
te encaminhou ao govema-
Hácinco anos,RolliBluch, dor um novo pedido para

começou a criar periquitos que a rodovia seja melhora
australianoscomo terapiapara da nestes aspectos, agora
combater o stress. Hoje ele com o respaldo da Assem
ostenta o título de bicampeão bléia Legislativa.
brasileiro na categoria; tendo
ganho34prêmiosrecentemen-
te. Página6

IIMPREsso.1

o mandado de segurança

impetrado por 23 proprietári
os de imóveis em ruas que
foram asfaltadas pela prefeitu
raserácontestadojudicialmen
te. Segundo a prefeitura, está
havendo exploraçãO política
do fato. Página 5

Terapia contra
o stress forma
grande campeão

Fundação testa a

vacina contra a

Aids em voluntários
A Fundação Osvaldo Cruz

(Rio de Janeiro) começa a tes
tarumavacinacontraaAids. O

Brasil,segundopaísdomundo
em número de casos da doen
çanotificados, é urn dos cinco
países escolhidos para o teste.

Página 7

Energia elétrica

para agricultores
Nos próximos quatro anos,

35 famílias de agricultores te
rão, segundo o governador
Paulo Afonso Vieira, energia
elétricaem suas propriedades.

Página 5

Pomerode, além da ausência

de acostamento em vários

trechos, tem sido a causa de

muitos acidentes, alguns com
vítimas fatais, desde que foi
asfaltada. Nesta semana ve
readores voltaram a criticar

a desatenção do DER para
com os apelos do legislativo.
Agora, segundo consta, o

grupo suprapartidário de

deputados do norte/nordes-

Página3 Subüla da serrtl niio têm acostamento

\
\ \

Jogadoras homenageadas na prefeitura

Biblioteca Pública do Estado

EO
Dona de urna beleza madu

ra e muito inteligente, a atriz
Eliane Giardini prepara-se
paraum importantemomento
na novela Irmãos Coragem.

Caderno de Variedades

DESTAQUE

Voleibol feminino fica com

vice-campeonato brasileiro
Eloísa Schlikmann, a Elô, .

c� apenas 17 anosabbade
se� convocada pela terceira

vez para integrar a seleção
brasileira de voleibol infanto

juvenil que vai disputar tor
neiosmundiais nestacatego
ria. A equipe da Fundação
Municipal de Esportes de

Jaraguá do Sul ficou com o

vice-campeonato brasileiro

disputado recentemente. Por
sua vez a equipe de futebol

de salão doColégio São Luís

(infantile infanto/juvenil) deu
um verdadeiro show de bola

em amistosos disputados em
Curitiba. Página 11

.
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Confira aHistóriaEDITORIAL

escuridãoLuz na
,

E quase impossível se acreditar que, às
vésperas da virada do século, ainda existam
35 mil famílias de catarinenses em regiões
'rurais do Estado (ver matéria na página 5)
sem o benefício da energia elétrica. Mais

apreensivo ainda é constatar que Santa

Catarina, com cobertura de rede elétrica em
85% de seu território, é o mais avançado no
setor em todo o país.
Diante de tal realidade, não é difícil

imaginar as razões de os agricultores
catarinenses - amaioriaminifúndios - viverem
hoje uma situação de penúria. Aí está, Sem
dúvida, explicado o êxodo rural em direção
aos grandes centros urbanos, aliado à falta

..

'

de uma política agrícola definida.

"A Hist6ria de nossa

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

o Estado promete, num prazo de quatro
anos, zerar o déficit de energia elétrica,
instalando 14 mil quilômetros de rede neste
período, num investimento daordem deUS$
85 milhões dos quaís 25% por conta das

prefeituras e dos novos consumidores.
Tal benefício será indiscutivelmente, um

importante passo para a retomada de um

programaconcretodeapoio aos agricultores,
hoje quase que abandonados àprópria sorte,
sem as condiçõesmínimas ideaisdeprodução
e, porisso, cadavezmais alijadosdomercado
competitivo; Esta é uma promessa de cam
panha do governador Paulo Afonso, E,
espera-se que não seja apenas mais uma

promessa.

Barãode ltapocu

Há95anos
5°daConstituição -oempréstimo feito
em 1894 à Santa Catarina e ao do

Paraná, pela União, por nio estar

amparado como auxílio dado para
restaurar as finanças dosEstados, mas
deauxílio paráminorar os sofrimentos
individuais produzidos por aquela ca
lamidade, e as interpretações ganha
vam as páginas dos jornais da época
que ajudavam a discutir a matéria,
como veremos adiante.

-Ern 1900, decorridos poucosanos da
passagemdos federalistas porJaraguá,
os republicanos vitoriosos procuravam
"acertar" perante o erário o variado
elenco de "empréstimos" davam

margem a um projeto de Lei, n" 270,
31/12/1894, que defina empréstimos
autorizados, eram vetados, em 13/11/
1900 - 12° da República, pelo pre
sidenteM. Ferraz de Campos Salles, a
ResoluçãodoCongressoNacional, que
converteuemauxílio, na forma do art.

Há70anos
- ArturMüller, Intendente de Jaraguá, Coração de Jesus. Joio Jacob tinha 78

2° .distrito do município de Joinville e anosesuaesposaDorothéadeAlmeida,
seus irmios José e João, tinham a 70,ambos nascidos na cidade fundada
venturade ver passar abodade ouro de por Hermann Blumenau.

seuspais-JoioJacobMüllereDorothéa - Era localizada a emigração italiana:

de Almeida Müller - que residiam em em 1924, saíam da Itália 400 mil pes-
Blumenau e ali o vigário geral da soas, 100 mil mais do que nos dois

paróquia de Blumenau, Frei Daniel, anteriores: 68.000 para a Argentina;
oficiavaumasolenemissaparaassinalar 36.000 para os EEUU; 10.000 para o

tio longeva data, estando o coro a Brasil; 5 mil e 4 mil para a Austrália e

cargodasirmãsedosalunosdoSagrado
.

Canadá, respectivamente.

omundo encantado de Fernando Collor
* lugusto Nunes

Justiça, nem ao eleitorado. crime de vadiagem e estabelece a
Acompanhado pela mulher, punição pertinente: ''Én&egar-se

Rosane.eperßunícíaGuímarães, alguém habitualmente à ociosi
secretária da jovem antiga dade.sendovãlídoparaotrabalho,
primeira-dama, Collor decolou sem ter renda que lhe assegure
para os Estados Unidos em meiosbastantesdesobrevivência,
dezembro, três dias depois da ou prover a própria subsistência
morte do irmão Pedro. Encerrada mediante ocupação ilícita. Pena:
a escala restauradora na estação prisão simples, de 15 dias a três
de esqui de Aspen, no Colorado, meses".Emborafisicamenteapto
divertiu-se nas semanas seguin- para o trabalho, Colíor segueocí
tes com extraordinária deter- oso, há dois anos emeio. Deixou

minação: nemmesmoamorteda .derecebermeaadasbämuítotem
mãe, Leda, que havia dois anos po: as empresas da família estão

vegetava num hospital em São em situação pré-falimentar, e até
Paulo, conseguiu trazê-lo de vol- agora não foram pagas sequer as
ta ao Brasil. Fiel ao manual do despesas com o internamento de
milionário aposentado, Collor LedaCollordeMellonoHospital
almoçou em Nova York, foi ao Albert Einstein. O ex-presidente
Louvre em Paris, jantou em não tem emprego regular desde
Londres, dormiu bastante em to-. setembro de 1992, nem parece
das as cidades e retomou aos . interessado em prover a própria
EUAcomadispt>sição decrian- subsistência. Poderíaestarpreso.
ça em férias. Essa energia infan- Está na Dísneyworld.
tilacabade depositá-lo nomun
do encantado deWalt Disney.

O artigo 59 da Lei das

Contravenções Penais define o

Omais notório desocupado do
país - FernandoCollor deMello -

completa dia 10 simultaneamen
te, 100 dias de férias no exterior
e 900 de vadiagem: o ex

presidentepermaneceociosodes
de29 de setelilbrode 1992, quan
do foi
afastado
do po
der pelo
Congres
-so. O
centési
mo dia
de des-

'(o//or
li-presidellte
deverioser
presopor
vodiogem

'Há60an.os
- Em 1935, se o trem era a grande
alavanca do progresso da região, a

burocraciacomprometiaos serviços de
que a rede dependia, Assim é que a

EstradadeFerroSioPaulo-RioGrande
- Ramal de São 'Francisco afixava

cartazes, disciplinando serviços: as

bilheterias fechavam sempre 15 minu
tos antes dachegada dos trens e os que
nio se munissem dos bilhetes antes,
tinham quepagarno trem com 50% (7)

,

de aumento. Isto num entroncamento

rodo-ferroviário como Jaraguá qUe ab-
.

solvia a maioria dos passageiros e

Há 10anos

cargas da região.
- Um novo complexo industrialinstala
va-se em Jaraguá: eraa firmaBernardo
Meyer & Cia., que pedía licença para
construirumafábricadelacticínios, no
terreno de suapropriedade, à ruaPreso
Epitácio Pessoa, no centro de Jaraguá
(hoje demolido).
- Era fundado um conjunto musical
Jazz "Jaraguá", nesta vila, sob a ba
tutadomaestro "Romeu" (Bastos), que
estreava no baile de carnaval do "Tiro

canso no hemisfério norte foi
celebrado na Disneyworld,
cenário tão inverossímilquanto a
EraCollor. Alguns quilos amais,
camufladosporblusas amarradas
na cintura, amplas camisas
multicoloridas e calças .joggíng
adequadamente largas, ele tem

circulado por montanhas mági
cas, casas assombradas e túneis
do tempo com a aparência pláci
da de quem nada deve - nem à

àe Guerra 406".

- Em 1985, aimprensalocal comentava
o espetáculo vexatório para a classe

políticaeopröpriomunicípio noplenário
daCâmaradeVereadoresdeJaraguádo
Sul, envolvendo dois vereadores da si

tuação, carregando desavenças pesso
ais naquelasessão.Umpropunhacalça
mente de vias públicas para mostrar

serviço e o outro, com ajuda de

vereadores da oposição, conseguia
neutralizar a votação, sob alegação

"quejá constavam do plano de governo
do prefeito Durval Vasel, não havendo
necessidade de nova indicação. Foi a

gota d'água para aumentar a cólera do

propositor. Uma rápida troca de insul
tos, correndo soltos socos e pontapés, o
grupo do "deixa disso" separaram os

edis que, contudo nio querem deixar o

assunto cair no esquecimento, enchen
do o espaço com ameaças, gerando
temorque a "coisa" piore.

* Jornalista do "Zero/
Hora" - RBS JornallPorto
Alegre
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F:"etranca
(C.M.)

Urna pergunta
Sie, conforme diz o deputado Ivo Konell (PMDB)·o governo
nõo realiza obrasfofa do orçamento e se, analoglcamente,

realiza as que estão orçadas, para que finalliJatk os

deputados programam viagens a Florianópolispara "pedir
obras" ao governo para as regiões norte/nordeste? vao
pedir obras que estho no orçamento e que, com pedido ou
sem pedido, serão realizadas? Ou vtfo pedir obras que n/io
estilo no orçamento e que, por tsso, não serão realizadas

compedido ou sem pedido.

Empauta
Ademir Noetttberg, contabi
lista deGuaramirim; é nome

, ventiladocomocandidatoem

potencial a prefeito no ano

que vem./Voemberg, tambéitt
ptesidentedàAção soctalk»,
cal e umMsproprietários do
Centro Educacional
Carrossel, nloéfiliado (ain
da) a nenhumpartido poUti
Co.

Está I,erito
No novo Gula Turistico de

Compras eLtti.erde Jaraguâ
do Sul, os munictpos de
Guaramirim, Pomerode e

Corupá figuram como

"atrativos adicionais" pera
osvtsitonses. Nommimo uma
flagrante falta de respeito
com estas comunidades do
Vale do Itapoeu It região.

Iã er«

Projetos da recht de esgoto;
gás e tevê a cabo, que
estariam conclulâos, segun
do o prefeito vasel; até o fi
nal de 95; parece que
abortaram. Bom esclarecer:
os doisprimeiros interessam
à Engepasa mas o custo,
superior a R$ 40 milhões,
não encontra parceiros na

inieiativaprivada. O terceiro

viráporempresacredenciada .

peloministério das Comuni
cações. Não se sabe quando.

Quemassume? 1
FUi questionado sobre não
ter ouvido a versão da
prefeituranocasodomanda
do de segurança de
proprietários de imóveis em
ruasque receberampavimen
tação asfdltica (CP de 05/
04). Eles estiiopagandomais
do que devem.

Quem assum'e? 2
Mas, pergunto, ouvir quem?
Edou como exemplo três ca
sos: anopassadooadvogado
Leonel Pradi Ftoriani; em

entrevista eotettv«, deu

declarações sobre a rejeiçdo
de contas do ex-prefeito Ivo
Konell. Depois, negou tudo.

Quem assume? 3
Mais recentemente; o

secretário municipal de Fi
nanças, Adolar Jark, me deu
uma entrevista sobre

proposta do vereador Pedro
Garcia(PMDB),paraquefa
maiasatingidaspelaenchente
de fevereiro fossem isentas
do IPTU. Chamouovereador
de ignorante em relação h.

legislaçãomunicipal. Depois,
negou tudo.

fluem assu"me? 4.
O prefeito Durval Vasel, a
quemfu: indagar sobre boa
tos de que estaria havendo
uma reaproximaçãoentreele
eo (hoje)deputado IvoKonell
- num apoio a uma

candidaturade Yaseladepu
tadofederal- não desmentiu.
Depois, negou tudo.

Pergunto.finalmente: aquem
devomedirigirnaprefeuura?

Tudobem
O Fernando Collor deMello

(ex-presidente,
.

lembram?)
anda numa boa pelos Esta
dos Unidos. Desempregado
há quase três anos, não tem

salário mas vive passeando
pelo mundo (leia artigo na

página2). Paraalguns. como.
se vê, não há justiça. E nem

cadeia. Malandragem e

safadeza noBrasil dá status,

POlfTICA
PRESSÃO

COIUtEIODOPOVO - 3

Yereaâoresquerem rodovia
em condições âe segurança

. J araguá do Sul - Os aci
dentes freqüentes na rodovia

Wolfgang Weege, entre Jaraguá
doSul ePomerode, continua sen
do assunto na Câmara de
Vereadores por causa da parca
sinalização e,emmuitos trechos,
a ausên-
cia de
acosta

mento.

Já no

ano pas
sado o

vereador
L u i z

Zonta (PPR), questionou por
várias vezes oDepartamento Es- •

tadual de Estradas de Rodagem
(DER) e as�etal'iaestadual dos
Transportes eObras,hojeocupa
da pelo vice-governador José

Augusto Hülse, sobre a viabíli
dade de instalação das chamadas
"lombadas eletrônicas" nos

trechos de maior risco. Até hoje
não recebeu resposta.

Nesta semana o vereador

Augusto Guilherme Mueller

(PFL), que assumiu na vaga do

Sinols dtJIs
I.visg.rom
qll.lzos do
PDPlllo[DD

,

.INSS diz que
vai melhorar
o atendimento

Jaraguá do Sul - O péssimo
atendimento da agência do INSS
de Jaraguá do Sul voltou a ser

assuntonaCâmaradeVereadores.
Segundo o vereador José Carlos
Neves (PPR) o superíntendente
estadual, Floriano Martins,
garantiu a contratação de nove

assistentes administrativos, já
concursados, e maís onze
funcionários cujosnomesjáestão
listados. Segundo Neves, é hora
de todos "cruzaremosdedos" para
que tais contratações se efetivem.
Estranhamente, nesta semana o

vice-prefeito Alfredo Guenther,
disse que a necessidade mínima
da agência de Jaraguá é de 31
funcionários.

deputado GeraldoWerninghaus,
informou que o parlamentar ob
teve aprovação na Assembléia

Legislativa de uma indicação
subscrita pelos oito deputados
queintegramogrupo supraparti
dário das regiões norte/nordeste,
solicitando um estudo técnico

para a implantação das lomba
das. Para reforçar o pedido,
Mueller solicitou que se faça um
levantamentó do número de ací-

dentes nesta rodovia, depois de

asfaltada,paraque sejaacelerada
a instalação das lombadas.

