
Volkswagen estuda
fábrica no Estado

A Volkswagen demonstra
interesse em montar uma fá
brica voltada para a linha de
caminhões em SantaCatarina.

liMPRE8.80 I. Contatos já foram feitos.

_ .
Página 6

extraordinário ao espaço
cultural da praça Ângelo
Piazera. Desperta, inclu
sive, o interesse de outras
cidades da região.

Página4

Cristãos comemoram aRessurreiç

SUCESSO

Bxposiçõo perpetua momentos

dos pracinhas na 2a Guerra.

100-0171 CAIXA POSTAL
BIBLIor.PUBLICA DO Esr. DE BC
RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

PÁSCOA

Cristãos de todo omun
da cumprem hoje as liturgias
da véspera da Páscoa. Em

todas as igrejas há missas e

celebrações em comemora

ção à ressurreição de Cristo

fillio de Deus feito Homem,
numa reafirmação de fé nas

palavras d'Êle. Em Jaraguá

A exposição quemostra
armas, uniformes, utensí
lios e objetos utilizados

por soldados brasileiros
na segunda guerramundi
al, tem atraído um público

A fé renovada n4 imortalidtuJe da alma Bxposiçãofica aberta nofim de semana

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITORIAL

governador Paulo Afonso Vieira

completa seus poucos mais de 100 dias
como administrador de Santa Catarina
enfrentando latentes crises internas. A

primeiradelas, negada até omeio dásemana,
acabou "estourando" com a exoneração do'
secretário da Casa Civil, Cosme Polese,
também vice-prefeito de Lages.O secretário
João Matos pode ser o próximo. Agora
mesmo está sendo alvo de nova acusação,
desta vez. de ter autorizado a compra de

. frangos para a merenda escolar de uma

empresa de São Paulo a preços
superfaturados.

. Afora descontentamentos generalizados
por causa de nomeações domésticas

privilegiando o PFL, Paulo Afonso também
enfrenta a ira do magistério e dos delegados
de políciaque não viram, até agora, aaplica
ção prática do discurso de campanha em

termos de salários. Sem falar em �Ol:ltras
categorias de servidores que já semobilizam

neste sentido.
Além disso, o governo de "coalizão",

como o batizaram, pode transformar-se num
governo de "colisão", como o cada vezmais
evidente distanciamento entre o governador
e o deputado Luiz Henrique da Silveira.
Tudo por causada união entre Paulo Afonso
e o ex-senador Jorge Konder Bornhausen

(PFL), cujainfluêncianaadministração esta
dual é maior que a do próprio presidente
nacional do PMDB.

E, mais: a já explícita candidatura a

governadordo prefeito deCriciúma, Eduar
do PinhoMoreira, com apoio dePauloMon
so, em detrimento, inclusive de outras

expressivas lideranças peemedebistas agora
ignoradas pela dupla VieiraJBornhausen.

Depois da Páscoa é provável que haja uma
nova fervura no caldeirão do Palácio Santa
Catarina. Enquanto isso, àmargem de todo
este processo, os contribuintes esperam pe- .

las obras prometidas.
.'

.

-

�

Uma festa religiosa e cristã
.. José Castilho Pinto

Estamos no firn da Semana
Santa, e na véspera da Páscoa
esta uma festa religiosa e cristã

· que ocorre amanhã, domingo,
com os adultos rezando piedosa-

·

mente,enquantoapetizadaalegre
·e feliz esperando o "coelhinho
comseus

ovinhos P6StDO,
e outras

gulosei- dolo SOl/tido
mas de

tOmDchoco-

ONDlollate".
A

Páscoa é uma data sagrada e tão
importante quanto o Natal está

·

lembrando o nascimento doMe-

material.
Nós brasileiros, que somos

cristãos e temos em Cristo
misericordioso não só a luz que
ilumina, que é salvação e nos

resguarda dos danos mas ainda

que é o nosso Guia Supremo,
jamais nos deixaremos dominar
pelas forças da idolatria pagã,
das hordas do ateísmo, e por isso
estaremos comemorarido com

fervortodas as festas cristãscomo
essa de amanhã, domingo, que
focaliza esse evento grandioso
da cristandade que é o domingo
de Páscoa.

