foi
e Serviços Bancários, Edson informadosobreumempréstimo
Soares Ferreira, durante audiên- de US$ 25 milhões que será
ciacomogovemadorPauloAfon- contraído junto ao Banco Naci
so. As outras, segundo Ferreira, onal de Paris e intermediado

precisam ser reestruturadas ou peloBanco do Brasil. Odinheiro
correrão o risco de serem fecha- será utilizado na compra de
das. Na audiência o governador equipamentos destinados aos

fezumapelo pessoalparaqueo bombeiros. Segundo os

Banco do Brasil encontre solu- diretores do BB, o repasse do

ções para manter as agências dinheiro depende apenas da
funcionando já que, na sua opi- aprovação do Senado.
nião, elas têm grande impor�, Participação
tânciano atendimento àpopula- Paulo Afonso, no encontro,
ção, principalmente nos muni- disse estar satisfeito com a

cípios menores. presença dos diretores do Ban-

Superintendências co do Brasil em Santa Catarina,
Edson Ferreira, que estava acrescentando que, a partir de

acompanhado pelo diretor da agora, espera que o Estado não
ÁreaRuraldoBB,RicardoCon- mais seja punido pela sua com
ceição, expôs, em detalhes ao 'petência. "SeSantaCatarinatem
governador a nova estrutura 'menos desequilíbrios emais de-
administrativa, que inclui a senvolvimento econômico isso

criação de quatro supe- nãosignificaquenãoprecisede
rintendências regionals locali- ajudadogovernofederal", acen
zadas em Florianópolis, tuou o governador. Para ele, é
Blumenau, Joinville eChapecö, preciso que oesforço catarinense
todas subordinadas à seja reconhecido e que isso

DNulgaqlo saperintendência estadual que representeumacontrapartídada
tem sede na Capital. Disse que União em termos de recursos e

isso vai descentralizar os ações. "Precisamos de uma

servíçose íacílítaroatendtmen- maior presença do governo
to aos clientes, tomando mais federal no Estado e nisso se in

rápidas as decisões. cluem os programas de incenti-
As superintendências re- vo do Banco do Brasil", con

gionais estão sendo implanta- cluiu Paulo Afonso.

J araguá do SU: - Pela 12-
vez a Weg S.A. estará partici
pando da Feira de Hannover, a

maior feira industrial do mundo,
que acontecerá entre os dias 3 e 8
de abril na cidade alemã. Este
ano, a empresa apre-sentará sua

linha de
motores lei/o//oz
à prova
de ex- (lislI/sSS
plosão,

(OIlSOlidoem car-

c a ç a , .

de alu- IIsg0(/OS
m

í

n i o :

Standard IP 55, HGF de alta ten
são e o gerador tipo BTA, os dois
últimos lançamentos da empresa
no mercado europeu.
A Feira de Hannover é

realizada anualmente numa área
de um milhão de :

metros

quadrados e reúne mais de 60 '

países dos cinco continentes. Os
setores representados são

eletroeletrônica, construção ci

vil, iluminação, meio ambíente,
energia alternativa e comum,

robótica, equipamentos
industriais, etc.

Para o diretor presidente exe
cutivo da Weg S.A., Décio da

Silva, a estratégia em apresentar
estes produtos na Alemanha visa
incrementar a parceria da

empresa catarinense junto ao

maior pólo industrial da Europa.
"Todos os produtos estão volta
dos para segmentos de mercado

específicos edegrande tecnologia
em todo o mundo. A Feira de

Hannoy.er significa um

'trampolim' para conquistarmos
novos clientes e consolidarmos
os negócios já existentes", expli-
cou.

Outro ponto ressaltado por

Décio da Silva é a oportunidade
de conhecer tecnologias de ponta
e à possibilidade de comparar a

qualidadedosprodutosbrasileiros
aos de outras indústrias estran

geiras.
Além de expor sua linha de

produtos a Weg pretende fazer
da Feira de Hannover um marco
inicial das atividades da Weg
Alemanha" empresa recém
criada pelo grupo para atender

especificamente negócios em

território alemão. A nova unida
de foi criada para agilizar os ne
gócios feitos naquele país e que
correspondem a 25% do fatu
ramento das exportações feitas

para a Europa. Com a sede na

Alemanha, a indústria catari
nense terá maior capacidade de

estoque e, consequentemente,
maior rapidez na entrega de seus
produtos.