Wigando Meyer (PPR) deu

respaldo à reivindicação, suge
rindo, inclusive, a interferência
da Associação C'omercial e

.

Industríal de Jaraguá do Sul,
acrescentando que a questão do
acostamento merece, igualmen
te, providências imediatas do

governo do Estado. Meyer pediu
que a Câmara enviasse ao grupo
suprapartidário dedeputados um
manifesto a respeito do assunto.

Tevê
A desatenção das emissoras

de televisão paracomJaraguá do
Sul foiquestionadapelo vereador
Paulo Floriani (PPR). A queixa
generalizada dos que não têm
antenaparabólica foi expressada
em plenário pelo vereador que
pediu a interferência do colega
José Ramos de Carvalho (PPR),
membro daCDL, parauma solu
ção imediata do problema. Isso
porque também os lojistas, no
aspecto de publicação, são

prejudicados diretamente.

I'
mdhor começar [ogo,
com seriedade, afgo
medíocre, do queficar
sonhando eternamente

com aperfeição.
(HENRI DE TOURUILLE)

Dalmar

!h�
e�
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R. EMíliO C. JOURDAN, 140 - CENTRO
Em frente ao. Supermercado Sesi - Fone: 72-0,108

PÁSCOA GOSTOSA É COM CHOCOLATE CASEIRO JARAGUÁ!
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ASFALTO

Governo promete instalar Prefeitura diz que mandado

14mil quilômetros de rede o������UI_�!�r���se������
do de segurança impetrado por ser a de tumultuar umamedida
23 proprietários de imóveis em e causar danos à administração
ruas asfaltadas pela prefeitura, municipal", acrescentando que
mereceu contestação nesta se- os danos eventuais que
mana pela prefeitura. Segundo poderiamsurgir atingem a soei
o procurador Leonel Pradi edade como um todo; que não

Floriani, a argüição dos advo- gozaria dos benefícios inegä
gados no questionamento da veis do asfalto como

cobrança de contribuição de . instrumento de progresso.
melhoria não procede porque Diz, ainda, o advogado na

não se atém a aspectos funda- notaqueaargumetaçãojurídica
-mentaís e verdadeiros. Ernnota consta de procedimentos que
distribuída pela assessoria de estão e que ainda serão encamí

imprensa, o advogado diz que nhados à Justiça, anexados ao

os impetrantes entram em processo, com citação de textos
contradição quando dizem que legais compatíveis e inerentes,
não pediram o asfaltao e que, razão qual não quis antecipá
por isso, não se sentem na los "por precaução e no sentido

obrigação de pagá-lo. de preservar nosso direito de
"Pelomenosum dos clientes, defesae nossas estratégias ". Ao

vereador na ocasião e agora de- fmal da nota o Procurador diz

putado, o senhor Geraldo que "cremos que a ação não

Werninghaus, assinou pedido pode virargênero deexploração
na Câmara para a pavimenta- política ou social, objetivo que
ção asfáltica de todas as ruas nos parece estar embutido na

centrais que receberam o bene- divulgação do fato, por iniciatí
fício'', afirma na nota Floriani. va dos autores".

ENERGIA

C ampös Novos

MarcolinoRibeiro deDeus, 70
anos, agricultor do município
de Campos Novos onde planta
feijão e cria gado, foi o escolhi
do para receber a primeira
geração
de ener

gia elé
t r i c a

do pro-

citdeeletrificação rural emSan
ta Catarina, que hoje já conta

com 85% de cobertura do

território, considerado o maior

índice percentual do país.
A chave geral dos dois

quilômetrosde redeque contam
a propriedade de 300 hectares

foi acionada pelo governador
Paulo Afonso Vieira. Para os

próximosquatro anos aprevisão
é a de se implantar 14 mil

quilômetros de rede elétrica,
beneficiando cerca de 35 mil

faraílias. Somente neste ano

deverão ser instalados três mil

quilômetros de rede. Em 96 é
97, outros setemil quilômetros,
ficando os quatro mil

grama
"Viva a

P/Dg/tlmtl
tltingi/D
JSmi/

Luz" Itlm/litls
implan-
tadopelogovernodoEstado em
regiões que ainda não possuem
este benefício. Até 1998, este
programapretende zerar o défi-

quilômetros restantes para
1998, num investimento total

de US$ 80 milhões. O Estado,
através da Celesc, participa
com 75% do total, ficando os

restantes 25% por conta das

prefeituras e dos consumido-
res.

Intercâmbio
O governador Paulo Afonso

reuniu-se com<.> ministro da

Agricultura do Canadá, Ralph
. Goodale, visando fortalecer o
intercâmbio comercial e cientí
fico entreSantaCatarina e aque
le país. O objetivo principal é
importar tecnologia canadense

paramelhorar o rebanho leiteiro
do estado.

PauloAfonso acionou a luz naprimeirapropriedade

Para nós, seguro não é só garantia de. riscos

.

Seguro é Prestação de Serviços .

'SEGUROS G�CIA'
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nll SO,
111 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
Jara uá do Sul - SC

Pontofacultativo no dia 15
.
Jaraguá do Sul - O

prefeito Durval Vasel assinou
decreto considerando ponto
facultativo a quinta-feira
Santa, dia 15 de abril,
favorecendo os servidores

públicos que desejam visitar
familiares e comemorar a

Páscoa de forma condigna e

sem serem impedidos pela
carência de tempo para
eventuais viagens.

Os estabelecimentos
bancários também terão

paralisação naquele dia, de
acordo com decisão já adota
da.

O prefeito Durval Vasel
aproveitou a oportunidade
para afirmar queo feriado de
Páscoa servirá para uma

aferição detalhada dos

projetos em: andamento na

cidade, já priorizados num
cronograma de obras discutido
e aprovado pelo colegiado
municipal e entregue à divul

gação da imprensa.
Nesta sexta-feira (7), o

colegiado conferirá com o

prefeito quais os estágios do
cronograma já cumpridos e os

que restarn cumprir para o seu

andamento conclusivo.
.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PERIQUITOS

laraguaense é bicampeão
brasileiro na categoria
Jaraguá do Sul - Como a

pesca, a criação de pássaros pode
ser uma

ó tim a

válvula
de esca-

deRolliBluch,membro daAssoci
ação JaraguaensedeCanaricultura
e Ornitologia que recentemente

sagrou-se bicampeão brasileiro
como criador de periquitos
australianos, em campeonato dis

putadonacidadedeCampinas (SP).
Há cinco anos, por recomenda

çãomédica para combatero stress,
Bluch passou a interessar-se por
pássaros, especialmente pelo pe
riquito australiano, no que se espe
cializou. Levou ao campeonato de

Campinas 11Oexemplares (catego
ríafílhotes), tambéminscritosnum
torneio internacionalparalelo.Vol
tou para Jaraguá do Sul com 34

prêmios. Além do bicampeonato,
ganhou o Troféu Eficiência
(número de pássaros inscritos).
Troféu 6° Torneio Internacional
Cedé Open (criador campeão) e

Troféu Fêmea Série Rara

(topetuda).Nafmaldocampeonato
brasileiro, Bluch venceu nas duas

categorias (macho e fêmea).

P6sso/tJS

PO/O'
(tJmbo/e/

pe para
as pesso
as esues

sadas. E,
nãosóis-

tJs//ess

so, proporcionar momentos de

extremasatisfaçãopessoal.Éocaso

MartiM: um dos mais antigos proflssiotulis

MÉRITO

Botraeheu» sobrevive às
novas tecnologiasdospneus

Jaraguá do Sul- Nesses tem
pos de pneus de apurada qualida
de técnica em que os ditos cujos
têm longo período de duração;
ser profissional a se estabelecer
comoficinade consertos depneus
é termuito amor ao serviço que
faz.

JorgeMartins é seguramente
um dosmaisantigosprofissionais
do ramo e estamos lembrados de

I

suafainanopostoEmmendoerfer
aí na Mal. Deodoro.

,

Mesmo pegando duro no

,......""""""''''''''''''''������ serviço, consertando o que vem

'pela frente, é um ser humano

sempre em paz com a vida, mes
mo quando os percalços do dia-a
dia viravammadrasta ou quando

�
,

� #III

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

Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 737
,89251-380 - Jaragu6 do Sul - SC

Fone/Fax(0473) 72-3294

desalmadosladrõessurripiavam
o seu carro conquistado às duras

penas.
Hojeeie estáestabelecido com,

suaoficina na rua 20 (Domingos'
Rodrigues da Nova Júnior),
defronte do conjunto residencial

, "Jacó Emmendoerfer", nesta ci
dade, onde aguarda a sua cliente
la nos momentos de "precisão" -

consertando um pneu de última
horapara enfrentar uma viagem.

Pelas suas qualidades de ho
mem honrado e trabalhador que
gosta das tarefas que faz, ele têm
todas as qualídades para este

Mérito Profissional que lhedevo
tamos com a publicação desta
nota. (E.V.S.)

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

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

RESULTADO DO JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 010/95

A Comissão de Licitação da TOMADA DE PREÇOS N° 010/

95, comunica que foi julgada vencedora da Licitação em referência, a

proposta da empresa NORANCAL LIDA., pelo preço Global de

R$1.077.649,55 (HumMilhão, Setentae SeteMil, Seiscentos eQuaren
ta e Nove Reais e Cinco Centavos), para construção de uma Ponte

Rodoviária, classe 30, com supraestrutura de concreto armado e

protendido sobre o rio Jaraguá ligando as ruas Angelo Schiochet e 25 de

Julho, com 180,00 metros de comprimento e 14,00 metros de largura,
com prazo de execução de 270 dias corridos, estando desde já o licitante
vencedor intimado àcomparecerjunto aestaMunicipalidade, num prazo
de 5 (cinco) dias, para celebrar o contrato.

Jaraguá do Sul; 05 de abril de 1995
LUCELIA MARIA ARALDI LESSMANN

Presidente da Comissão de Licitação

VENDE-SE
Pontocomercial,emGuaramirim,
BR-280 km 58. Tratar fone 72-
1023 com Cleide

VENDE-SE
Chevette SL 89, álcool, metálico,
impecável. Valor R$ 7.500,00.
Tratar 71�6311 (res.) e 71-2400
(comI.) com Eduardo.

VENDE-SE
Santana CL 90, branco, com ar,
vidros verdes, alarmeesom.Carro
em excelente estado. Preço R$
10.200,00. Tratar fone 72-3325
com Cleide

VENDE-SE
Terreno com 370m2•RuaDomin
gos Sanson. Próx. a rodoviária
nova.Telefone72-3343 079-1239
com Alexandre

CODEJAS - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL 0001/95 - EXTRATO

PROVA DE SELEÇÃO N° 001/95
Tornamos público, para conhecimento dos interessados, gue apartir do dia 18/04/95, das 8:00 às 15 :00,

atéo dia25/04/95, estarão abertas as inscrições paraprovade seleção, a fim depreenchimento das seguintes vagas:
• Cadastrador • Auxiliar de Serviços Gerais • Carpinteiro II
• Servente * Auxiliar Administrativo * Pedreiro II
• Merendeira * Motorista I * Operador de Máquina II
* Pintor

.

* Transcritor * Programador Sr.
• Calceteiro *Motorista" * Secretária
• Pedreiro I * Carpinteiro I * Operador de Computador

* Operador de Máquina I
Local de Inscrição: Praça Angelo Piazera, (fundos) RuaQuintino Bocaíuva,
Documentos para inscrição: Carteira Profissional e/ou Carteira de Identidade.
Todas as demais informações deverão ser obtidas pelos interessedes no local da inscrição, onde se encontrará
fixado o edital completo. As provas serão realizadas na FERJ - Fundação Educacional Regional Jaraguaense,
situada na Rua dos Imigrantes, n" 500, Bairro Vila Rau do Município de Jaraguá do Sul
Datas e horários de provas serão determinadas após o término das inscrições.

Jaraguá do Sul, 05 de ai)ril de 1995
HUMBERTO JOSÉ TRAVI GERVÁSIO PAUU
Diretor-Presidente Diretor

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

JARAGUÁ NO FAUSTÃO LAVA JATO

(HIDRO JATO)No próximo dia 30/04 uma

caravanadenossacidadeestará

participandodoProgramaGlo
bal Domingão do Faustão.

Além disso, visitarão os

principais pontos turísticos da
cidade maravilhosa -, Rio de

Janeiro. Interessados ligarpara
72-3206, falar com Tânia

Limpeza industrial e
restâencial: Lava-sé: pátios,
fachadas, muros, calçadas,

piscinas, pedras, etc.
ATENDIMENTO À

DOMICÍLIO
FONE: 97-8398

LEITE PASTEURIZADO
INTEGRAL

WAGNER

II

Fxtrudu .Iacu- \�'II - Km ]O - (;lIarami,'im - S('

\ tendimen to ao consumidor: (0 ..17 _�) 73-U-t22

Cons'ulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

PERSiANAS JosÉ EMMENdöRfER LIdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

- Móveis sob medida

VENDAS E REFORM'AS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguá do Sui - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROMOÇÃO DE

.ESTANTES DE AÇO
30cm R$ 32,00
40cm R$ 49,70

ChequepilO dias

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

Proclamas de Casamento
Margot AdeliaGrubba Lehmann, Oficial' doRegistroCivÚ do 1 °Distrito da Comarca de Jaraguá doSul, Estado de Santa Catarina, faz saber
que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela leí, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

Editai N° 19.869 de 29/0311995
ROGÉRIO GROSSKLAGS E IRACEMA KARGER .

Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Jacob Buck, 90, nestacidade, filho de René
Grossklags e Alice Xavier Grossklags.
Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natural deNovaSantaRosa - Toledo, Paraná, domiciliada e residente na ruaOliviaChiodini Pradi, 69,
Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Lindolpho Karger e Rosalina Helma Karger.

Editai N° 19.870 de 30/0311995
MALTAIR VOLTOLINIE VERALUCIAZORTEA

Ele, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Corupá, neste Estado, domiciliado e residente na rua Padre Mirandinha, 195,
Água Verde, nesta cidade, filho de Roberto Voltolini e Carolina Voltolini.

,

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Videira, neste Estado, domiciliada e residente na ruaPaulo Kramer, 207, Agua Verde, nesta
cidade, filha de Ivo Zortea e Terezinha Teiles Zortea.

Editai N° 19.871 de 31/0311995
AGENOR BOLLAUFE JANETEROSA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguádo Sul, domiciliado e residente na ruaExpedicionário Antonio Carlos Ferreira, 1.042,
nesta cidade, filllO de José Bollauf e Maria Freiberget B0J!auf.Ela, brasileira, solteira, encarregada de expedição, domiciliada e residente na rua Expedicionário Antonio Carlos Ferreira, 1.042, nesta
cidade, filha de Antonio Rosa e Frida Zipp Rosa.

, Editai N° 19.872 de 03/04'1995
EDMAR NEGHERB0N E JOELMA JULIÃo GOMES

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural deBarra Velha, nesteEstado, domiciliado e residente naruaValdirManfrini, 408, bairroSãoLuiz,
nesta cidade, filho de Delfino Negherbon e Mercedes Negherbon.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Várzea Alegre, Ceará, domiciliada e residente na rua VictorWitkosky, Tifa Martins, nesta
cidade, filha de Francisco Gomes Neto e Luiza Julião da Costa Gomes.

Editai N° 19.873 de 04/04'1995
DELMAR ALBERTODAL' PIAZ E ROSELAINE JUNGES

Ele, brasileiro, solteiro,comerciante, natural deConstaritina,RioGrande doSul, domiciliado e residentena rua 651,n"46, em IlhadaFigueira,
nesta cidade, filho de Aldo Dal' Piaz e Edite Santina Dal' Píaz,
Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Blumenau, neste Estado; domiciliada e residente na rua José TheodoroRibeiro, 3.368, em
Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de José Francisco Junges e Ingrid Junges..