.. Jornalista
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Confira a História

Há95anos
- Em 1900, repercutiam osEmpréstimos abrisse precedente, de que se pudessem
Autorizados pelaLein° 270, àe3l/l21 aproveitar outros estados; mas tal não
1894.O Jornal "GazetadeNotícias",do havia, porquanto nenhum outrodosque
Rio, que também entendia que "em devem àUnião, contraiu sua dívida por
casos de calamidade pública, poderia o motivo de calamidade pública, nem

governofederalaliXiliar,nuncamandar reclamando no momento o auxílio de

contrair urn empréstimo ao Paraná e a que trata o alt. 5° da nossa Lei funda
Santa Catarina - os mais atingidos -. A mental. Não se trata de urna revelação
calamidade não foi pequena, diga-se de de dívida, mas sim da classificação de

passagem, - o governo, ao invés de urn ato que se já 'não fosse regido por
conceder o auxílio então solicitado, en- disposição constitucional, teria sua

tendeu de substituí-lo por um melhor inteligência, na lei com que o

empréstimo. Poderia supor-se o Congresso, em boa hora, acaba de

contrário, imaginando que a lei votada conceder auxílio ao estado do Ceará".

Há70anos
- Em 1925, a estrada de chão que saía diretoria de obras e viação do Estado,
de Jaraguä à Florianópolis, passando abriaconcorrência. Aimprensaacha
por Pomerode, Blumenau, Gaspar, va justa a medida, como estrada esta

Brusque, Nova Trento, Tijucas e dual que até agora era custeada pelos
Biguaçü,e poronde vinham as pessoas municípios, que empregavam dezenas

parapegarotremparaoSulouoNorte de contos de �a sempre combalida
do Brasil, recebia melhoramentos e a arrecadação .

Há60anós
- Em 1935, ainda persistia no "centro" valetasquebemmereciamurnaolhadela
de Jaraguá o problema dos sulcos que do sr. Fiscal deHigiene. Já temosmos
eramcaracterlsticanosseusprimórdios, quitos bastantes, sendo assim

poronde escoavam as águas pluviais e desnecessário os viveiros públicos".
servidas e o esgoto, diretamente parao - A imprensa comentava o que classifi
rio Itapocu, sem contar as de natureza cou de Festival do Sarre, no salão da

industrial que já polia toda a região. O Sociedade Atiradores "Jaraguá",
CORREIO DO POVO saía com um promovidopeloNúcleoNazista. Tanto
artigo intitulado - "Viveiros de Mos- os discursos dos srs. Prof. Max

quitos" - "Aquadraconstituídaentre as Oehlwein como do sr. Bruno Wolt
ruas ceI. Jourdan e José Bonifácio é mann, como os recitativos das srtas.

nos fundos das casas, o mais completo Wensersky e Woltmann, tiveram cu

viveiro de mosquitos. Existem ali po- nho de alta significação e justa alegria
. ças de água estagnadas, pântanos e para: o povo alemão.

Há to sno«

Barão de Itapocu

Barrildepólvora
o

nino-Deus, aquela recordando a

ressurreiçãodo referidoMenino
anos maís tarde quando Ele já
era conhecidocomoJesusCristo .

Nosso Senhor. Por isso tanto a

Páscoa como o Natal constitu
emmotivos para nossas preces
fervorosas com o espírito e o

coração.voltados para o nosso

Redentor que é o símbolo do
sacrificado pela redenção da hu
manidade. E a lembrança desse
sacrifício do Menino-Deus,
numa prova da sua bondade e

humildade vem revigorar a

nossa esperança quanto ao ad
vento de ummundo mais huma
no emelhortantoespiritual como

- Em 1985, a Portaria 128 assinada

pelo ministro Antonio Carlos Maga
lhães, suspendia éoncessões de 139
emissoras de rádio-difusão, atingindo
5 estações de freqüência modulada

(FM) em Santa Catarina. Além das

emissoras de Xanxerê, Tubarão, (TV)
e rádio, Videira, estava a Rede Pérola
do Vale Ltda., de Jaraguá do Sul. Se
gundo o Dentei Regional de

Florianópolis, estavam sendo instala
das em Santa Catarina 4 estações
(OM), mais urna estação de TV em

-�'-----------------------_'�

"A História de nossa

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

Itajaí (Manchete), outras 9 de FMs em

Videira, Itajaí, Jaraguá do Sul,
Xanxerê, Joinville, Lages, Taió e duas

emTubarão. Dentre elas estavamaque
las impedidas para averiguação do

processo, pois, para o ministro Anto

nio CarlosMagalhães, muitas das con
cessões foram feitas graças a favores

políticos ..Em SC estavam em funcio
namento 85 emissoras (OM), 8 TVs,

25 (FMs), 2 ondas curtas e 524
retransmissoras. Estavam previstoS
para o Estado 103 canais OM.