LANÇAMENTO

Coleçãomostramodelosdiferenciados
Jaraguá do Sul- Inovação é o

- ponto forte da Coleção Criativa
Tropical 95. Charmosamente
discretos, os modelos compõem

.

um indispensável guarda-roupa
básicodiferenciado feminino para
meia estação. Os tons suaves

coordenam-se com peças estam

padas e cores mais fortes, en

quanto que as modelagens
misturam formasamplas ejustas,
valorizando a silhueta feminina.

Nesta coleção a Criativa traz

conjuntos, camisetas, maxi
t-shirt, bermudas, blusas, tops,
vertidos. No total são 19modelos
.que seguiram as tendências de:
listrados, minimotivos em fun
dos lisos ou coloridos e os bási
cos.

A cartela de cores da Coleção
.

Criativa Tropical/95 está com

11 tons, passando pelo branco,
preto, mescla grafite, salmão

__

tropical, coral silvestre, azul co
legial, entre outros tons mais
fortes. Os detalhes fitam por
conta dos bordados, costura

aparente, cadarço cru, diferen-:
ciando a coleção. Coleção Tropical Criatival95

ANALISANDO

PROPAGANDA

D.Araújo expandemercado e

ganha a Sasse Alimentícios
Florianópolis" - A D. Araújo

Propaganda, de Floríanöpolís, já
110S dois primeiros meses de 1995

conquistou importantes contas.
Em Jaraguá do Sul, a agência

confirma o sucesso de sua atuação
na cidade quando além de atender

aDalmarTêxtil, ganhaoutro clien
te de destaque, aSasseAlimentíci
os - produtos Café Sasse e Café

Pingo Preto.
Além dessa conta, entraram

para a carteira de clientes da agên
ciaaIrmãosZenS.A. (metalúrgica);
Daewoo Motor - concessionária
DaewooparaSantaCatarina;DaroS
Edificações e Obras Ltda. e Pink
andBlue-fabricantedamarcaPalÍ
Nicki moda para bebês.

Com a entrada das novas con

tas, a D. Araújo passa a ter 32

clientes, o que confirma o sucesso
de sua atuação no mercado
publicitário.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPTtJ

Números mostram mais de seis mil devedores
J araguá do sei - NlÍIIle

.
ros levantados pela secretaria

municipal
de Fínan- DIJ,os /'111

Guaramírím, obras de construção do centro

O calendário também prevê poliesportivo, novas salas de

para o final de setembro, a im-
'

aula e o asfaltamento de várias

plantação de todo o novo sistema ruas de bairros periféricos,
viário, asfaltamento do acesso a cujas obras não dependem ape
Rio da Luz e do novo presídio e nas de recursos municipais.
em dezembro a entrega de novas Segundo o mesmo calendário,
unidades habitacionais, Entre ja-· as obras de reforma da antiga
neiroadezembrode 1996, acons- rodoviária, que vai abrigar a

. trução de pontes já projetadas biblioteca·pública e o arquivo
pela atual administração. Para- histórico não tem data para ser

lelamente, prosseguirão. as concluídas.

mais 3 .307 continuavam, emmar

ço, pagando parcelado, o que re
presentou maisR$40.751,16nos
cofres da prefeitura por conta do
IPTU. Isentos do imposto, por
força de lei municipal aprovada
pelaCâmara, existem 449 contri

buintes. O total arrecadado até

agora é de R$ 1.638.518,67 do

total previsto deR$ 4.092.291,65
previstos para o exercício finan

ceiro de 1995.

Cronograma.
Por determínação do prefeito

Durval Vasel, o cronograma de

obras em andamento no municí-
!

pio passa a obedecer um calendá-

rio rígido, com prazos pré-deter
minados de conclusão. Isso para

que aprefeiturapossaprogramar
se financeiramente no sentido de

poder cumprir os compromissos
assumidos. Assim éque até o final
de abril, a central

.

de compras

projetada para a rodoviária e a

lanchonete da praça Angelo
Piazera deverão estar instaladas.