Editai N° 19.874 de 04/04'1995
MARCELO FELIPE E SIOMARA DE FÁTIMA TINFER

Ele, brasileiro, solteiro, emissor de passagem, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na rua José Emmendoerfer, 688, nesta
cidade, filho de José Felipe e Edite Silvia KleinFelipe.· .

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Canoinhas, neste Estado, domiciliada e residente na rua José Emmendoerfer, 688, nesta cidade,
filha de Antonio Tinfer e LuizaRodrigues Tinfer.

Editai N° 19.875 de 04/04'1995
DONATO DRÄGER E ARLETE SPREDEMANN

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Grande da Luz, nesta cidade, filho de
Leopoldo Dräger e Helga Raasch Dräger,

.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do 5ui, domiciliada e residente em RibeirAo Grande da Luz, nesta cidade, filha de Guido
Spredemann e Edla Meiring Spredemann.

Edital N° 19,876 de 04/04'1995
JOSÉ VARILDO BASSANI E JANETEDALABONA

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ríbeírão Molha, nesta cidade, filho de Leandro
Bassani e Clara Fodi Bassani.
Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada e residente em RíbeirãoMolha, nesta cidade, filha
de José Silvino Dalabona e Olga Dalabona.

.

Edital N° 19.877 de 04/04'1995
ENÉAS MARCOS DA SILVA E PORVALINA PRETI

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de FranciscoBeltrão, Paraná, domiciliado e residente na ruaManoelFrancisco daCosta, 410, bairro
Vieiras, nesta cidade, filho de Carlito Marcos dá Silva e Lurdes Gadenz da Silva.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Santa Luzia, nesta cidade, filha de Hilário Preti
e Leonida Bissoni Preti, •

Editai N° 19.878 de 04/04'1995
NIVALDO LEWERENZ E IRACI STORCH

Ele, brasileiro, solteiro, 'operãríc, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio Cêrro II, nesta cidade, filho deRolfLewerenz
e Eltrida Kreis Lewerenz,
Ela, brasileira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio Cêrro II, nesta cidade, filha de Helmuth Storch e Hilda
Bruch.

Editai N° 19.879 de 04/04'1995
ELÓI ISIDORO cueco E SIRLEI APARECIDA SOUZA VARELA

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de pastor, natural deRodeio, nesteEstado, domiciliado e residente narua AntonioCarlosFerreira, 697, nesta
cidade, filho de Alao Cueco e Miranda Cucco. ,

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Curitibanos, nesteEstado, domiciliada e residente narua JoãoPlaninscheok, 333, nestacidade,
filho de Sebastião Souza Varela e Olandina Souza Varela.

Editai N° 19.880 de 05/04'1995
CLÁUDIO ANTONIO STRELOW E JOSILENERAMOS ,

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente n na rua José Emmendoerfer, 709, nesta cidade, filho
de Renato Strelow e Cecilia Strelow. .

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua José Emmendoerfer, 663, nesta cidade, ftlha de
João Ramos e Marlené Kath.

Edital N° 19.881 de 05/04'1995
. JANDIRDALLABRIDADEMOURA E LUClANA APARECIDA EING

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Sio Clemente - Santa Helena, Paraná, domiciliado e residente na rua Irmão Leandro, 678, Vila
Lenzi, nesta cidade, filho de Valencio Severo de Moura e Ignez Albina Dallabrida de Moura.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliada e residente na rua Marcelo Barbi, 554, Vila Lenzi, nesta
cidade, filha de Arno Eing e Zilda Mártins Eing. .

.

.

.

E para que chegue ao. conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias.

-

=====AÇOES==
Compramos

TELEBRA& - TELE&C - BANCm ETC
Ligue 71-7543 - 97-9320

Rua Florianópolis, 65 - Centro'
Jaraguá do Sul - SC

METALÚRGICA WOLFRE LTDA.

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 parab6licas marca TECSAT

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

Fones: (0473) 72..()801 clMario 71-6198 cl Luiz.

JARAGUÁDOSUL-SC

( Panificadora e Confeitaria Lemos Ltda. )
_PÃES_
_nOCES_
.SALGAQOSI

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Jaraguä do Sul - se

MACKBAZAR
Você não precisa mais se deslocarpara fazer

compras no centro. VISITE�AeK BAZAR. Rou

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

Rua João Januárlo Ayroso, 3528

�::.,,:�a:g���U.rdO ••,.
·..FLb§=M=E=J=-Oiráfira e

OJarimhns 4ffit�3J
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
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VENDE-SE
Dois balcões refrigerados comvitrine eumbalcão

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

A quem encontrar ou der

informações sobre o veículo

SANTANA CD/85
4 portas - azul metálico
álcool- placa JK 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

� �Llc-Z!3,!
6

CRECI6799
IM VE.IS

. COMPRA' VENDE • ALUGA. ADMINISTRA' INCORPORA

CASAS
• Sobrado c/300m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - 'Em fase de conclusão'
• Sobrado c/3OOm2(RuaConrado Riegel- Próx. FerroVelhoMarechal) - R$120.ooo,00'Aceitaimóvelmenorvalor /carro'
• Sobrado c/160m2 (4 qtos) Boa Vista. 1000mts após inicio da subida - R$ 25.000,00. 'Troca p/ casa em Barra do Sul'
• Casa alv. c/85m2 (Rua Maria 8értoli - Próx. Monfort) - R$ 28.000,00 'Aceita carro'
• Casa alv. c/128m2 (Rua Beira Rio, s/na - Próx. ao trevo de Schroeder) R$ 35:000,00·.- 'Troca p/imóvel em Jaraguá'
• Casa alv. c/140m2 (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00
• Casa alv. c/200m2 (Rua Vitorino Stringari - Próx. Weg I - com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por apartamento'
• Casa alv. c/140m2 (Rua 417 - Vila Lenzi - Próx. Colégio Giardini Lenzi) - R$ 35.000,00 - 'Aceita,carro/terreno'

.

APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura Duplex em altlssimo padrão - T� mobiliada + bibliotecalbarzinhollareira, etc) - R$ 160.000,00
• Ed. Carvalf.lo c/184m2 (1 suite + 3 qtos - Todo mobiliado) - R$ 70.000,00 + Financ. "Troca p/ apto Bai. Camborió"
• Ed. Schiochet c/156m2 (1 suite + 2 qtos + dep.) - R$ 45.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Jaraguá c/121m2 (2 qtos + Dep.)- R$ 32.000,00 - "Aceita imóvel de malorvalor'
• Ed. Maguiló (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 + Rnanc. cirelo. Entrega junhd96
• Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m2 cada) - R$ 25.000,00 'Inclui terreno c/495m2 + obra + projetos'

TERRENOS
• Terreno cl3.061m2c1 casa antiga (Rua Jorge Czemiewicz - Ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00
• Terreno c/737m2 cl casa antiga (Rua Pedro Francken - Próx. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
• Terreno cl 460m2 (RuaAntônio Carlos Ferreira - Próx. Girassollmóveis) - R$ 48.000,00
• Terreno c/601m2 (Condomlnio Azaléias - Último da rua) - R$ 28.000,00 ou 'parcelado" .

• Terreno c/630m2 (Schroeder - Ao lado da Marisol) R$ 7.000,00 OjJ 'parcelado'
• Terreno c/2.500m2 (Schroeder - Rua' Valentin Zoz) - R$ 9.509,00 ou 'parceldo"
• Terreno cl 4.253m2 (Rua BerthaWeage 'fundos' - Próx. Malwee) - R$ 30.000,00 ou "parcelado'
• Terreno c/2.817m2 (Rua BerthaWeege 'frente' - Próx. Malwee) R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
." Terrenos Residencial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) Entrada + saldo parcelado
• Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Rgueira) Entrada 1.500,00 + saldo parcelado.

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
• Ed. Florença cl 113m2 (10 andar) R$ 45.000,00
• Ediflcio Miner 17m2 (Térreo) - Em frente ao Foto Loss - R$ 20.000,00
• Shopping Jaraguá c/21m2 - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses."Aceita carro/telefone, etc'
• Casa comercial c/230m2 - R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar - Após Dalforte Malhas 'Próprio p/lojas')

GALPÕES/CHÁCARAS
•Galpão c/800m2 +casaalv. c/233m2+terreno plano c/c/26.549m2(Santa Luzia- Centro)- R$140.000,00 'Negociáveis'
• Chácara c/180.ooom2 (Estrada Garibaldi - 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'

BAIRRO
SÃOJUDAS'
Casa

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com

1 suíte, 2 quartos.

Monique - 3 quartos e demais

dependências cl 2

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

nova em alvenaria cl

394,40m2, rua Guilherme
C. Wackerhagem

Casa em alve
naria cl 343m2,
fundos da Ja

raguá Fabril

FIGUEIRA
Lote esqiiina, cl
frente de 2'9,5
metrosp/ruaJosé
TeodoroRibeiro

DUBA-Casaem
alvenaria cl
I 18,OOm2, fre�te
à rodoviária

Casa em alvenaria
cl 135m2

RUA BERNAR
DO DORN
BUSCH - Terreno
cl 542m", casa em

"!\:ol.venada. Preço:
5"0% entrada sal
do em até 10 me-

Edif. Jaraguá -

apto cl 1 suíte,2
qtos, e dep.
·empreg.

pröximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-4 Jaraguá do Sul, 8 de abril de 1995 '

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 141

Vendas
1 Lote por apenasR$ 3.000,00 no Loteamento Vicenzi Gadotti Ltda - 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 Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenariacom 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti Ltda" .

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 Edifício Jaraguá
Chácara com 1 0.000,OOm2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Chácara com 42 morgosem Schroeder, terreno todo plaino, 'água e luz.
Chácara com 88 morgos em Nereu Ramos, cl casa, luz e água.

� INTERIMÓVEIS·
CRECI0914-J

O.LHE BEM!
* Terreno com 450m!, na
rua Thornais Francisco
de Góes (Nova Brasília)
só R$' 15.000,00 (a
combinar)
* Casa de madeira com

150m2, terreno
1'.310m2 na rua Berta
Weege. 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 A$ 25.000,00 (a
combinar)
OBS.: Temos vários imó
veis para locação

•••••••••••••••••
I' '�t=' I
I
CRECIW 1589J-s I
I �,I
I I
I Ba....a Sul I

: I...õvais :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I I
I Vende ,I ITerreno '

I Terreno c/376ni' (14x27), na Barra, Rua Brida Piske Krueger. I
I PreçoR$ 8.000,00 I
I Terrenocf840m2 (21x40), naBarra,próximoaocampodoBotafogo.cl

II �:n!�i���i:', ruaWalterMarquardt, defronte Centro Com. I '

I Vasel, Preço R$ 180.000,00 I
I Terreno c/720m2 (15x48), na Barra. Preço R$ 17.000,00 I
I

Terreno cf 6oo,00ni' (15x40), Rio .Cerro II, próximo Metal.
I ILombardi. Preço R$ 6.000,00

I Terreno cf 400ni', na Barra, fundos Supermercado Breithaupt. I
I Preço R$8.000,00, I
I

Terreno cf 360m2 (14,5 x 26), Lot. JardimHruschkea II, bairro São I ILuis. Preço R$ 6.000,00. Financiado
I Terreno c/1.060m2 edificado cf galpão de 95m2 - Bairro S. Luis - I
I Preço R$ 25.000,00 - negociável

'

,

'

I
I

Terrenos no Loteam. doMarquardt, localizado na Barra. Preço R$ •6.500,00 II Terreno cf 5.000,00m2, na Bertha Weege, Barra do Rio Cerro. I
,I Preço R$ 40.000,00 - negociável I

Terreno cf 1.762,91m2, rua 25 de Julho, esq. rua Brusque, Vila II , Nova. Preço R$ 80.000,00
'

II Terreno com 480m2. Rua Luiz Satler, na Barra, fundos Sup. I
I Breithaupt. Preço R$ 11.000,0

I I
I Casa em alvenaria cf 132m2, S=cabada, 3qtos, 1 suíte e demals I

II dependências, na Barra, Lot. Rosá. Preço R$ 12.000,00 •
I Casa de alvenaria c/146,00ni', rua Francisco Stinghen, na Barra, I
I

terreno com 406,OOm2. Preço R$ 35.000,00 - negociável - aceita:
Icarro, telefone

I Casaemalvenariàc/130m2, 3 qtesedemaísdependências, garagem, I II terreno com 440m2, Vila Rau. Aceita carro. Preço R$ 25.000,00 I '

Casa de madeira, 3 qtos, 2 BWC demais dependências, terreno cf II 528 (16x33), na Barra. Rua Horácio Rubini. Preço R$ 25.000,00
I Casade alvenaria cf77,00m2, lateral rua BerthaWeege, próximo a I

II MAalweelO7,se�3-acabada. Prleçuí° R2$B25W'OOOC'al00
-

ne�nhociável. I
,

I pto. m, quartos, s te, ,s a, COZi a, garagem na IBarra. Preço R$ 35.000,00
I Apto. cf 126,QOru2, 2 qtos., garagem, 2 BWC, churrasqueira e.

II demais dependências, na ruaEleonora S. Pradi - Centro. Preço R$ I
43.000,00 - negociável II Prédio cl 2 pavimentos c/196m2, desmembrado eOi três aptos.,

I sendo um cf 96m2 e os outros dois com 50m2 cada um, localizado I
I na Barra. Preço R$ 45.000,00_ • ILoteamentos no Rio Cerro II· na Rodovia SC - 416

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

• prestações de R$ 100,00 p/mês •
I M. I
I

Lojas comerciais na rua Angelo Rubini, na Barra do Rio Cerro I
I

Galpão c/700m2, lateral rua Horácio Rubini, próximo a Malwee.

•

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

1ERRENOS
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl
2.500m2. Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 5.184m2, rua 199 sem nome- Vila
Nova
Terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl
950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno J5x32 - 490m2 - Loteamento O Dia -

,

rua 401 - Sem nome

Terreno rua 456 - Sem Nome, cl 445m2
Terreno cl 350m2 - Loteamento Ana, Paula IV
Terreno c/l.500m2 + casa de alvenaria na rua
Epitácio Pessoa
Terreno c/,410m2 - Vila Lenzi
Lote n" 77 no Loteamento Liodoro Rorigues
Lote n° 57 no Loteamento Ana Paula III
Lote cl468m2 - RuaAdãoNoroski - VilaLenzi
- Próx. Escola Giardini Lenzi
Lote n° 13 no Loteamento Rodrigues - Bairro
Rau
Lote n" 107 no Loteamento Ana Paula III
Lote n° 001 no Condomínio das Azaléias
Lote n° 190 no Ana Paula III
Lote n° 045 - Loteamento Liodoro Rodrigues -

Rau
Loten° 109 - Loteamento AnaPaula IIcl420m2
Lotes na rua Paulo Klitzke, bairro: Amizade

CASAS
CaSa mista cl 112m2 (São Luís) Lateral Rua'
Valdir Manfrini
Casa em construção 40m2 cl terreno de esquina
- Loteamento Ana Paula III
Casa em construção c/100m2 Loteamento Ana
Paula III - Lote n° 187
Casa mista cl 112m2 terreno cl 14x28
Casa alvenaria cl 257m2 + terreno de 5.70Om2
Casa alvenaria cl 140m2
Casa mista 66m2 + garagem lote n° 67 Ana
Paula III

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

Empreendimentos lrnobrhanos Marcatto

Av, Mai. Deodoro 11 79

.r;
...

71 -1 ll(�Compra eVende
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por Roberta Costa
TVPress

. Ele sabe que é pretensioso e

não tem pudores de dizer que
·gostaria de trabalhar com direto
res famosos, do top de Coppolla
e Spielberg. Ele também não é
modesto quando conta em quem
se inspirou para criar oGiulio de
A Próxima vítima. Eduardo Fe

lipe, no entanto, não perde o pi
que e conta que suamaior quali
dade é a sinceridade.