Daas RodaS
Industrial
ALTA TC NOLOGIA
EM MAilRIA5-PRIMAS
PAFIA ALIMENTOS

Fon� (0473) 71 2277
Jaraguá do sü- sc
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Retranca
(C.M.)

Dánamesma
o vereador Francisco Luis de Souza ((PMDB/Guaramirim)

disse que não assinou declaração ao auditor do Tribunal de
Contas como testemunha da não aplicação de verbas

conveniadas em seis escolas do municfpio na gestão do ex-
-

prefeito Antonio Carlos Zimmermann. Segundo Souza, ele
"apenas" disse ao auditor que na escola Professara Isabel Lilia
Rosa de Souza, antiga Taquarimbó, as obras foram feitas entre
setembro de 93 e março de 94, ou seja, já na administração de
Victor Klein. Então, foi como se tivesse assinado. Ou não?

Tête à tête
Vereador Francisco Luis de
Souza, do PMDB de Guara
mirim, teve uma longa conversa
nesta semana passada com o

prefeito Durval Vasel (PTB).
Souza manifestou descon
tentamente com seupartido que
não conseguiu sequernomearo
chefe da Casan no munictpio.
Pode estar arrumando as ma

las.

Para reclamar
Com linha direta e ligaçäo
gratuita, consumidores de
Jaraguá do Sul que se sentirem
lesados ou que queiram
informações, podem' consultar

. pelo teiefone 1512, no Procon.
Entre Bnoras e 16:30. Já são,
em média, dez casos de
reclamação todos os, dias. Jun
ta com o Proconfunciona (?) a
Sunab, cujo telefone é 198.

Para preservar
AcabadesercriadaemJaraguá
do Sul a Associação dos

Proprietários de Empresas de
Terraplanagem. Com o objeti
vo, segundo seu tesoureiro,
Mario Vieira, de coordenar,
ordenar e controlar a retirada
de aterros, seixos e minérios
sem comprometimentos do
equilibrioecotágico.Menosmal.

Disponível
Secretaria municipal de Habi
tação de Jaraguá temdezfinan
ciamentosde 1.000 UPF'scada
um, para quem possuir terreno
escriturado no município e

queira construir casa própria.
Interessados têm até dia 19

prazo para se habilitarem. Na

própria secretaria, ao lado da
prefeitura.

Sugestão
Quandohouvermúsicanapraça
Angelo Piazera ou qualquer
outro tipo de manifestação
antsuca. seriabom interromper
o trânsito de veículos' moto
rizados na rua Quintino
Bocaiúva. O barulho dos auto
móveis e motos prejudica, em

muito. os espetáculos.

Os mesmos
PFLdiz quepretende chegaràs
eleições do práximo ano "de
cara nova". Nota-se: Bornhau
sen, Colombo, e coordenador
do Projeto 2000, Nelson Serpa
são mesmo "caras novas". Ali
ás, o projeto de reestruturação
do partido prega, como meta

básica. chegar ao poder. O que
também não é novidade

CIRURGIA DENTISTA

Die. AlccEcBandra Naiochi
CRO PV

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

41, 51 e 61-feira - 08:00hs às 12:00hs - 19:00hs às 21 :OOhs
Sábados - 08:00hs às 12:00hs

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

EDUCAÇÃO

Vaselgarante quemagistério
continuará tendoprioridade
Jaraguá do Sul - Na

terça-feira, 11, à tarde, o

prefeitoDurval Vasel foi até a
escola Alberto Bauer para
presidir o ato de entrega das

portarias de lotação de todos
os ser-

vidores·
da se

cretaria
munici

pal de
Educa

ção, no.