Em maio toda a sinalização de

ruas e o sistemadeProntoAtendi

mento deverão e�tar prontos.
Em junho o aterro sanitário e

novacrecheconstruídaem convê

nio com o Sesi. No mês de julho,
término do Caic, do portal na

entrada da cidade e de passarela
ao lado da ponte de acesso a

ças indi

camqueaté
o final de

m a r ç o

6.615 con-

t,,/I'1'011l0
,ígld, d,
t'/ltIIlSi,

tribuintes ------

do Imposto Predial e Territorial

Urbàno ainda estavam

inadimplentes, de um total de

23.154 carnês emitidos neste

ano. Isso representa uma arréca

dação a menos, no mês, de R$
1.(j79 .285,73. Os números levan
tados pela secretaria mostram,

ainda, que 12.770 contribuintes

pagaram o IPTUàvista,proporei
ouando uma arrecadação de R$
1.597.767,51.

.

Outros 13 contribuintesjáqui
taram '0 imposto em parcelas e

DEMONSTRATIVO IPTU MES 03/95

Descrição Número Valorpago Valorpago EÍnaberto Emaberto
Contrib emR$ em Ufir emR$ em Ufir

1. Pago a vista 12770 . 1.597.767,51 2.361.116,46 *** ***

2. Quitado em Parcelas 13 997,60 1.474,21 *** ***

3. Pagando Parcelado 3307 39.753,56 58.746,21 774.487,25 1.144,506
4. Inadimplentes 6615 *** *** 1.679.285,73 2.481.581
5. Imunes 449 *** *** *** ***

TOTAL 23154 1.638.518,67 2.421.336,88 2.453.772,98 3.626.087

,

TOQUE DE PELE NO SHOPPING JARAGUA
o 'Toque de Pele" trará para o ''Shopping
jaraguá"a sua famosa llnha feminlna esporti
va, quemistura o jeans básico, em diversas

modelagens, com complementos confecci
onados nos mais variados tecidos e

padronagens da moda;

A empresa commatrizem Curitiba, tem uma

rede de 22 lojas, instaladas nas principais
cidades do Centro-Sul dopais, como: Porto
Alegre,BeloHorizonte, Brestll«, Florianópolis,
joinvilie e outras.

"Uma loja em jaraguá do Suljá é umprojeto
nosso há muito tempo", disse Lucle

Vogelsanger, gerente regional da 'Toque de
Pele': "mas até agora foi impossfvel de' en
contrar um ponto adequado, com. um bom

fluxo de pessoasdentro do perfil da nossa

clientela "
.

...

PLANEJAMENTO E VENDASINCORPORADORA

•

,11
CONS:rAuçOES LTDA.

·/Retail, "Agora no 'Shopping jaraguá', que destina

um andar inteiro ao consumldorjovem, en- .

contramos o caminho para realizar o nosso

projeto".!el. (0473) 71.-2357 - Rua Marina Frutuoso, 784

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PERSEGUiÇÃO
.

. Chevette ficou sem bater'
PMprende dun/a acusada de Os dois dísseram que aban- Paraguai. que sãomuito:

,

' Y
I

'donaram o carro na estrada cidas com as verdadeiras, pro. i

�
,

•• porque a bateria havia acaba- vavelmente, que usavam n�

furtar veiculos em Curitib« ��r�:��:=:.!� :Saltosquep<Xlemterpratic>
gou'', disse o sargento Ivo. Os Ambos foram tevadospan,
dois ainda tentaram rebocar o delegaciadeGuaramirim,Onde
carro mas a corda era muito foram interrogados pelo dele.