Fã dos três filmes que contam
a saga da família Corleone, de O
poderoso chefão, Eduardo Feli
pe perguntou a Sílvio de Abreu o
que ele acharia se o inquieto
Sonny Corleone fosse a base para
compor Giulio. "Ele disse que
era isso mesmo, mas que o

Giulio teria que ser mai« leve,
por que afinal é meio italiano,
mas não membro da Máfia",
lembra o ator.

Entre urna gravação e outra,
o ator faz de tudo urn poucó. Ar
tistaplástico, ele criahistórias em
quadrinhos, máscaras empapier
maché e pinta. Ainda lidando
com a criação de idéias, ele com
põe músicas para os espetáculos
multimídia do grupo que tem
com àmigos. O profeta, o reve
rendo e o criador tem tido uma

boa aceitação nomercado.
Eduardo Felipe canta e encar

na o "criador", além de assinar
a direção e concepção do show
que já foi apresentado na Sweet
Horne, na Zona Sul carioca, e

num festival de bandas do

Imperator, maior casa de shows
da Zona Norte do Rio, e:in feve
reiro passado. O ator pensa em

viajar com o trabalho, mas pro
vavelmente só depois do final de
A próxima vítima. Até lá o rit-

Caderno de
•

Mafioso

light

FONE/FAX (0473) 71-1721

mo de gravações dificilmente fa
cilitaria a composição de datas e

horários .

Nome: Eduardo Felipe dos San
tos Rodrigues Dutra.
Nascimento: 29 demaio de 1969,
em Conselheiro Lafaiete, Minas
Gerais.

Signo: Gêmeos.
Superstição: Não tem. "Mas
gosto de respeitar, gosto da cul
tura, do aspecto folclórico".
Primeiro emprego: Como dese
nhistafree lancer de estampari-
as:

.

Primeiro emprego na tevê: O
personagem Chico, de Riacho

doce.,
Melhor trabalho na tevê: "O
melhor trabalho para o artista
nem sempre é o mesmo quepara
o público, por isso não acredito
muito nessa estória de melhor
trabalho".
Pior trabalho na tevê: "A mes

ma coisa".
Trabalho que gostaria de. ter
feito: "Um personagem despro
vido de morai, tipo um bandi
do".
Com quem gostaria de traba
lhar: Spielberg, Scorcese e

Coppolla. "Mas seria injusto ci
tar um só nome, por que tem
inúmeros diretores com quem
gostaria de trabalhar".

Melhor novela: Vale tudo e Que
rei sou eu?

Melhor programa: Jô Soares
onze emeia, Os Simpsons, Pro
grama livre e a nova série do
Batman.

Melhor ator: "Não tenho o meu
melhor ator. Cada um é de um

jeito. Quando o cara chega a ser
velho e continua a ser ator épor
que é bom".

Melhor atriz: "A mesma coi
sa".

Telejornal: "Só vejo esporadi
camente, . mas gosto muito do
Jornal Nacional e do TJ Bra
sil" .

O que falta na tevê: Variedade
de programação.
O que nunca assistiria: Peças de
teatro filmadas para a televisão.
"Ficam muito chatas".

Desenho: Os Simpsons e a nova

série do Batman.

Filme: ''A saga de O Poderoso
chefão".
Música: "Gosto muito, princi
palmente rock".

Livro: "Basicamente literatura
de ficção",
Hobby: Artes plásticas em geral,
fazer histórias em quadrinho e

música.

Homembonito: RobertRedford,
em Proposta indecente.
Mulher bonita: "É diftcilfalar,
porque são muitas".

Pessoa inteligente: "Dom Juan.
Não o do Casanova, mas o tn
diopesquisador, descobertopelo
Carlos 'Castaãeda, no MéxiCo".

Um chato: "O telefone".
Símbolo sexual: Rita Hayworth
eMadonna.

Personalidade: o ator austríaco
Arnold Schwarznegger.
Maior qualidade: Sinceridade.
Maior defeito: Pretensão.

Motivo de arrependimento:
Não tem. "Às vezes, comer e

dormir demais".

Sonho: Envelhecer bem.

Frase: "Não sei se li em algum
lugar ou se inventei, mas gosto
dessa: um homem livre é um

homem sem medo".

PACOTES TURíSTICOS
PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS·

-

INTERNA
CIONAIS ERODOVIÁRIAS

!AO SEU DISPOR NO

CORAÇÃO DA CIDADE

COMPRA E VENDA DE DÓLAR
Av. Getúlio Vargas, 99 - Jaraguá do Sul- se

FONE/FAX: 71-9943/ 71-0198
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Sensualidade feminista
porClaudloFerreiradosSantos

TVP,ess
Dona de uma beleza madura

e extremamente inteligente, Eli
aneGiardini se prepara para uma,
importante etapa em sua carrei
ra com o ressurgimento da per
sonagem Estela, em Irmãos C0-
ragem. A oprimida esposa do
maléovolo Pedro Barros volta a

Coroado para ser o instrumento
da guinada feminista da novela.
Papel que cai como uma luva'
para Eliane, principalmente de
pois da repercussão da Dona Pa
troa em Renascer.

''A Estela era um pouco li
mitada, mas agora volta para
quebrar todas as barreiras. Se
torna uma antagonistafe"enha,
de Barros", revela Eliane. A
atriz se mostrou surpresa com

essa ênfase obtida na trama, já
que ela nem acreditava numavol
ta tão rápida, emuito menos ga
nhando esta expressão. "Me sur
preendi,já estava preparando a
volta do espetáculo Querida
mamãe a São Paulo", admite.

Eliane, no entanto, recusa o

rótulo de feminista que a tevê pa
rece querer lhe impor. "Não
acredito nessas definições. O
meu interesse em fazer esses
personagens é que eles guardam

- uma/semente de libertaçãode".
tro de si", filosofa, Definição que
pode servir como paralelo para
sua própria vida, que ganhou um .

novo sentido, de libertação artís
tica e feminina, após o sucesso
em Renascer.

'

"Fui descobrindo várias fa
cetas ia minha personalidade
quase que ao mesmo tempo que
o personagem na novela. Foi
uma virada 'radical na minha
vida", revela a atriz. Essa revo
lução teve como mago o diretor
Luiz Fernando Carvalho, que
não só a incentivou a descobrir o

prazer da tevê como também a

ajudou a revelar um lado sensu

al, meio esquecido por Eliane.
"O Luiz enxergou coisas em

mim que nem eu mesma acre

ditava que existissem.Não tinha
a minima consciência desse
lado sensual. 'Ele é que conse

guiu enxergar isto em mim", se
entusiasma.

A sensualidade, embora hoje
exposta semmedos pela atriz, era
considerada como um elemento

arquivado. Antes daDonaPatroa,
Eliane se considerava apenas
uma mulher casada, que beirava
os 40 anos. Ela achava que sua

carreira não podia invadir todo o

tempo de sua vida, preocupada
com as suas atribuições como es

posa e mãe de duas filhas, uma
de dezoito e outra de quatorze
anos. "Elas agora já estão eres
cldas e isso abre mais espaço.
Espero ser tão bem sucedida na
minhaprofissão comofui nessa

missão. Mas não tenho pressa,
sefor necessário vou degraupor
degrau solidificandominha car
reira", explica.

Eliane encarou a saga cacau
eira como se fosse o seu ponto de
partida na tevê. "Quando luiftz
zer Renascer eu estava faminta
e nãopensei emmais nada. Isso
conta muito pára o sucesso da

personagem", revela a atriz.
Dona Patroa era um personagem
menor que, graças a sua força
como atriz e ao apoio que rece

beu do autor Benedito Ruy Bar
bosa e do diretor Luiz Fernando
Carvalho, explodiu na trama.

A oportunidade de repetir o
trabalho com seu mentör agora
em Irmãos Coragem caíu por
terra depois da saída de Luiz Fer
nando e de seu pupilo Mauro
Mendonça Filho. "Fiquei sur
presa, acho que foi trdumâtico
para todo mundo", conclui com
umaponta de decepção. MasEli
ane acredita que o elenco, depois
de um primeiromomento dê cho
que, já reage positivamente ao

novo comando da novela.
A sua volta à trama, no en

tanto, não a faz esquecer da sua

veia teatral que promete tomar a
florescer com o espetáculo Que
rida, mamãe, que deve voltar a

cartaz em julho, em São Paulo,
depois de dois anos em cena. O
teatro que se confunde com a

vida pessoal de Eliane, já que, ao
mesmo tempo que dava os pri
meiros passos no teatro amador
em Sorocaba, conhecia o seu

marido Paulo Betti. "A nossa

trajetóriafoi sempremuitopró
:Mima um do outro", se entusi
asma.

Eliane e Paulo saíram juntos
de Sorocaba

_
onde nasceram

_

para cursar arte dramática na
USP em São Paulo. "Naquela
época era muito difícil, mas foi
delicioso aquele começo napro
fissão", explica. Ao se forma
rem, seguiram para Campinas,
aonde implantaram, juntamente
com os integrantes de seu grupo
teatral O pessoal do Vítor, o cur
so de teatro da Unicamp, perma
necendo como,professores por
cinco anos.

Depois de maís alguns anos

de teatro na capital paulista, ela
seguiu com o marido para o Rio
de Janeiro, ondemora há 9 anos.

"Nós querfamos lazer tevê e te
levisão no Brasil é sinônimo de
Globo. Mas se eu quisesse, po
deria conti."uaralazer teatro em
São Paulo numa boa", comple
ta com indisfarçável orgulho.

Momento de decisão
entrevistar Paulo Betti e José
Mayer, colocando a atriz como
mera coadjuvante. "Entrei em
crise. Eapartir daquelemomen
to vi que ou fazia algo marcante
na tevê ou então ia ficar paia
sempre com o estigma demulher
do Paulo Betll''', lembra a atriz.

Depois da peça surgiu o con

vite para a personagem Dona
Patroa emRenascer. A proposta
para voltar à tevê partiu de Luiz
Fernando Carvalho

_
com quem

já trabalhara emHelena naMan
chete. "Eu nem pensei duas ve

zes, aceitei na hora. O persona
gem veio no momento certo",
vibra Eliáne.

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fabrica: Jacquard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,
Xadrez, listrado, para atender confeccionistas do ramo de mallhas

MALHAS LTIDA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC - 416, NSI 2727 - RIO CÊR,RO II

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

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECiDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA

Por maís estranho que possa
parecer, uma humilhação levou
a atriz Eliane Giardini a se posi
clonar de forma positiva com re

lação a tevê, objeto de certas res
trições da atriz, que sempre teve
forte ligação com o teatro. Um
episódio doloroso definiu que ela
deveria esquecer seus preconcei
tos e aparecer com força na mí
dia maís forte para os atores, a
novela, onde só havia atuado em
papéis sem expressão.

O que determinóu esta decisão
foi o descaso da imprensa durante

,

a excursão da peça Perversidade
, sexual em Chicago. Em todas as

cidades, sem exceção, só queriam

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONSULTE-NOS PARA FAZER UM ORÇAMENTO SEM COMPR MISSO

CORTINAS CO�CHAS
EALMOFADAS

A volta dos Depois da
trapalhões tempestade

De volta às origens, a dupla Felipe Camargo parece que
Didi e Déde Santana voltam a vai arrumar trabalho muito an

gravar um novo programa de Os tes de qualquer previsão otimis
trapalhões, sempre no Teatro ta. O rapaz foi convidado para
Fênix. Com direção artística de integrar o elenco da novela Ami
Walter Lacet e direção de José de gas para sempre, realização da

Almeida. a dupla retoma aos pal- produtora independente TV Plus

cos, de onde retirou-se há anos, para a Band. Tudo isto depois de
mas procura quem os imite com uma série de fatos constran

perfeição. Imitações de Mussum . gedores que marcaram sua vida
e Zacarias também serão aceitas, nos últimos tempos, como a bri

pois a dupla pensa em reviver os ga com sua esposa, a sua demis
bons momentos do quárteto. Os .

são da novela Pátria minha e

interessadospodemenviarfitaem mais recentemente o acidente
VHS para a produção do progra- que deixou seu carro preso den

ma, naRua Jardim Botânico, 169 tro de um pequeno canal nas ruas
- Rio de Janeiro. do Rio.

Duros de pagar
AGlobo parece que exagerou

na contenção de despesas. Pelo
menos, é o que estão achando os

donos do Flamboyant Paquetá
Hotel, na bucólica Ilha de

Paquetá, no Rio de Janeiro. A

produção da minissérie Engra
çadinha, seus amores e seus pe
cados, que se hospedou no hotel
e em mais quatro pousadas da
ilha por 11 dias, de 17 de março
a 28 de março, depois de uma .

semana do acontecido ainda não
tinha semanifestado com relação

.

ao pagamento das despesas, que
beiraram os R$ 40 mil. "Até

agora nada...", queixa-se Deni
se Vilar, sub-gerente do hotel.

Amalvada
Depois de uma moça virginal e casta, nada como um,personagem malévolo e

escancarado. Isto é o que pensa a atriz Carolina Dieckmann, se refazendo da Açucena
de Tropicaliente e encarado Juliana, a vilã da soap opera Malhação. "Ela é inconse

qüente, fútil e só quer se dar bem. E totalmente diferente da Açucena. Estou
adorando fazer este personagem", explica a atriz. A série, que promete ser a coquelu
che das tardes da Globo, vai mostrar a garota em histórias passadasdentro de uma

academia de ginástica. Barrados no baile que se cuide.

Boataria nos bastidores
Carlos Lombardi, autor da novela Quatro por quatro, des

mentiu recentes publicações sobre a participação de Nair Bello
e Antonio Fagundes na reta final de sua trama. "Publicaram o

que seria apenas umapossibilidade. Nenhum dos dois vaipo
der participar", garante o autor. Nair estã escalada para o

seriado Malhação, enquanto Fagundes vai protagonizar O rei
do gado, próxima novela das oito. Lombardi explica que o dis-

.

se-me-disse aconteceu porque Nair Bello está sendo imitada, a
pedido dele próprio,·por Betty Lago quando seu personagem_
Bibi

_
se disfarça de Calpúrnia. Ela, portanto, seria a intérprete

natural do tipo. Já Fagundes seria o galã ideal para encarnar o
forasteiro que casa com uma das quatro amigas. Mas Lombardi
assegura que o papel não tem dono porque ainda não foi escolhi
da a protagonista que vai ser agraciada com o casamento.
"Teremos aí uma surpresa. .. ", diverte-se, mesmo sabendo que
tem vinte e quatro capítulos a mais para produzir por conta do
prolongamento de Quatro por quatro.

R. Domingos Sanson s/n2 � ao lado n2 400
Lateral Bernardo Dornbusch - Salas 4 e 5

Próximo Marisol Matriz
Vila Baependi - Fone (0473) 71-0354

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CADERNO DE VARIEDADESCORREIO DO POVO· 4 Jaraguá do Sul, 8 de abrO de 1995

Gente & InformaçõesSABEDORI�
Embora sózinho, continue a camínhadal
Se todos o abandonarem, prossiga sua jornada.
Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que

você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé.
Não deíxe que sua luzse apague, para que você mesmo não

fique em trevas.

Ilumine, com sua luz, as trevas que o circundam.
Irmão Onójrlo

r.
.

.