q".,I.,
optJítJ dfJS
PltJMSStJI.S

encerra-

mento de um processo
deflagrado com a implanta
ção do Plano de Carreira do

Magistério e do Plano de

Cargos e Salários da Educa

ção. Os dois planos e agora a

lotação são aspirações demui
tos anos desta categoria que, a
partir de agora, tem os ele
mentos administrativos e le

gais para seguir carreira até à

aposentadoria.
Ações

O ato. de caráter

administrativo. acabou
transformando-se num ato

também de conteúdo político
já que Vasel aproveitou o

momento paraenumerarações
de seu governo na área do

magistério, segmento que. na

opinião dele, temmerecidopor
parte da prefeitura redobrada
atenção. Politícamente, o \
magistério tem sido, ao longo
dos anos o "calcanhar de

Aquiles"; tanto em âmbito

municipal como estadual: é a

categoriamaís organizada em
defesa de seus direitos.

Números

Por isso, Vasel não foi mo
destoemsuas citações: criação
do Conselho Municipal de

Educação, da Fundação para
o Desenvolvimento da Edu

cação, planos' de Cargos e

Salários e de Carreira, educa
ção de adultos, municipali
zação da educação, cursos de
aperfeiçoamento e qualifica
ção profissional, construções

de75 novas salas de aula,Caie,
centro poliesportivo, mais de
trêsmil bolsas de estudo, nova
gratificação para os diretores,
informática no ensino funda

mental, melhoria nos salários
dos professores, aexperiência
de tempo integral ria escola
Ataíde Machado e horas de

aperfeiçoamento. E garantiu
que a educação, em todos os

aspectos. continuará sendo

prioridade em sua adminis-.

tração, ao lado da saúde e da

preservação e proteção
ambiental.

ão aprendemos
paraa
1:SCOL.9L,
maspara
a 'll/'lJ.9L.

(SÊNECA)

OBRIGADO JARAGUÁ DO �UL. O,BRIGADO 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 informótica. E tornoém. escolhida
pela mais completa na órea de secretória com o curso de secretória Informatizada.

I ESCOLAS SID EM JARAGUÁ DO SUL
Rua Reinoldo Rau, esq. com Procópio Gomes - Fone(0474)71-2933

Dalmar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FÉ FES

Vigoílias . cultos e missas Exposição desperta interesse
-, de milhares de visitantes
marcam a festa da Páscoa
J araguá do Sul - As

igrejas católica e evangélica,
que reú-
nem em "''''''11(.
Jaraguá 1111.,
do Sul o

,

maior nü- �J"
mero de tlllltJII/Ii
fiéis cris- �__,.. _

tãos, prosseguem hoje a ama

.

nhãcom ascomemorações re
ligiosas da Páscoa. Na Igreja
Matriz SãoSebastião (centro)
O sábado é de vigília pascal a
partir das 20 horas, o mesmo
ocorrendo nas comunidades
Nossa-Senhora das Graças,
São Francisco de Assis, São
Judas. Tadeu, São Luiz

Gonzagae SãoCristóvão. Nas
comunidadesdeNossaSenho
ra do Perpétuo Socorro, Santa
Luzia, Sagrado Coração de

Jesus, SãoBenedito e SãoRo

que, avigíliacomeçaàs 17:30.
Amanhã, domingo de Pás

coa, na matriz, a partir das 6
horas da manhã encenação e

procissão da Ressurreição e

missas as 9 e 19 horas. Em
outras comunidades asmissas
serão celebradas nos seguin
tes horários: 6 horas na Igreja
Nossa Senhora das Graças,
com procissão da Ressurrei

ção; 8 horas na São Judas Ta
deu, Rainha da Paz, Nossa
Senhorado Caravaggio, Nos-

sa Senhora do Rosário e Ma

dre Panlina e às 9:30 Santa

Clara, SantaAna, SantaCecí
IiaeNossa.SenhoraAparecida.

Evangélicos
AIgrejaEvangélicadeCon

fissão Luterana programou
para hoje, às 19 horas, cultos
(em português) nas comuni
dades de Estrada Nova e Rio

Molha, comSantaCeia. Ama

nhã, 8 horas em João Pessoa e
9:30 em Três-Rios do Norte,
cultos em alemão com Santa
Ceia. No mesmo horário, em

português, nas comunidades
de Ilha da Figueira 2, Vila
Lenzi e Centro (com coral e
SantaCeia).