Fotos: Marcial MurarlllCP fraca, acrescentou o soldado gado e em seguida foram reco.
Artur. Segundo o que se pôde lhidos à cadeia, aguardando a

apurar, adupla pretendia, com decisão dajustiça. É possível
uma corda mais resistente, re- que eles façam parte de um

bocar o carro do local onde foi grupo de puxadores de carro

abandonado. que' realizam o desmanche
Junto com os dois a Polícia de veículos roubados na re

encontrou umapistolade brin- gião, ou em municípios pró
quedo, das produzidaas no ximos,

, M assaranduba • Apar
tir dadenúnciade ummorador da
localidade
deRibeirão
da Lagoa,
em Mas

saranduba,
a Polícia

Militar do Í11I1't1J11«11s
município
conseguiu prender dois elemen

tos, na quarta-feira, 29, pelama
nhã, acusados de terem furtado

dois carros de Curitiba. Décio
Adair Rode, 22, natural de
Massaranduba e Mareio Antônio

Maffezzoli,20, natural de Jara- ·Marcps e Décio, assaltando com QI7IIQ de brinquedo

guä do Sul, foram presos após
, tentarem fugir da guarnição da Opala que parou bruscamente e uma chavemixa, usada para aci-
PM. fezumamanobracomoseestives- onar a ignição.

Segundo informações do Sar- se fugindo. AplacadoChevettenãoconfe-
gento Ivo e dos soldados Artur e OsPMsiniciaramperseguição re com os documentos encontra

Morsch, que realizaram a prisão, e após alguns quilômetros, conse- dos dentro do carro em nome de
a denúncia alertava para uni guiram interceptar a dupla, já no Paulo Sérgio Antunes Padilha, de
Chevette cinzaplacasAGT 1581, municípiodeGuaramirim. Os dois Curitiba, cuja placa é Am 0279.
deCuritiba (PR), queestavaaban- estavamnoOpalaComodoroSLE, Já o Opalanão possuia documen
donado na rua. Os PMs foram cor azul claro, com aplaca trasei- tos. Os dois rapazes presos disse

averiguar o veículo e depois de ra de número ADI 2939, de ramquejáestavamcomoscarros
estarem alguns minutos no local Curitiba,mas quepode ser "fria". emMassaranduba na terça-feira,
perceberamaaproximaçãodeum Neste carro a polícia encontrou 28.

Opala, Comodoro e Che,ette, que esta,am com a dupla quefoi presa

* CORTE PARA COSTURA (ROUPAS EM GERAL)
* MALHAS E MOLETONS
*COTTON

�

* ROUPAS INTIMAS

O CURSO É GRÁTIS E NÃO É
COBRADO TAXA DE MATRíCULA

AULAS MANHÃ, TARDE OU NOITE
APROVEITE E CONVIDE TAMBÉM SUAS AMIGAS

CURSO GRÁTIS
DE

- .

INSCRIÇOES SOMENTE ATE O DI�
4 DE ABRIL NO BAZAR JARAGUA

AV_ MAL DEODORO, 429

CEREJÃO
LANCHONETE E PIZZARIA

PETISCOS
E SERV-CAR

LANCHES
PIZZAS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Trio épreso acusado de tráfico de drogas
COCAíNA

G uaramirim - Noinício

damanhã de ontem, por volta das

6h30min.,
a Polícia
Civil de

Guarami

rim, pren
deu três

pessoas de

""/"'1
1/'1/1 ",Iil'l
"'/11'
1"1/1,11

uma mes- -----

ma família quemoram na locali

dade de Corticeira, acusados de
comercializarcocaína emaconha
no município. O trio foi levado

para a delegacia juntamente com
12papelotes decocaína, sementes
de maconha, "trouxas" de maco
nha. um revólver calibre 32, de
fabricaçãoargentina.munição,R$
540 reais em dinheiro e diversos
cheques dos consumidores do tó-

, xico que lhes eram repassados
para pagar pelo produto.

Osni Fortunato, 25, natural de
Guaramirim com amulher Clau
dia Brümuller Fortunato, 23, do

lar, natural, de Joinville e o irmão

delaClaudioBrümuller, 22,natu
ralde Joinville,jáeraminvestiga
dos desde novembro do ano pas
sado e, ontem,munido demanda
do de busca, e o delegado
AlcivandroEspezim foiaté acasa

dos acusados e efetuou a prisão.
Ao todo foramapreendidos em

poder dos acusados, 12 papelotes
de cocaína, além de outras 30

gramas que estavam em um pote,
as "trouxas" de maconha, 30 se

mentes de maconha, o revólver,
com uma carga de 7 cartuchos,
diversos cheques usados para pa
gar a droga comprada, jóias e

documentos usados, segundo os

presos, como garantia do paga
mentoposteriordadrogaadquiri-
da.