, .

maxmo·

III
A

., I

ma.
A bela loira é Margarete Wonczewski, uma das

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380 candidatas do concurso "Garota Valdete'� que
FONE/FAX: 72-0743 acontece no dia 6 de maio na boate Ma"akech,
Jaraguá do Sul- sc promoção do Colégio Estadual Prof" Valdete

------------------. Piazera Zindars

Trocou de idtule no dili 5 deste mês, a gat(ssima
Viil'ianeSchulz. Ela éfdhado casalRenato (Kátia)
Schulz: A datafoi comemorada no aconchego do
lar dos Schulz

t[!J
DECORLIVE

KAMisÃo
f)�eM

�4e ,,��. e rpeat«út4e C(JHt,

�4eatta,�
Presentes - Decorações e Luminárias

PlJ�a�em�
VISDTE NO,SSO
SHOW-ROOMVESTINDO VOCÊ

DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

Rua Domingos da Nova. 154 _

(ao lado do sin,./eiro da Reinoldo Rau)
Jaraguá do Sul- sc· TELEVENDAS: (0473) 72-1890

PRÉ-VESTIBUlAR
SE,MI-INTENSIVO

MATRíCULAS ABERTAS-
VAGAS LIMI'ADAS

UMA

ORGANIZAÇÃO
ASERVIÇODA
COMUNIDADE51&MR

Ce'ntro Educaciona'l Sigma

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref. 1.001 - Casa alvenaria nova cf 192Jn2 - RuaJoão Batista Rudolf,
,

n0161, e/1 suite, 2donn.,saJas,dep. empre., lavand. cozlnha,dlsp.,
churrasq.,2 BWC social, garagem p/2,earros, cl ant, parabólica e

portão eletrOnlco, por apenas R$ 75.000,00
Ref. 1.002 - Sobrado em aIv. cf 143Jn2 - Próx. ao Clube de Campo
Baependl, R$ 65.000,00
Ref. 1.003 - Sobrado antigo cf 230Jn2, área terr. e/1.840Jn2 - (Rua
Presld. Epltáclo Pessoa), 933) R$ 350.000,00 - aceita-se proposta
Ref. 1.004-Sobradoemalv. cf360Jn2 novo - RuaJoséEmmendoerfer,
1153, terr. cf1.600Jn2 - R$ 170.000,00 - aceita-se proposta
Ref. 1.005 - Sobrado em aIv.lantlgo cf 260Jn2 - Av. Getöllo Vargas,
n° 488 - ao lado do Sup. Europa - R$ 150.000,00 - aceita-se casa

menor valor.

Ref. 1.006 - Casa alv. e/3dorrns., cf 170Jn2 - Rua Uruguai, n° 62-
pr6x. DuaS Rodas Ind. - R$ 75.000,00
Ref. 1.007 - Sobrado cf 140Jn2 + constr. fundos cf60Jn2 - Praia de

Barra Velha com mobßla. Rua Guaramar, 76 - R$ 80.000,00
Ref. 1.008 - Sobrado aIv. cf 3ÓOJn2 elA donns., + suite com

hldromassagem - Rija João PIanIncheck, 973) - R$ 90.000,00
Ref. 1.009 - casa mista cf 120Jn2 (Piçarras) Av. Marcillo Dias, 126
cf telefone R$ 33.000,00
Ref. i .010 - Casa alv. cf280Jn2 - Rua João Eggert,- Bairro Itajara,
230 - R$ 45.000,00

.

Ref. '1.011- Casamad. cf70Jn2+ ponto com. em aIv. cf96Jn2- Rua

João Januárlo Ayroso, 34.65 - R$ 40.000,00
.

ReI. 1.012 - Sobrado em.alv. cl 129Jn2, semllacabado - Rua Richard

Plske, 160. R$ 33.000,OQ.- aceita-se proposta, apto. menor valor.
Ref. 1.013 - Chalé cf70Jn2, terr. cl 128Jn2 - RuaAberto Faehlnl, Vila

.

Nova - R$ 65.000,00
ReI. 1.014' Casaflnaneladaalv. cl 128Jn2- RuaRlchard Plske, 120
- R$ 41.000,00 + finane. valor prest, de 96,00 pl mês
Ref. 1.015 - Casaalv. cf144Jn2 -lnacsbada- Rua Pedro Florfanl, sI
n° - R$ 30.000,00
ReI. 1.016- Casaalv. cf 121Jn2- Rua Henrique Bortollnl, 50 - (Jguá
Esq.) R$ 50.000,00
Ref. 1.017 - Casa alv. e/91 Jn2 + ponto com. cf70Jn2 - Rua AntOnio
B. Schmldt, 507 - Ilha da Aguelra - R$ 37.000,00
Ref. 1.018 - Casa mista e/70Jn2 - Bairro Rio Molha - R$ 9.000,00
Ref. 1.019 - Casa aIv. e/70in" - Rua Pref. José Bauer, 469 - R$
25.000,00
Ref. 1.020 - Casa aIv. cf 90Jn2 - Rua Pedro Aorlanl, 653 - RS
19.000,00
Ref. 1.021 - Casa aIv. cl 112m2 - Rua Paulo Voltollnl, sin° - Nereu

Ramos - R$ 20.000,00
REiI. 1.()22 - Casa alv. e/260Jn2 - Próx. arroz Urbano - cf1 suite + 4

dorrns, 3 saias, dep. empr., ehurrasq. antena parabólica, garagem
p/2 carros, sauna, cozinha cf arm. 9mbutldo. RS apenas 55.000,00

TERRENOS
Ref. 2.001- Terrenoe/446Jn2- Pr6x. Posto Marcola- R$13.000,00
Ref. 2.092 - Terreno Loteamento Charnpagnat, cf 405Jn2 - R$
15.000,00
Ref. 2.003 - Terreno loteamento Corupá cf 360Jn2 - R$ 4.500,00
Ref. 2.004 - Terreno cl 370,50Jn2 - Rua Domingos Sanson, próx.
Marfsol - R$ 25.000,00
Ref. 2.005 - Terreno - Itapoeuzlnho - Bairro João Pessoa cl 450Jn2
- R$ 2.500,00
Ref. 2..006 - Terreno cl 906Jn2 - Guaramirim, lugar alto cl vista para
cidade· RS12.000,00
Ref. 2.007 - Terreno cl 650Jn2 - Jguá Esq. - Pr6x. Móveis Pradl- R$
20.000,00
Ref. 2.008· Terreno cl�71Jn2 - Água Verde - Pr6x. Com. São .rudas
Tadeu - RS 8.000,00
Ref. 2.009 - Terreno cf 17.791Jn2, ótimo p/loteamento - Próx. do
Juventus - RS 35.000,00
Ref. 2.010- Terreno cf7.000Jn2- RioMolha - Lateral- R$ 25.000,00
Ref. 2.011- Terreno cl8.000Jn2 - RuaJoão Tavares - Rio Molha - R$
20.000,00

'

smos
Ref. 3'.001 - SItio - cf 20.000Jn2 - Rua Benjamin Constant -

Massaranduba - R$ 18.0qo,00
Ref. 3.002 - Sitio cf105.076Jn2 - Schroeder - Próx. Mad. Ângelo
Pauleto cláguacorrente, casamista, 2lagos, cercado - R$ 30.000,00
Ref. 3.003 - Sitio na cidade cf 16.200Jn2 cl casa de mad. e/70Jn2-
lugar alto cl vista pl cidade (Vila Nova) R$ 45..000,00

LOTEAMENTOS
ReI. 2030 - Residencial Behllng - próx. salão Amizade eltoda Infra
estrutura - Lotes apartlr de R$ 8.000,00
ReI. 2031 - Residencial Plazera - Entrada pl pedreira Rio Branco -

800m lado esquerdo - Lotes aparflr de R$ 5.000,00

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

Vende
Casa nova situada próxima à Recreativa do Breithaupt c/110m2•
Casa de alto estilo na rua Antonio Teixeira dos Santos com 290m2,
próximo Beira Rio Clube de Campo.
Sala -Comí. Ed. Florença; 10 andar c/ 113,94m2
Casa no bairro João Pessoa - Em alvenaria, próx. Recreativa João
Pessoa c/150m2, 2 quartos + 1 suíte, sala de TV, sala de estar, copa,
cozinha, banheiro e garagem.' '.

Casa em Schroeder - Próximo Marisol. casamista em ótimas condi

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

lavandenia.

Apto Ed, Schiochet ao lado do Supermercado Sesi, financiado c/
165m2, c/piscina, 2 garagens, salão de festas, quadra esporte, porteiro
24 horas.
Lotes no Loteamento ltapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo Bretzke,
Lote próximo. Urbano, Jaraguã-Bsquerdo, 450m2 - 6.500,00-
Lote próximo ao Cepron com 392m2
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 Corupä com 66 morgos com uma casa de alvenaria de

.70m2•
'

Ca$8S
Casa de alvenaria c/ 220m2 1 suíte + 3 dormitórios
demais dep. - Rua M. Ziemann
Casadealvenaria c/3quartos -lnlcioJaraguáEsquerdo
Casa de alvenaria c/180m2 c/ terreno de 2.600m2 -

Rua Joinville
Casa de alvenaria c/188m2 c/4 quartos c/ terreno de
673m2 - Rua Anita Garibaldi
Casa de alvenaria c/130m2 c/ 3 dormitórios - Pr6x.
Salão Doering
Casadealvenària rua Felipe Schmidtc/155m2, terreno
688m2 rua Felipe Schmidt
Casa de alvenaria c/100m2 c/ terreno de 633m2 - Rua
Felipe SChn'lldt
Casa de madeira c/i OOm2 - Rua Irmão Leandro
Casa de alvenaria c/3 dormitórios - Rua Arquimedes
Dantas

Apartamentos
Apto. c/2 ou 3 quartos em construção rua C.E.F. pl
entrega dez/95
Apto. Ed. Isabella c/ 122m2 - 2 quartos + sutte c/
piscina
Apto. Cond. Amizade - c/2 quartos - Financiado
Apto. em Barra Velha, novo c/2 quartos e demais dep.
Apto. cl 118m2 Ed. Dona Uli em Piçarras c/ótima vista
pl mar, 2 quartos + suíte demais dependências cl
entrada e saldo parcelado em 36 meses (R$ 60.000)

Terrenos
Terrenoc/2.6OOm2-RuaJoinville,ótimopontocomeroial
Terreno c/1.1 00m2 - Rua João Doubrawa
Terreno c/430m2 - Loteamento Versailles
Terreno c/ 589m2 - Ilha da Figueira
Terreno c/2.700m2 - Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno cl 532m2 - Pr6x. Posto Marcola

. .

Terreno c/300m2 - Praia de ltajuba pr6x.lgreja Cató-
lica

.

Terreno c/430m2 - Loteamento Papp
Terreno c/450m2 - Loteamento Girola
Terreno c/430m2 - Ao lado do Condomlnio Amizade

Rua IapoldoJ...., 6J
I1I1II da rua daCaiu...... rederal

roNE71.....

IJ�
CRECI4004

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

VENDE-SE
Casa de alvenaria de 200mts, com terreno de SOOmlS, mais uma suíte, 3

.

quartos, chwrasqueira, garagem e demais dependências. Próximo ao

SupermercadoBenthien naBana do Rio Cerro. Valor RS 50.000,00, aceito
,

proposta.
Casa mista na Vila Lalau de 4 quartos, 2 saias, 2 banheiros, copa, cozinha,
lavanderia, chwrasqueiragaragem, todamurada,prôxímoâ'Mariscl.ValorRS
28.000,00
Casa de alvenaria, próximo ao Foto Nortelândia, 3 quartos, 2 banheiros, sala
de visitas, copa, cozinha, sala de tv, área de serviço, salão de festas,
chwrasqueira, garagem para 3 carros. Valor RS 75.000,00 .

4 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 4OOmts. Na rua João Planincheck, centro. Valor R$ 62.000,00
ou parcelado em até 8 meses.

Casa de madeira emboas conservações, de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
garagem à 500mts do centro. Valor RS 18.soo,00

.

Sobradode200mts,propriopara confecçio emoradia,emGuaramirim.Valor
RS 28.000,00 em 3 ou 4 vezes. Ou troca-sepor casa emJoinvilie
Casa de alvenaria 1 suíte, 3 quartos, 2 banheiros, dependência de empregada,
sala, copa, cozinha, sala dejantar, churrasqueira, garagem, terreno de600mts,
próximo àMarisol, na rua Joinville. Valor RS 65.000,00
Casaemestilo germânico de 180mts,precisando deumarefonna, com terreno
de 760mts, ponto comercial. Valor RS 85.000,00 na rua Padre Franklin,
próximo ao Correio (centro)

,

APARTAMENTOS
Apto. novo financiado,próximo aMenegottiVeículos, com sala devisita com
sacada (vista para a cidade), cozinha embutida commármore, área deserviço,
2 quartos combanheiro social completo, 1 suíte comarcondicionado, salão de
festa, garagem comportão eletrônico. Valor RS·55.000,00 deentrada emais
10 parcelas de R$ 1.300,00
Apto. financiado no CondomínioAmizade com2 quartos, garagem, telefone,
demais dependências. Aceito Ca1ro.
Apto. no Ediffcio Jaraguáquitado, com 2 quartos dependência de empregada,
garagem demals dependências. Valor RS 32.000,00

TERRENOS
Terreno de23x26naruaAntônioCarlosFerreiraà 100mtsdaMarechal.Valor
RS 45.000,00 aceita-se proposta
Terreno centra13.200 �ts.pr6ximo à Javel, Valor RS 130.000,00,
Terreno de 14x50, próximo à Rádio Brasil Novo na Vila Nova, pronto para
construir. Valor RS 40.000,00
Terreno de 15x30, local alto com ótima visão no bairro Versalis. Valor RS
11.000,00
Terreno de 17x40 com680mts. mais fundamento paraumacasa de300mts.rua
Goiás, Vila Lenzi. Valor RS 10.000,00

'

Terreno de 28x84 próximo ao Colégio Giardini Lenzi. Valor RS 16.000,00
Terreno de 62x43 com 2.656mts, precisando somente de um aterro, na Vila
Lalau CWeg 2). Valor RS 18.000,00

CHÁCARAS
EmGaribaldi com 60 morgos mais 2 casas dealvenaria, ribeirão, pastagem, 3
nascentes deágua,locaJsemmOITO, naestradageral,a 12km,do centro. Vendo
ou troco por casa em Jaraguá.

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 �

li

• ApENAS QUATRO ANdARES;
• SEis ApARTAMENTOS pOR ANdAR;
• * TRÊs DORMiTÓRios (SENdo UMA SUíTE);
•

/

* DEPENdÊNciA dE EMPREGAdA;
• DUAS CobERTU RAS;

,

• * TRÊs dORMÍTóRios (SENdo UMA SUÍTE);
• * DEPENdÊNciA dE EMPREGAdA;
• * BAN�EiRA ds HidROMASSAGEM;
• * Pisei NA;
• * DUAS GARAGENS;
• * ÁREA dE LAZER;
• * C� U RRASQtJ EiRÀ;
• Dois ElEVAdoRES;
• C�l:JRRASQUEiRAS;
• ÁREA ds LAZER;
• ANTENA PARAbólicA;
• ÁGUA QUENTE;
• PORTÃO ElETRÔNico;·
• CAMI!>AiN�A (TV fONE);
• ACAbAM�NTO dE ÓTiMO PAdRÃO;
• BEM NO CENTRO dA Cidsde,
• FiNANciAMENTO PRÓpRio;
• ENTREGA PREVisTA 40 MESES;

ONDE MORAR É UM PRAZER

Edifício

ISABELLA

EdHício MAXlMUI CENTER
cHALÉ IIVIOBluARlA

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

Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOBILIÁRIA

IRACEMA
CRECI0039-J

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

, OFERECE TODA ASSESSORIA JURfDICA

RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLICH. Nil 783 - SALA 03

TELEFONES: 72...'626/ 72-'39& /97-9274

Imóveis para venda
CASAS

Casa de alvenaria, acabamento de primeira,
271 ,00m2 em terreno de 3.095 ,00m2, com 2 suítes, 3
dormitórios, sala de jantar, estar, TV. 02 garagens
mais abrigo, churrasqueira:Terreno todo arborizado,
bem localizado, próximo à Bebidas MaxWilhelm.
Aceita-se imóvel comercial, apartamento, como
parte no negócio.
_,

,

Otimo negócio
GALPÃO INDUSTRIAL

- Próximo àLulimar, em terreno de 1.570,OOm2, com
400,OOm2, 2 pisos, próprio para confecção, ou outro
empreendimento industrial.
- No mesmo local, ein terreno de 2.429,OOm2, com
400,OOm2 de construção, todo em tijolo à vista, 5m
de altura, especial para indústria de malha, teares
etc.