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é PrestaçãodeServiços
SEGUROS GARCIA

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

JaraguádoSul- A expo
sição sobre aparticipação da
Força ExpedicionáriaBrasi
leiranasegundaguerramun

dial,montada no espaço cul
tural dapraçaÂngeloPiazera
pela secretariamunicipal de
Cultura, Esporte e Lazer,
tem atraído um grande públi
co, até agora superior a duas
mil pessoas. São unifoimes,
armas, calçados, utensílios e
outros objetos utilizados pe
los pracinhas da FEB. Se

gundo a diretora do Museu
Emílio da Silva, a quem per
tence o acervo, Alciony
Canutto para es alunos de

segundo grau a exposição é
um complemento às aulas de
História. Segundo ela, esta é
a primeira de

/

uma série de

exposições históricas que a

secretaria pretende realizar
.ao longo deste ano.

Interesse
Oacervo, adquirido de um

colecionadordeCuritiba, tem
mais de cinco mil peças (as
mais interessantes integram
a exposição) e amostra, iné
dita, estádespertando o inte
resse até mesmo de outros

municípios que jámanifesta
ram desejo em expô-las. A
diretorado museu disse que
diretores de escolas de toda
a microrregião do Vale do

Itapocu também estão que
rendo agendar um dia de vi

sitaàexposição,que por isso
poderá permanecer aberta à

visitaçãopúblicaporwn tem-
.

pomaiorque o programado.

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

NÓS lEMOS A SOLUÇÂO.
ARTE-FINAL ti'
FOTOLITO ti'
EDITORAÇÃO ti'

Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 737
89251-380 - Jaraguó do Sul - SC
Fone/Fax (0473) 72-3294
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Fone(0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363 \

VENDE-SE VENDE-SE

Casa de alvenaria semi-acabada: Um terreno medindo 15x30 no

com 3 quartos, 2 banheiros e de- bairro João Pessoa., livre de en

mais dependências em Nereu chentes, à 300 metros do

Ramos. Valor R$ 10.000,00. SupermercadoCosta. Tratarfone
Tratar no 71-2410 ou na 72-1278
Verdureira da Ivete em Nereu
Ramos VENDE-SE

Ponto comercial no Shopping
Oásis - BR-280, Guaramirim.
Tratar fone 71-5047 ramal228

-

VENDE-SE
Terreno com 370m2• RuaDomin

gos Sanson. Próx. a rodoviária
nova. Telefone 72-3343 ou 79-
1239 comAlexandre

VENDE-SE
Uma casa em Barra do Sul

(alvenaria). Valor R$ 10.500,00.
PROCURA-SE Próximo a lagoa. Contato pelo
Casaouapto. nocentrodeJaraguá fone (0476) 33-1198 São Bento

paraalugar.Paga-sebem.Ótimos - (hor. Com.)
avalistas. Tratar fone 72-1736 ou

----------

72-3212 TEMOS VAGA
Temos vaga para auxiliar de

.

escritório. (Sexo: Femin.). Os
interessados deverão comparecer
naCorretoradeSegurosA.Garcia,
no seguinte endereço: Rua Exp.
Gumercindo da Silva, 90 - 10

andar, sala 2, no horário
comercial.

VENDE-SE
Sala comercial com 130 metros,
estoque para mercearia. Aceita
caminhão ano 90 como parte do

negócio.RuaJoinville, 3449. Fone
72-1026

VENDE-SE
FilhotedePoodle: 1machoPoodle
brancocom 60dias (desverminado
e vacinado). Valor R$ 100,00.
Tratar fone 71-9714 (Coml.) ou
71-4309 (res.) cl Lilian

VENDE-SE
1 apto. com três dormitórios com
suíte egaragem:Área 110metros.
R$ 38.000,00. Tratar fone 71-
5676

•

FICOU MAIS FACIL
ANUNCIAR E ASSINAR

CORREIO DO POVO

.c}
RIGSUL
Fone (0473) 71-0091

.

Fax(0473)72-3363

JARAGUÁ NO FAUSTÃO LAVA JATO

(HIDRO JATO)No próximo dia 30/04 uma

caravanadenossacidadeestirá
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

Lir.npezaindusbiale
resiâencial: Lava-sé: pátios,
fachadas, r.nuros, calçadas, .

piscinas, pedras, etc.
ATENDIMENTO À

DOMICÍLIO
FONE: 97-8398

LEITE PASTEURIZADO
INTEGRAL

WAGNER

Lslr;ula .Iuvu- \�:II - ",III 10 - (;lIaralllirilll - se

\ll'lIdillll'lIlo ao couxuruidur: W�7.') 7.'-O�22

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRFER LIdA.