Segundo Espezim, estas pesso-
as que são identificadas pelos ehe-

II

quesedocumentosserãoindiciados
à depor e serão arrolados como

testemunhas no processo.

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Jataguá do Sul

Secretaria da Educação

EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 12195

APREFEI'IURAMUNICIPALDEJARAGUÁDOSUL,levaao
conhecimento dos interessados que, em conformidade com o que
preceitua a Lei n" 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei
n° 8.883 de 0_8 de junho de 1994, encontra-se aberta licitação na

modalidade de TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, para a

aquisição de LIVROS DIDÁTICOS, PARA AS ESCOLAS DO
MUNICÍPIO.
OS envelopes nO 01 "DOCUMENTAÇÃO" e n° 02 "PROPOSTA",
deverão ser entregues no edifício-sede desta PrefeituraMunicipal, sito à
Av. MarechalDeododo da Fonseca, 247, naDivisão de Protocolo, até às
11:00 horas do dia 19 de abril de 1995, serão abertos no mesmo dia às
14:00 horas.

A íntegra e demais informações serão fornecidas aos' interessa
dos, naSecretariadeObras e Viação, no horário das 09:00 às 15:00 horas,
no endereço supracitado e pelo telefone n" (0473) 71-0988_

Jaraguá do Sul, 31 de março de 1995

ALFREDO GUENTHER

Prefeito Municipal em Exercício

CIaIidIo com a irm4Clarulls e o c",.1Iado Os,.i, presos com a droga em casa

Jaraguá do Sul, 22 de março de 1995

ALFREDO GUENTHER

PrefeitoMunicipal em Exercício

ESTADO DE SANTA CATARINA

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul- SC
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/95 '

ALFREDO GUENTHER, Prefeito Municipal d� Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, tomapúblico para conhecimento de ínteressados, que se acha abertaCONCORRÊN
CIA PÚBLICA N° 002/95, para CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE DUAS SALAS

COMERCIAIS, anexas a PrefeituraMunicipal, desta cidade.

O procedimento licitatório e o contrato que dele resultar obedecerão integralmente, às
normas contidas na Lei Federal N° 8.666/93, de 21.0�.93, com as modificações que lhe

introduziu a Lei Federal N° 8.883/94" de 08.06.94, Lei Federal N° 8.987/95, Legislação
Correlata e ao estabelecimento neste Edital.

ACOMERCIALORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E SERViÇOS SIC LTDA.

__..
Escritório informatizado, para prestar serviços técnico profissionais de contabilidade, orientação
fiscal e pessoal, perícias contábeis, auditoria externa, consultoria administrativa, elaboração e

ossessortc em projetosde Investimento Industrial e comercial eviabilidade econômica eflnoncelro.
administradora e corretora de segurOs em geral, e Imposto de Renda.

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 122 - FONE 72-0504 - JARAGUÁ DO SUL - se

Os envelopes contendo a "DOCUMENTAÇÃO" ea "PROPOSTA" deverãoserentregues
até o dia 03/05/95 às 10:00 horas, naDivisão de Protocolo, na sede da PrefeituraMunicipal de
Jaraguá do Sul, sita naAvenidaMarechal Deodoro da Fonseca, 247, e serão abertos no mesmo
dia às 14:00 horas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontra-se à disposição dos

ínteressados naSecretariadePlanejamento, no endereço retro indicado sendo parte integrante do
presente Edital.

I'
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RECUPERAÇÃO

luventus começa a acertar Amizade eEstrellafazem
,

fi 1,,1
'.'.

fi principaljogo da rodada
no· lna ua. pnmelra ase Guaramirhn - .A' equi•es do �m,lOO,:,,"u�daoom-,

. Amizade deGuaramirim e do Estrella Ainda hojeJogam, nomesmo horano, \

de Nereu Ramos fazem a principal Aliança eJuventus, no estádio doAli
partidade hojepelaS" rodadado Cam -

ança no Rio Cerro II.