SOBRADO COMMERCADO
, - Com apartamento de 132,OQm2, 3 dormitórios,
demais dependências" e na parte de baixo sala de

132,00m2 com instalações completas para açougue
e mercado. Localizado à rua BernardoDornbusch,
próximo ao trevo da-Weg Il, Grande oportunidade.
- Três apartamentos novos; 1 apartamento com 3

quartos e uma suíte, dois apartamentos: com dois

quartos, todos com garagem.
Com 40% de entrada saldo em doze vezes

Rua 13 deMaio

(
COMPRA' - VEN'DA - ALUGUÉIS
AD,MINISTRA ÃO DE IMÓVEIS

EDI,.AL
PATRICIA TAVARESDA CUNHA GOMES Tabelíã e Ofícíal

de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
,

forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que, se acham neste

,

Cartório para Protesto os Títulos contra:

Aparecida de F. Frediane Borges - Rua Hans Mank, 200 - 'NESTA

Alberto Biachini - Rua Roberto Seidel- CORUPÁ
Água e Planta Jardins e Sanea. - Rua Reinoldo'Rau, 87 - NESTA

Água e Planta Jardins e Sanea ... Rua Reinoldo Rau, 87 - NESTA

Auto Elétrica Luz de Leorici LBS - Rua Mal. Castelo Branco, 3454 -

SCHROEDER (SC) _

CarliMat. Constr. Ltda - RuaMal. Castelo Branco, sIn° - SCHROEDER
Caruvím Moda Jovem de Tania Behling - Rua Estrada Isabel, 120-
NESTA

Com. e.Repres. L W Raduntz - Rua Domingos Rosa, 188 - NESTA

.Carvalho Confecções Ltda - Rua Bernardo Dornbusch, 690 - NESTA

CimentecArtef. deCimentoLtda - RuaEngelbertStueber, sln° - NESTA
Distrib. Alimentos Jaquelini Ltda - Rua Pref. E. Oeschler, 1999 -

NESTA <II

Drogaria e Farmácia Jaraguá Ltda - Rua Walter Marquardt, 226 -

NESTA
,

Empresa de Ônibus' e Turismo Periqui - Rua Barão do Rio Branco, 79
- SCHROEDER (SC)
Ind. Com. Exp. Màtry Ltda - RuaPres. Epitácio Pessoa, 1208 - NESTA

Impressul Ind. Gráfica Ltda - Rua Reinoldo Rau, 757 - NESTA

Jone Roger Nunes -Rua Ângelo Rubini, NESTA
.

João Carlos Pereira - Nereu Ramos - NESTA

Joacir Torres Athayde - Rua Vise. Taunay, 235 - NESTA
LuiarMat. Constr. Ltda - Rua Rod. BR-280 km 70 - NESTA
LCB Publicidade Prop. Ltda - Rua Guilherme Weege, 22 - NESTA

-

Maron Desig Decorações Ltda - RuaReinoldo Rau, 787 s/02 - NESTA

M�'
eis e

Esqua,
dr. Rio

cerro,Ltda
- Rua

Estrada,Ri,O cerro, pequeM,'
o -

II

NE TA "

Pa o Dilson Brites - Rua Abolição, 60 - NESTA
R t. e Lanch Franki - Rua Joinville, 907 - NESTA

, ,

Resivale Tranp. Com. Reps. Petrl. Ltda - Estrada Três Rios do Norte -

NE�)TA
Se�mafer Com. eRepres. Ltda -Rua Ioão J. Ayroso, 235 slOl - NESTA
Serraria Rio Rafael Ltda - RuaEmi1io Stein, 337 - NESTA

Transportadora Poço Grande Ltda - Rua Ney Franco, 472 - NESTA
Tingitex Benef.Têxteis Ltda - Rua 603, n° 1�5 - NESTA
Wilson Bruch - Rua Guilherme Dancker, 87 - NESTA

Walter Liesenberg - Rua Luiz Bortolini, sIn° - NESTA

E, como os dites devedores não foram en.contrados ou se recusaram

a aceitar adevida intimação, faz por intermédio do presente edital, para que
os mesmos compareçam neste Cartório na rua Arthur Müller, 78, no prazo
da Lei a fim de liquidar o seu débito, Ou então dar razão porque não o faz, .

sob a pena de serem es referidos protestados na forma da Lei, etc.
KE/Jaraguá do Sul,06/04/1995

Tabeliã

� C29'anúM - Com. de Mat. fi!e Construção
MATERIAL ELÉ'tRICO • HIDRÁULICO. TINTAS· FERROS. PORTAS· JANELAS, ESQUADRIAS DE
MDElRA E FERRAMENTAS EM GERAL· CAL· AREIA· CIMENTO· BRITA· TIJOLOS· TELHAS

'PROMOÇÃO
Placa Colontal- mogno -

Registro Docol • Gaveta modo Europa 3/4

R.egistro Docol • Gaveta modo Europa 1"
Lâmpada Fluorescente 40w /20w

R$I,20
R$' 5,17
R$ 7,95
R$ 2,4Ó

ENTREGA À ooencíuo E PAGAMENTO À COMBINAR

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o mais completo guia de endereços e

especialidades rnedicas,odontoI6gicas, laboratoriais
e a�vocatícias da região da Amvali.

Aguarde visito de nossos corretores
ou Informe-se pelo Fone71-1919.

VENDE-SE

Apartamento em BarraVelha, de
frenteparaomarcomsala, quarto,
cozinha, banheiro, ampla sacada,
mobílíado - 9° andar. Valor R$
20.500,00. Aceito carro (50%) do
valor. Contatos (0473) 71-3122
ou (041) 262-6996

VENDE-SE
Uno CS/90 à gasolina, com som,

.

corazulrivera.ValorR$ 8.700,00.
Tratar fone 72-2545 cl Cristiane

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.TratarcomRosaneno 73.
0222

VENDE-SE
Santana CL90, branco, com ar,
vidros verdes, alarme esom.Carro
emexcelente estado. Preço sóhoje
R$ 10.200,00. Tratar fone 72-

3�25 com Cleide

VENDE-SE
Terreno com 370m2 - Rua Do-

I

mingos Sanson - Vila Baependi.
-

Próximo à rodoviária nova. Tele
fone 72-3443 ou 79-1239 com

Alexandre

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

VENDE-SE
Passat Pointer/86 motor 2000 à

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

Im�
PEDRAS DECORATIVAS tTDA.

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

• Rua Silveira Júnior s/ng
Fone 73-0027

-

próximo do ginásio de Esportes
Gua,amirim - SC

MesoClínica
.

MEDrCINA ES�'FICA
MIDICINA ESTéTICA ESPECIALIZADO EM:
.1'I'ItI.mento d. C.lullte,. Gordura LOCalizada
(MIIoter.pla. Eillrollpofore••);
• T....m.nto Flacidez Mu.cular
(QltlteO' • Abdom.m). Sculpt.ur

: =�::�I����ICI
• Trat.m.nto E.t'tlca Facial
(ru"M, manch••••nl., r'luv.n••crm.nto).

Rua JoãoMarcallo, 13· Sala 105· EdR. Dorringos Chlodinl
Fones (0473) 73-0618 e 72·2294

Jlraguá do Sul. sc

(jiovana 9{pivas
VENDAS E ALUGUÉIS DE:

���T����o: N��v:r��b�!���������OT�JEF�L�����SM:�������
FOTOGRÁFICOS EM GERAL· LAVAÇÃO E REFORMA DE VESTIDOS DE NOIVAS

Rua. Barão do Rio Branco. 3&3 - Fone (0473) 72-2818
Jaragu6 do Sul - SC

oAROMA E OSABORDONS BONSTEMPOS VOLTARAM

e.. PA�FICADORAECONFEITARIA

�PAOUVINBO
Abertodiariamentedas06:00às 21 :OOhs,

inclusivedomingoseferiados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915/ Centro
Rua Venâncio da SlIva,Porto, 225 Vila Len�1

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

BOXPARA BANHEIROS - VENEZIANAS - PORTÕES
ELETRÓNICOS - ESQUADRIAS DEALUMINIO EM GERAL

ORÇAMENTOSEM
-

COMPROMISSO
.

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

lIlUJ[:--M())/;»

@8�& [}ß�[l��& [l)j[Q)8o
DIVISÃODECONCRETO

(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
._".,Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101•••_

.

DlVISÃODEPLÂsnCOS(TUBOSDePVC-ELETROILINI'IAS
ESGOTO-TUBOSDE POUEnLENO/MANGUEIRAPRETA).

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

_•••••_ Fone 11-0066
.

ABASTEÇA E CONCORRAPromoção

OU,OU,OU".
EM .JARAGuÁ DO SUL .

,

RUA JOINVILLE, 1281 • FONE 71-8746

..

-'PIIUINGA :::::

4 CASAS
4 CAMINHONETES IMPORTADAS

4lANCHAS
8 JET SKIS

DIVULGAÇÃO DOS SORTEIOS

11/02
25/02
11/0S'

Os sorteios serão transmitidos

pela Rede GI.obo nó intervalo
da novela das 20:00h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AIDS

Mais de um milhão de casos Serviço de informações do

ifí' d d d INSS com alcance estadual
notz zca os em to o omun . o F1orian6poUs - Três mi-· dirígidasa aposentados.pensi-

.

nutos.Aduração deuma ficha . onistas e segurados em geral, e
telefônica. Esta é a média de 48% na área de arrecadação, a
tempo que um segurado ou Central já foi descoberta por
contribuinte do Instituto Nacio- empresários, escritórios de con
nal do Seguro Social precisa tabilidadeeadvogados. Sãopes
esperar ao telefone para obter soascomooadvogadotrabalhis
qualquer tipo de informação taLeonardoWandelli, quepre
sobre aPrevidência E estejaele cisa de iIiformações ágeis e

no Norte ou Sul do Estado, o precisas para cumprir prazos
custo é sempre o de uma liga- processuais de seus clientes. A

çãolocal, ou seja.. em média novidade em serviços do 191 é
R$ 10 centavos. A facilidade aalteraçãodeendereçoportele
existe desde junho do anõ pas- fone. Antes, o segurado tinha
sado, quando foi implantada lia que comparecer ao posto de be
sede da superintendência Esta- nefíciopararequereraalteração
dual do INSS, emFlorianópolis, e esperar dias para receber a

a 191- Central de Informações correspondência e os extratos

daPrevidênciaSocial.ACentral bancários no novo endereço.
atende uma média de 200 liga- "Agora podemos mudar os da
ções por dia, que vão desde o dos no sistema no ato da liga
segurado indagando se seu au- ção", explica Sandra.

xílio-doença foi concedido, até Confortos como saberque
a aposentada querendo saber documearossãonecessãríos para
ondeestacionarocarronaagên-. obter um determinado tipo de
cia que paga sua pensão. benefício ou identificar a renda

Sã02oopessoasamenosnas mensal inicial de um aposenta
filas dos postos de arrecadação do' há 50 anos têm ajudado a

e benefícios, lembra a chefedo Previdência e seus segurados,
setor, SandraMalta dos Santos. sendo apontados como uma das
Redução das filas, agilização causas da redução no tempo de
dos processos e desburocra- concessãode benefícios de 104

tização do acesso às informa-' para 64 dias a nível nacional.

ções são outras vitórias do 191, Outra vantagem do serviço é

que funciona em todas as capi- queeleajudaasuperintendência
tais do Brasil, mas só em Santa amonitorarofuncionamentodos
Catarina tem alcance estadual. postos à distância tomando por
Totalmente informatizada, a baseuma fontemuito confiável:
Central está interligada com os aopiniãopública.Quandoames
terminais da Dataprev e de to- ma reclamação começa a se

das as unidades da Previdência repetir ela vai parar na mesa do
.

no Estado. Através do 191 é superintendente. "Ofeedbacké
possível saber ainda, sobre o imediato. A partir do 191 iden

andamentodeprocessosnaJun- tificamos os problemas e toma
ta de Recursos da Previdência mos as providênciasneces-sári-

Doentes notificados, em mil ou no Conselho de Recursos, as",alegra-seosuperintendente,

�:::::::======;���
em Brasília. lembrando que a Central tem.a

EUA . 401,7 Com 52% de informações capacidade de atender ainda o
Brasil 558,

prestadasna área de benefícios, dobro do movimento atual.
França 32,7
Quênia 30,0
Uganda 30,0 .

Zimbawe 30,0
Espanha 27,5
Itália 24,5
México 20,0
Tailândia 13,2
Austrália_ 5,0
Argentina_ 4,9
Japão_ 0,8

500O Brasil tem entre

. RiO de Janeiro - As esta
tístícas oficiais da Organização
MundialdaSaúde (OMS) revelam

j

que o mundo entrou no ano de
199'5 com urn dígito a mais nos
casos de Aids: agora são
1.025.000 casos contra os

851.628

registra
dos no

ano pas
sado, o

que sig
nifica

Es/tldDS
Unidos
lids/tim
ssltl/ís/ittlsum cres-

cimento
de cerca de 20%. No entanto, a
OMS estima que o número
verdadeiro de doentes chegue
hoje a 4,5 milhões, devido ao

grande número de países,
principalmente da África negra -

ondemenos dametade dos casos
são notificados. O Brasil ocupa o

segundo lugar no ranking dos

países commaior número de do
entes, com 55,8mil notificações.
Na frente estão os Estados

Unidos com401,7mil casos. Para
testar urna vacina anti-HIV, ini
ciativa inédita no Brasil,
pesquisadores. da Fundação Os
valdo Cruz, do Rio de Janeiro,
recorreram a voluntários através
de anúncios publicados em

jornais. Com o título "sexo

seguro't.oprímeíroanüneíoatraíu
cerca de' cem pessoas ínteres
sadasem obtermais informações.
Segundo Valdiléa Veloso, coor
denadora clínica deste estudo, os
pesquisadores farão urn trabalho
de conscientização sobre a doen-

,
çacomos voluntários, submeten
do-os a testes como o de detecção
doHIV.

.

Controle
A cada seis meses os

voluntários retomarão à Funda
çãoparaque se verifique sehouve
Contaminação pelo vírus. Com
isso, pela primeira vez no Brasil
vai se saber quantos se contami
nam a cada ano e se nossos

métodos preventivos funcionam
bem. Além de receberem ori-.
entações, os voluntários passam
a ter acompanhamento médico
gratUito de alto nível, com

direito a tratamento no Hospital
Evandro Chagas, no Rio de

Av. Mal Deodoro da Fonaeca, 280

Fo!le: 72-3388

Drogas injetáveis, um risco imlMnte

Janeiro.
O objetivo deste estudo é

mapear a incidência da epide
mia para verificar o crescimen
to anual da infecção, já que os
50 mil casos notificados até

anos, porque há um período
de latência variável de 10
a 14 anos. A pesquisa pretende
abranger 500 vo-Iuntários só
no Rio de Janeiro, além de
outras mil pessoas em Belo
Horizonte e São Paulo. (Fon
te: Fundação Osvaldo Cruz).

RAPIDEZ

hoje expressam apenas a con

taminação ocorrida há dez

A I D S
Números da Aids no mundo

e700 mil infectados
Fonie: Fundação Osvaldo Cruz
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Para este verio, nio esqueça da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

- Torta de Sorvete - Sandufche de Sorvete -

�

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

Av, Mareohal Deodoro da Fonseca,,819 - Centro
Fone: 71-8724 - Jara ué do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juízo DE DIREITO
DA COMARCA DE

JARAGtJÁ DO SUL - SC

11 VA:RA EDITAL DE
CONCORDATA PREVENTIVA

o DOUTOR CARLOS ALBERTO DA RO

CHA, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC,
NA FORMA DA LEI, ETC... "

.