peonato da I"Divisão de Amadores da Amanhãarodadaé fechadacom os

Liga Jaraguaense de Futebol (UF). O jogos entre Vitória x João Pessoa e

jogo inicia às 13h30min, para os Cruz deMalta x Caxias. A equipe do

aspirantes, e por volta das lSh30min João Pessoa, 2" colocada ao lado do

para as equipes principais. O Estrella Amizade, torce para um empate em

quer manter a invencibilidade no Guaramirim, para ficar em melhores
certame e garantir a primeira coloca- condições na tabela. Mas no caso de

ção, enquanto o Amizade precisa da vitórias do Amizade e do João Pessoa,
vitória para se reabilitar no péssimo as três equipes (Estrella, João Pessoa
resultado do final de semana passado. eAmizade) ficariam empatadas com 8

O jogo será no estádio Henrique pontos em lOna classificação geral da
Bernardi, deGuaramirim,ereúneduas competição.

J araguá do Sul- Anima
do com a goleada no jogo de
meio da semana sobre o

MarcílioDias (5 a 3) o Juventus
enfrentaamanhão timedoAvaí
em casa buscando a man.uten

ção de
umasérie

detrêsjo-:�
gos sem

perder.
Na quin
ta-feira, a
diretoria

I'

(I (Dm o
I' •

p/DXlmO
los(I

Tk"ko tem mais de 20 dias ptII'tJ acertar a equipe para a 2-fase
i

"

ficar entre os dois primeiros Concórdia. Já no grupo C, o

colocados, no grupo B, para Brusque é o virtual clube que
estar habilitado a disputar o sobeparaoGrupoB, enquanto
octagonal final do catarinense. o Joaçaba, desce para o C.

'

A princípio, Juventus e Assim o grupo do Juventus
Blumenau são as equipes do na próxima

'

fase deverá ser

grupo A que desceram para o composto por: Blumenau,
grupo B. Mais um time deve Brusque, Caçadorense,
acompanhá-los eadecisãofíca Araranguä, Inter de Lages,
entre Marcflio Dias, Avaí e Hercílío Luz e Juvéntus, Resta
Figueirense. Do grupo B saberqual seräaúltíma equípe
subirão paraoA as equipes da' .queíntegrarãogrupo (Marcílío,
Chapecoente e provavelmente figueira ou Avaí), A decisão
Atlético de Ibirama e será neste fínal-de semana.

PRIMEIRONA

VÔO LIVRE

Parapentes invadem. espaço
aéreo de Jaraguá do Sul
JaraguádoSul - Aconte- Serão realizadas as provas

cem hoje e amanhã, em de CoaI (pouso em ponto
Jaraguá do Sul as provas de determinado emmenor tem

Parapente do Campeonato po) e de Permanência no Ar,
Catarinense deVôo Livre. É respeitando-se as condições
aguardada a presença de climáticas. Os locais de pou
cerca de 50 pilotos dos esta- so serão definidos pela
dos de São Paulo, Paraná e coordenação da competição
Santa Catarina, que e apresentados aos pilotos
decolarão as rampas do no ato das informações de
Morro das Antenas. iriscrições.

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

I
,

SEGUROS GAR·CIA
Você não precisa mais se deslocarpara fazer

compras no centro. VISITE MACK BAZAR Rou- '

pas, calçados, bijoterias, brinquedos, artigospara
casa e uma linha completa de material escolar.

Rua João Januário Ayroso, 3528

�:�,,:.;":g;�1�::U.rdO 4I,MI_
Rua Expedicionária Gumercindo da Silva nrl 90,
1r1 and�r, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
Jara uá-do Sul - SC

CONSTRUIR
É 6 VEZE

BREITHAUPt
IS·FÁCIL.

IBREITHAUPT

anunciou

mais uma contratação, que vai
reforçar o miolo da zaga.'

juventina. Adernar, que veiodo
Sorriso (MT), onde jogou no

ano passado ao lado do goleiro
Märcío Ventura. Ele tem 32
anos .e já está integrado ao

grupo.
Após o jogo de amanhã, a

equipedo "MolequeTravesso" ,

que já está no grupo B da

próxima fase do campeonato,
iniciará uma série de
treinamentos visando a

_preparação efetiva do grupo

para buscar a reabilitação no

certame. O Juventus precisa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