FAZ SABER aos que o presente 'edital virem ou dele conhecímento tiverem
e interessar possa, que a requerimento de WALTER RADUNTZ - VEícULOS
PARTICULARES - MB, pessoajúrídíca de direito privado" com sede naRuaAdélia

Fischer, n0711, centro, nestacidade, inscritanoC.G.C./MFsobno72.519.143/0001-
15, através de seu procurador DR. LINCOLN SILVEIRA. CONCORDATA PRE
VENTNA N° 15.570/95. Foi dirigida a petição inicial com o seguinte teor:

Bxcelentíssimo SenhorDoutor Juiz da la "araCível daComarca de Jaraguä do Sul
- Estado de SantaCatarina.WALTÉRRADUNTZ - VEícULOS DE PARTICULA
RES LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Adélia

Fischer, n" 711, centro, da cidade de Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina,
inscritano cadastro.geral do contribuinte, C.G.C./MF sob o n° 72.519.143/0001-15,
vemmui respeitosamente e com o devido acabamento, äpresençadeV. Exa., por seu
advogado e bastante procurador (Instrumento Procuratório em anexo-does. n° 01),
ímpetrarobenefíciodaCONCORDATAPREVENTIVA, com fundamento legal nos
artigos 139,147,156, § 1° e 2°,157 Inciso IV, 158, incisos I -II - III daLei 7.661, de
21/06/45, Lei de Quebras, e pelos fatos que passa a expor e ao final requerer: 1 - A

requerente, por vários anos, vem operando nomunicípio de Jaraguádo Sul, no ramo
de comércio de automóveis. Suas atividades iniciaram-se em 01/12/1992, a qual até
a presente data, é ininterrupta, com empregados, e suas respectivas famílias

dependem exclusivamente do trabalho da empresa. A impetrante é urna dasmaiores
empresas do município no ramo, sendo responsável por grande contribuição de

. tributos arrecadados desenvolvendo suas' atividades no sentido de elevar através de
suas atividades, sendo elas também desenvolvidas além das fronteiras estaduais, na
comercialização de veículos, onome de JaraguádoSul/SC, proporcionando emprego
aos munícipes, sendo uma organização que sempre primou urna excelente relação
comercial com todos que com a empresa efetivaram negócios, e que lhe possíbílítou
o crédito e respeito dos estabelecimentos bancários e de seus fornecedores, não
obstante agrandes restrições de crédito existenteatualmentenoBrasil. 3-Inobstante,
ocorre que os negócios darequerente, os quais sempre desenvolveram em ascenção,
nos últimos tempos, passaram a sofrer efeitos incontroláveis da recessão por que
passa a nação Brasileira, em especial o ramo de automóveis, face ao poderio de
compra dos brasileiros prejudicados, que refletiu de forma ínsofismävel nas ativida
des da requerente, existindo a razão principal, quetora o corte no financiamento de
veículos que teve o início nos fins de outubro p.p., que vem se arrastando até hoje,
estando hoje totalmente suspensos, em vísta de ato governamental. 4- Todos nós
sabemos os reflexos de todos dos planos governamentais, especificamente este novo
que determinou aentrada o real em solo brasileiro. Procurando as empresas amolda
lo às suas finanças, devido as inúmerasmudanças quehouveram na economia, estas
que estão nomercado, a: todo Instante podem ser vítimas de atitudes governamentais
que infelizmente, sempre atingem o coração de toda e qualquer empresa, que é o

.

caixa. Igualmente não contava a requerente com a atitude governamental, além da

implantação do real, veio também o corte vertical, e brusco no crédito, vindo assim
enforcar o mercado de automóveis, tratando de novo ou usado. Entre mortos e

feridos, ficou determinado que o automóvel novo, somente é possível financiar em
03 (três) vezes, e o pröprío consórcio em 06 (seis) vezes, tornando impossível a

compra de bens desta espécie, o que obrigou a corrida a empréstimos paramanter o
operacional da empresa; trocas de cheques, o que é muito comum neste ramo de

negócios, e de imediato a recessão no mercado, momento este que foia inclinação
negativa para a requerente, que até o presentemomento, encontra-se sofrendo com
tal situação, pois, houve a paralisação do giro, e chama-se a atenção que as

negociações são de valores consideráveis, visto os preços dos carros hojenomerêado
nacional. 5- Além de todo o problemagerado pela implantação do plano e o corte no

crédito a requerente deparou-se com a noticia das evoluções de cheques sem tundos
de seus clientes, vindo aindamais, dificultar a realização de caixa para fazer frente
e seus compromissos, a qual soma-se aproximadamente até a presente data o valor
de grandeexpressão deR$ 85.500,00 (oitentaecincomil equinhentosreais), estando
tais cheques em trabalhos de cobrança. 6 - Destarde, produziu um sério desequilíbrio
na balança de pagamento da requerente, embora a situação patrimonial, estoques,
bens de grande soma, e demais em geral, esteja numa proporção avantajada em

relação a seu passivo. 7- Estas situações acabaram por retirar da requerente,
completamente seu capitaldegiropróprio, e a talponto, que está ímpedíndo de saldar
em tempo certo seus compromissos sociais. 8 - A requerente por ora, não possui
noticias de ações de cobrança, contra amesma, e tão pouco qualquer titulo apontado
em cartório, estandonestasituação urn pouco confortável, em virtude de todo esforço
por parte de seus proprietários. 9 - Mas vem ultimamente a requerente sofrendo

ameaças depedido de falência, e apontamentos aprotesto,mas, como jámencionado
no item oito desta exordial, em virtude dos esforços dos proprietários, conseguem
manter o bom nome da empresa (requerente); mas Exa., com um custo a peso de

sangue, pois sabe-se que na transação de cheques, o que é comum neste ramo, e

também não é aceito outro titulo, tão pouco duplicata, depara-se a requerente com a
.

imposição de juros absurdos:que muitas vezes se sentem obrigados os empresários
a honrarem tais situações, devido as necessidades daqueles momentos que não
deveriam existir jamais. 10 - A requerente com a estabilização domercado, ou outra
regraque sejadeterminadapelo governo,masque faça "amäquínagirar", dando gin�

,
nomercado, pois sabe-se que o lucro nas transações são pequenos, mas, com o giro,
no volume de negócios, consegue-se, como se sabe, valores que vão dando porte a

construção de empresas, o que é caso da requerente, pois possui estoque de grande
valor em seu pátio, visto que, com algumas vendas de automóveis, "visto o preço dos

mesmos no mercado nacional", é o suficíente para honrar o débito que ora,

infelizmente é apontado. 11 - Como se pode ver Exa., precisa a requerente de um

fôlego para poder tocar seus negócios, pois com a mercadoria que encontra-se no

pátio da requerida, e a carteira de recebimentos, émais do que suficienteparabonrar
tal débito, não considerado o patrimônio que possui a requerida. 12 - A requerente,
noaproveitamento dacapacidade total de sualoja, procurando atéomomentomanter
seu quadro funcional, que no reflexo, dependente estão muitas outras pessoas,
famílias eetc., pode com o desenvolvimento dos negócios, abrigarum númeromaior

de funcionários, (vendedores; lavadores de carros. e etc), evitando-se assim 0

desemprego, o que representaria muito ao município. em desenvolvimento, e

diminuiria tal problema sooíal, cujo problema está sendo combatido pelo Governo

Federal, Estadual eseguímêntos sociais, porquanto constantespedidos são dirigidos
aos empresários, ll'? sentido de criação denovos empregos, e como divulgao governo
federal, o crescíménto é primordial. 13 - A atual crise é de conjuntura, e não pode
se partícularízar em termos da requerente, porquanto seus dirigentes, deram tudo de

si, para que fosse evitado males maiores. A medidaproposta, é heróica, e pol' isto
.

mesmo deve ser deferida. 14,; Comomencionado, não possui a requerente conheci
mento depossíveisprotestos,masdevido asituaçãoque seencontra, podemacontecer

surpresas; no caso de seu acontecimento, não devem em nadamodificar o direito ao

presentepedido, em facedoexposto aseguir. Édoconhecimento queajurisprudência
atual dominante, não tem negado benefício da CONCORDATA PREVENTIVA,

pelaexistência deprotesto de títulos levadospor seus credores, comomeiocoercitivo
para cobrança. Tal entendimento já encontra-se consagrado na jurisprudência
brasileira, a qual destacamos, que na Comarca de Jundiaí - SP, pelo DR. Daboerto
Rmaní, Exmo. Juiz de Direito, concluiu que a existência de títulos protestados por
falta de pagamneto não devem impedír o prosseguimento da concordata. Disse o

magistrado: É comum a maioria dos credores recorrerem ao protesto quando se

verificam as primeiras dificuldades do devedor, procurando por este meio, forçá-lo
a pagar o débito, o que mais precipita a sua derrocada, com a afluência de outroS

credores, fechando créditos e outros resultantes que conduzem o devedor a UIIla

situação cada vez. mais crítica.· "Continuando ainda afuma... A Jurisprudência
dominante abandona o rigorismo da leí permitindo a concessão da concordata.
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protestando antes do requerimentoprincipalmente se elemesmonão esconde tal fato,
e se do pedido se infere sua boa fé, calçada na intenção de reerguer-se epagar seus
credores, que é ci caso dos autos. Nestas circunstâncias, negar o benefício da

coacördata solicitada sem Indícios damá fé, émesmo que tirar a cadeira que sustenta
,iiquela que já está com a corda no pescóço'fln Gazeta Mercantil - SP). 15 - Nesse

mesmo entendimento, o Digníssimo Juiz de Direito da Única Vara Cível e da

Comarca de Terra Rica (PR), concedeu o pedido de concordata preventiva da Bell

Trevo-In,dústria e Comécio de Calçados Ltda, pedido este formulado por este

procurador, o que trouxemuitos benefícios aquela empresa, ejá encontra-se tal feito
em fase final, devido arealização dospagamentosadiantados queamesmaconseguiu
realizar. Mais uma vez Exa., procura demonstrar, que um simples fôlego, salva-se
uma empresa, que devido a tempestades constantes demudanças político econômi
cas, que veem assolando nosso país, se vê vítimado sacrifício financeiro, que é o caso
específico dos. autos, onde ocorreu o corte de financiamento de automóveis. no

mercado brasileiro. 16 - Alinhando o mesmo pensamento não difere o renomado

jurista PAULÖ RESTIFFB NETO, bem como o grande falencístapaulísta DR.

ALFREDO L. KUGELSMAS (autor de várias obras), e assim igualmente entre

outros julgados inseridos naRevista dos Tribunais, vols. 414/184; 425/106; 536/111
e etc, inclusive na Jurisprudência Catarinense, em seu volume 3'8, pago 351. 17 -

Também o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, através do Ministro Aliomar

Baleeiro, tem reiterado que, "não há nenhum ínteresse social em multiplicar as
falências, provocando d�pressões econômicas, recessões e desemprego, numa época
em que todas as nações domundo visam evitar o colapso das empresas. que tem como

conseqüência, a prática do desemprego e massas nas populações. (Revistas dos

Tribunais, 410/193, RTJ, vol.'4Ó, pago 704). 18 - É sempre útil e proveitosa os

salutares resultados, de uma liquidação amigável a cargo de pessoas competentes
éomo é <> devedor, que está a frente do estabelecimento, do que aliquidação judicial,
ou a falência. a enquanto não se descobria coisas mais perfeitas do que estes

convênios e concordatas, não devem tal alvistres serem desprezados. O próprio
Interesse pública justifica a concordata preventiva, pois enquanto a falência desani-

J
mao ralido�e lherouba o estímulo, aquela, a-CONCORDATAPRBVENTIVA, é um
incentivo ao trabalho (Carvalho Santosín tratado de Direito Comercial Brasileiro,

,yol. m, pago 5Q3). Como, se vê, dos ensinamentos dos maís renomades nomes de

'Direito Comercial Pátrio, sempre atentos não apenas as normas legais, mas princi
'palmente ao Interesse social, pois a ninguém interessa a decretação da falência de
·uma empreSa. I? - o encerràmentö 'das atividades pela decretação da falência, traria

,gray� p�ejQízos. aos credores" bem comoaosempregados e seus dependentes, emuito
aos cofres p6blicos, sujeitos a dímínução de receita; ainda maís a municipalidade.
.Comojámencionado, qualquerdocumentoqueencontra-se faltandodentro daqueles
que se façanecessário, pode o devedorpedir ao Juiz concederprazo razoável para ser
,trazidp a Juízo, Portanto,MM. Juiz, estando em termos de ser deferido o presente
requerimento, pede-semui respeitosamente e com o devido acatamento, proferindo
despacho, de acordo com o artigo 161 § primeiro do Decreto Lei 7.661/45; a) seja
'deferida a expedição do competente edital, no qual conste o presente pedido, e a

íntegra do despacho de V. Ex3,., para ser publicado no Diário dá Justiça do Estado
deSantaCatrina, e outro Jornal que tenha circulaçãonoMunicípio; b) seja erdenada
a suspensão de eventuais execuções contra a requerente e outros pocedimentos, por
créditos sujeitos a concordata; c) seja marcado prazo para os credores sujeitos aos

efeítôs dá concordata, apresentarem seus títulos e documentos justificativos de seus

créditos; d) seja nomeado eomíssärío dentre os maiores credores relacionados na

'relaçãodecredores, ou napessoaqueV. Exa., indicar; 20 - A requente, tem condições
.

tranqüilas de, concedida, a CONCORDATA PRBVENTIVA, eom o fim de soluci

onarsuasdificuldades, evitando seja levado aquebra, comprejuízos a todos, em razão
'

�o que oferece aos credores quirografários, o pagamento integral de seus créditos em
duas parcelas anuais; sendo 2/5 no primeiro ano, e saldo no ano seguinte, contomre":
dispostonoartigo 156, § 1°, íncíso IldoDecrete l.eí n° 7.661 de21 dejunhode 1.945.

Como se vê Exa., a concordata preventiva requerida, não vai trazer aos credores,
lllaiores prejuízos, porquanto receberão a totalidade de .seus créditos, dentro de 24

Mnteequatro)meses.21-Arequerente,empetiçãoemanexo,juntaparaaaquisição
do favorlegal pleiteado, documentosnaquelarelacionados, que são necessários para
tal pedido. 22 - Se por ventura, da relação dos documentos que irá juntar através de '

P,etiçãe, houver omissão involuntária da juntada -de quaisquer documentes,
éompromete-se a requerente entregá-los, se for o caso. Reportando-se a este pedido,
e com o fito de não sofrer cominações do artigo 161 da Lei de Quebras, encontra-se
respaldado na jurísprudêncía de nossos Tribunais (RT 439/142 - RT 516/212 e RT

�53178), assim como na doutrina de nossos juristas. Assim é Carvallho Santos, in
tratado de DireitoComercial, Vol. III, n° 1.287, pago 521- 2· edição - Freitas Bastos,

11-,'
'

•

I
','

ensina: "Não há inconveniente que o devedor peça prazo razoável para completá-la
e ainda faça no decorrer do processo falímentar". e) seja oficiado ao cartório de

protesto da comarca, que abstenham-se de lavrai protestos facultativos contra a

requerente. Dá a presente para efeitos meramente fiscais, o valor de R$ 1.000,00
(hummil reais). N. Termos, Respeitosamente. P. deferimento. Jaraguä do Sul, 08/
03/1.995. Lincoln Silveira - O. A. B. 6.379. RELAÇÃO DE CREDORES

QUIROGRAFÁRIOS: MARCmmX MALHARIA E CONFBC. LTDA. -

R$ 9.000,00; MORETTI AUTOMÓVEIS - R$ 8.900,00; ROSINEI BRUCK
- R$ 93.386,00; ARDENB - COMÉRCIO·DE VEícULOS - PEUGEOT -

R$ 69.300,00; COSMOS - FACTORING FOMENTO - R$ 17.975,00; CLÁUDIO
DOS SANTOS PEREIRA - R$ 34.365,00; ADALBBRTOGOE1Z - R$ 17.600,00;
JOINVILLEFACTÖRINGCOMBRCIALLTDA-R$17.867,00;CIZBSKIAUTO-'
MÓVEiS - R$ 6.780,00;UNIÃODEBANCOS BRASILEIROSS/A - R$ 10.000,00.
DESPACHODEFLS. 33/34/35. Autos n° 15.570/95. Ação: ConcordataPre�entiV'a.;
Requerente:WALTBRRADUNTZ. VISTOS ETC.WALTBRRADUNTZ- Veícu
los deParticularesLtda - MB, pessoajurídicadedireitoprivado, com sede e foronesta
cidade de Jaraguá do S':Jl, à Rua Adélia Fischer, 711, inscrita no CGC MF sob o n°

72.519.143/0001-15, como sociedade anônima de capital aberto, por seu procurador
judicial constituído requer, nos termos do parágrafo único do art. 122 da lei n06.404
de 15 de dezembro de 1976, bem como, escudado no art. 156 e seguintes doDecreto
lei n° 7.661, de 21/06/45, com a nova redação que lhe deu a lei n° 4.9'83, de 18/05/
86 e a lei n° 7.274 de 10/12/84, os benefícios da CONCORDATA PREVENTNA,
para pagamento de 100% (cem por cento) de seu passivo quirografário, no prazo de
02 (dois) anos,maísjuros de Ieí, aduzindo, em síntese, o seguinte: a) que exerce'suas
atividadesempresariaisnesta cidadehá02anos, tendo seusobjetivos sociais voltades
paraacomercializaçãodeveículos;b)desdeasuacoNstituiçã(!)aempresasempreteve
um crescimento 'constante e satisfatório, tendo nestes dois anos-proporcionado
empregos aosmunícipes e divulgando as coisas de Jaraguä do Sul e SantaCatarina,
com suaatividade comercial sempre equilibrada, principalmenteno que se refereaos
encargos sociais. c) com l;l atual recessão econômica, e principalmente, com o corte

do financiamento de veículos que teve iníciono ftm de outubro passado, os negócios
da requerente passaram a sofrer efeítos incontroláveis do novo plano econômico. d)
por outro .lado, embora o quadro cntico por que passa a economia brasileira, a

situação patrimonial da firma requerente é muito sólida, uma vez que seu ativo é

suficiente forte para assegurar seu reerguímento, com consequente pagamento de
suas obrigações desde que possa contar com os benefícios da moratória legal.
Continua dizendo que com a concessão pleiteada, a requerente poderá continuar
gerandö novos empregos pagando tributos, cumprindo sua função social e, com a

compreensão de seus éredores quirografários, voltará a operar normalmente, até
porque a situação é passageira. Sob esses fundamentos, propõe a requerente pagar
todas as dívidas subordinadas aos efeitos da concordata em duas parcelas anuais, a
primeira equivalente a 2/5 dos débitos no décimo segundo mês e 3/5 no vigésimo
quattomês.lnstruiu a inicial com 0S documentos de fls. 16/30., compreendendo os

exigidos pela legislação especial, acompanhado dos livros obrigatórios, quanto aos

quaís foi cumprido pelo sr. Escrivão e pela requerente, o disposto no art. 160, § 1°

e 2°, doDecreto-lein° 7 .661/45. Tendo em vistao exposto;determino sejaprocessada
a Concordata Preventiva requerida, cumprindo-se as seguintes providências: I -

Expeça-seEdital, com observância do disposto no art. 161, § 1°, inciso I, doDecreto
lein07 .661/45, para serpublicado (duas vezes) no órgão oficial doEstado e em jornal
de grande circulação (uma vez). II - Ordeno a suspensão de açõese execuções contra
a requerente devedora, por créditos sujeitos aos efeitos da concordata, III - Marco o

prazo de 20 (vinte) dias para os credores sujeitos aos efeitos da concordata
; apresentarem as declarações e documentos justificativos dos seus créditos. IV -

Nomeio Comissário de concordata o credorRosineíBruck, o qual prestará compro
misso nos termos da lei. V - Dê-se ciência ao Doutor Promotor de Justiça. Intimem
se. Jaraguá do Sul, 21 de março de 1995. (as) CARLOS ALBERTO DA ROCHA -

JuizdeDireitoda 1 "Vara. ENCERRAMENTO: E, paraquechegueaoconhecímento
.

de todos e em especial aos credores foi expedido o presente edital, anunciando que
terão o prazo de vinte (20) dias, para apresentarem suas declarações, e documentos
justificativos de�s eréditos, sendo que este edital será publicado na forma da Lei
e afixado no átrio doFórum. Dado e passado nesta cidade de JaraguádoSul, aos vinte
e três dias do mês de março de 1995,. EU, (Bruno Winter), Escrivão designado, o
subscrevi.'

,

CARLOS ALBERTO DA ROCHA
Juiz de Direito

'.
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QUEM PLANTA ARROZ
COLHE PRÊMIOS

A safra de pr'mlos Já começou ne Urbano
Agroindustrial. No ano em que completa 35 anos de
exlst'nc/a a Urbano resolveu premiar OB produtores de
arroz e para Isso lançou a promoção "Produção
Premiada Urbano". Os pr'mlos são um Gol 1000 Plus,
uma moto Honda CG 125, uma TV em cores 14 pole
gadlts, uma antena parab6/1C11 e um freezer de 210 litros.
Participam os produtoras que venderem, no minimo, 70
saCIIs de 50 gullos CIIda, para It Urbttno. O sorteio sará

. pellt toter/It Federal de 24 deJunho de 1995.
PrImloB tttml»mpara os transportttdores.

Ligue0800-47-5050

FLAGRANTE

Tentativa frustrada de

furto leva 5para cadeia

J araguá do Sul-Uma ten
tativa frustrada de furto resultou
na prisão de cinco pessoas, na

madrugada de ontem, nas imedi
ações da entrada do bairro Rio

Molha, em Jaraguá do Sul. Os
elementos presos em flagrante,
confes-

(}ullltsttJ
p/OllsjtJU
Osso/ttJsm
\

(lua,aml,lm

saram

quehavi
am pla
nejado
um as

s a I to
a uma

confec

ção daquela região, de onde

queriam furtar 4 máquinas de
costura industrial.
A empresa alvo dos ladrões é

de propriedade do mícroempre-

II1II ,

SORVETAO NO SHOPPING JARAGUA
,

sário JoséGilbertoSilvae ficana PM, por éstarem em atitude sus

ruaJoãoSamirTavares.Doisdos peita. Após terem sido detidos,
presos, omenor JCS, 17, natural eles confessaram a intenção do
de Renascença (PR), chapa avul- assalto e os dois outros foram
so e Jair Franzner, 24, natural de unidos ao grupo, recebendo voz

Platina (SC), estampador de prisão.
tentaram entrar na fábrica e Segundoocomissáriodepolf
roubar as máquinas, mas foram cia Josmar, o menor responde
surpreendidos pelo pai do processo por vários furtos, en
proprietário da' confecção e quanto Luis Sérgio responde
fugiram do local, a pé. processoporestelionatoeestupro.

Longe dali, perto da unidade Josmardissequeoscincohaviam
fabril daMarisol, na ruaWalter planejado o crime na lanchonete
Marquardt, outros três homens, Estação Inicial Ltda, de proprie
Luis Sérgio. Paz de Oliveira, 31, dade de Luis Sérgio, localizada
natural de Iraí (RS), Sílvio nas margens da BR-280, em

Antunes Schmits, 27, natural de Guaramirim, município onde to
Correia Pinto e Moacir dos os envolvidos residem.
Stranchask, 30, natural de Todos estio presos na cadeia
Francisco Beltrão, (PR), foram päblícadeJaraguädoSulepenna
abordados por uma guarnição da . necerão à disposição da justiça.

PLANEJAMENTO E VENDAS

- ----

------

____ a __
---_ .. _-

- - . - - -
�---- IRetail,

Tel. (0473) 71-2357 - Rua Marina Frutuoso, 764

� .SHOPPING,

�aragua
��t�t1-1

INCORPORADORA

•

;1'
'CONSTRuçOES LTDA.

Fabricar SONete cremoso a partir do ieite é

uma arte chinesa, trazida para o mundo

Ocidentalpor Marco Polo a mais de 700

anos.

Produzir SONetes hoje, além de uma arte é

uma tecnoiogia, que requer sofisticados

equipamentos e umaatualiuçãoconstante.

O SORVErÃO trouxe pare laraguá do Sui

esta tecnoiogia e equipamentos de úttims

geração, para oferecer mais de trinta sabo

res diferentes de SONete de aito padrão.

Evoluiroproduto é uma obrigação do Itäer,
informa fulmlrRozz«, sócio gerente da em

presa, "mas agora precisamos também evo

lulr nos postos de venda e o SHOPPINC

lARAcus com à praça de alimentação, res
teurente panorâmico, cinema, piay-ground

. ,I
é a escolha i6gica '.
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VOLEIBOL
. ,.

Vice-campeãs brasileiras CURSO
DE
GRATIS

* CORTE PARA COSTURA (ROUPAS EM GERAL)

teceaem homenagem da FME :��EMOLFrONS
.

* ROUPAS ÍNTIMAS
o CURSO É GRÁTIS E NÃO É

COBRADO TAXA DE MATRíCULA

AULAS MANHÃ, TARDE ou NÔm.J araguá do Sul- Três atle
tas da Fundação Municipal de
Esportes (FME), de Jaraguá do

Sul, convocadas para integrar a
,

seleção catarinense de Voleibol
Infanto Juvenil, feminino,
conquistaram o título de vice

campeãs
llmi1eirns
da cate- I/DÚO i
goria. (DIIYD(odo
Eloísa .

S c h I i - PO/OSII/lIfitJ
kmann, •

Tatiane b/osi/III/o
Á1E�
Fernanda Voltolini e Denúbia

WessIer, participaramdo certame
brasileiro que encerrou no do

mingo, 2. Elas foram, juntamen
te com'as demaís atletas da sele
çãocatarinense, foram superadas
apenas pela equipe do Rio de

Janeiro, que ficou em primeiro.
Na terceira colocação ficou o se

lecionado de São Paulo, seguido
de Paraná, 4° Pará 5° colocado.

A atleta Eloísa "Elô"

Schlikmann, pela terceira vez,
foi alvo de convocação para
integrar o selecionado brasileiro
infanto e juvenil, que disputarão
os mundiais de cada categoria.

Elolsa, Talialle, Fe17llltula e Dalldbia, ..ice-campeãs brasileiras

Ela é o destaque principal da pela prefeitura, Secretaria de

equipe da FME de Jaraguá do Cultura, Esporte e Lazer, FME e

Sul. patrocinadores da modalidade,
Todas as vice-campeãs durante a entrevista coletiva des

brasileiras foram homenageadas ta semana.

CIRURGIA DENTISTA

Drs. AlccfJcfJandra Naiochi

APROVEITE E CONVIDE TAMBÉM SUAS AMIGAS

CÉRE..JÃC _'

LANCHONETE E PIZZARIA

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

eRO PV

LANCHES
PIZZAS

PETISCOS
E SERV-CAR

. HORÁRIO DE ATENDIMENTO - ADULTOS E CRIANÇAS
31-feira - 19:00hs às 21 :OOhs

41, 51 e 61-fe.ira - 08:00hs às '12:00hs - 19:00hs às 21 :OOhs
Sábados - 08:00hs às 12:00hs

R. 28 de Agosto, 2200 - sala 5 - Guaramirim

OBRIGADO JARAGUÁ DO �UL. qBRIGADO SANTA CATARINA
,

ESTE PREMIO E NOSSO
As ESCOLAS SID agradecem mais uma vêz as empresas e

comércio, indústrias, pais e alunos por ter sido escolhida em Santa Catarina
como a melhor escola particular na órea de informática. E também, escolhida

pela mais completa na órea de secretária com o curso de secretória informatizada.

ESCOlAS SID EM JARAGUÁ DO SUL
Rua Reinoldo_Rau, esq. com Procópio Gomes - Fone(0474)71-2933

'IlAÇÃO
CANARINIfO

� H-UM�NIZ�Ç�O DO TR�NÇlTO EJM
.... J��GU� DO ,UL € PO"U/E:L.

'

ß�)T� H-�lIE:R UM� CON,CIE:NTIZ�Ç�O
'

DE: �Mß�, �, Pt\RT€Ç:
P€:D€)TRE:, €: MOTORI)T�'.
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FUTSAL

ADJ/São Luís/Darpe é destaque no Paraná
J araguádoSul-Asequi

pes infantil e ínfanto/Juveníl
. daADJ/Col�gioSãoLuíslMa
lhas Darpe, obtiveramsígnífi
cativos resultados em amisto
sos realizados na capital para
naense,
Curiti - MSllillOI
ba, du-
r a n t e VSlltSrOm

�; di:: Iodos os
março, odvsrsórios
10e2de
abril. Os meninos de Jaraguä
do Sul apresentaram um ex-

celentedesempenho, demons
trando que a preparação do

técnico Manoel Dalpasquale
(Maneca), vemobtendoresul
tados positivos.

Nacategoriainfantilaequipe
jaraguaense venceu todos os

jogos com diferença sempre
superiores a dois gols e nunca

marcando menos de 4 por
partida Já�garotadadoinfantol
juventil foi superior a todos os
adversários vencendo duas

partidas pelo placar de 3 a O e

uma goleada de 5 a 1. Uma das

equipes desta categoria, quejo-

gou contra Jaraguá do Sul, o
Atlético, sagrou-se vire-cam

peão brasileiroDO ano passado .

O jogo foi 3 aOpamosmeoinos
jaraguaenses.

Ontem lnoite foi realizado
um amistoso no giúsio de

esportes ArtburMiiIIer, nes
tasmesmas categorias, quan
do as equipes.de Jar.IIgÚ do

Sul, enfrentaram a AABBI
Joinville (infantil) e Malhas

Cadore, de Brusque. No últi
mo jogo da noite, a seleção
adulta da cídade, enfrentou a

equipe de Brusque-.

XADREZ

Equipe Al)JIFME ganha título estadual
Jaraguá do Sul - Com cinco competição, foram: Viviane

medalhasdeousoeumadebronze Bisconsin, medalha de ouro na

a equípe de Xadrez ADJIFME, categoria Cadete Feminino;
conquistou o título de campeão 'José Cotrêa, na Cadete Mascu
da Taça Santa Catarina de Imo; Leandro Morado, ouro na

. Xadrez, que foi realizado de 31 categoria Intanto/JuvenileDeise
de fevereiro a 2 de março, em Schiochet, campeãonacategoria
Florianópolis. Ao todo 66 Juvenil. Out1'O atleta jara
enxadristas de todo o estado guaense, Moacir Boech, tam
participaramdacompetição.Éo . bém conseguiu um ótimo
primeiro título estadual da mo- resultado, ficando em 3° na

dalidade, conquistado por uma categoria absoluto.
equipe jaraguaense. ' Na classificação geral,

Os destaquesjaraguaenses da JaraguádoSul ficou emprimeiro

com 15 pontos, seguido de

Florianópolis com 10, e Joinville
coin 9 pontos.

Parao técnicoMaurícioBerti,
da equipe de Jaraguä do Sul, o
títuloinéditoéresultadodadedi

cação dos enxadristas quemuito
se empenhamem treinamentos e

competições. "Nosso objetivo
inicial era realizarumaboa cam

panha nesta competição, mas o

título acabou sendo um prêmio
ao esforço do nosso pessoal",
disse o treinador.

ESQUEÇA lUDO
-

O QUE VOCE SABE
SOBRE SEGURANÇA.

SERViÇO DE SEGURANÇA
ELETRÔNICA MONITORADA

SISTEMA DE SEGURANÇA

rELtIA�R't
IPIIOlIILI ,

TELE-ALARME ESTÁ
o

CHEGANDO A JARAGUÁ DO SUL.

ACOMERCIALORGANllAÇÃO CONil"ÁBIL E SERViÇOS SIC L'JDA.

_I!!!!�
Escritório informatizado, para prestar serviços técnicos profissionais de contabilidade, orientação
fiscal e pessoal, perícias contábeis, auditoria externa, consultoria odmlnlstrotívo. elaboração e

cssesserloem projetosde investimento industrial e comercial eviabilidade econômica e financeira,
administradora e corretora de seguros em geral, e Imposto de Renda.

AV. MAl.. DEODORO DA FONSECA, 122 - FONE 72-0504 - JARAGUÁ DO SUl:. - se

CONSTRUIR··
É 6 VEZE

BREITHAUPT
IS FÁCIL.

BREITHAUPT
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