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

- Móveis sob medida

- FUNDADAEM1917-

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Sesc)
.. Fone (0473) 72-0247

Jaraguá do Sul - sc
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·PROMOÇÃO DE

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

ChequepilO dias

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

Proclamas de Casamento
MargotAdeliaGrubbaLehmann, Oficial do RegistroCivil do 1 ° Distrito daComarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital N° 19.882 de 06/04/1995
\

JAIR ANTONIO ALONÇO E CINTIA MARA SCHMUECKER

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Palmas, Paraná, domiciliado e residente na
rua Roberto Ziemann, 516, nesta cidade, filho de João Maria Alonço e Antonia Jungles
Alonço..
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua

Roberto Ziemann, 516, nesta cidaãe, filha de Á1ido Schmuecker e Raulina Hansen

Schmuecker.

II
Edital N° 19.883 de 10/04/1995

WILSON LUÍS ULLER E ANADIR MARCHlORI

Ele, brasileiro, solteiro, vidraceiro, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente na
rua José Theodoro Ribeiro, 4.237, llha da Figueira, nesta cidade, filho de Hilário Uller
e Hiltrudes Schulz Uller.

Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natural deTaió, nesteEstado, domiciliadae residente
na rua José Narloch, 1.819, São Luiz, nesta cidade, filha de Aldo Marchiori e Edevide
Marchiori.

Edital N° 19.884 de 10/01/1995
RUDINEY DESOUZAE ELSEMIR RUECKERT

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de expedição, natural de Jàraguä do Sul, domiciliado e

residente em Loteamento Mario Matias, 359, Vila: Rau, nesta cidade, filho de Rudialdo
de Souza e Maria de Lourdes de Souza.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em
Três Rios do Norte, 887, nesta cidade, filho de Arno Rueckert e EdlaGaedkeRueckert..

Edital N° 19.885 de 11/04/1995
ODENIR JOSÉ GRETrER E MARIONE APARECIDA ROTTER

Ele, brasileiro, solteiro,mecânico,natural de São Bento do Sul,nesteEstado,domiciliado
e residente na rua Erich Sprung, 95, Água Verde, nesta cidade, filho de JoséArcangelo
Gretter e Irene Gretter.

Ela, brasileira, solteira, operadorademáquina, naturaldeRioNegro,Paraná, domiciliada
e residente na rua Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade, filha de JoséArilton Rötter
e Ana da Cruz Rotter.

Edital N° 19.886 de 11/04/1995
LEOCÁSSIO JOSNEY FRANZÓI E BENTA SILVANA LOPE�

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Rio do Oeste, neste Estado, domiciliado e

residente na rua Ângelo Rubini, 309, Barra do RiQ Cêrro, nesta cidade, filho de Egidio
Savério Franzói e Benta Franzói.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Otacilio Costa, neste Estado, domiciliada
e residente na rua Erwin Hanemann, 109, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de
Manoel Lopes e Verginia Lopes.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será
nublicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

-

===========AÇOES ======

Compramos
TELEßQA� - TELE�C - ßANC08 - ETC

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

Jaraguá do Sul - SC

METALURGICA WOLFRE LTDA.
WOLFRE uma empresa especializada em boxpl

banheiro, cercas, portões, calhas e esquadrias de alumínio.
Orçamento sem compromisso.WOLFRE também trabalha com

vendas de antenas parabólicas marca TECSAT

CONSULTE-NOS PELO ENDEREÇO
,

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

JARAGUÁ DO SUL - sc

( Panificadora e Confeitaria Lemos Lida. )
_PÃES_

""

_DOCES_
.SALGADOS.

FONE (0473) 72�1053
Rua Valdir José Marifrini, 36

JARAGUÁ'ESQUERD,O - Jaraguádo Sul � sc

II

FILIAL:

(jMACKBAZAR"-------------!./
Você não precisa mais se deslocar para fazer
compras no centro. Visite Mack Bazar. Roupas,

calçados, bijouterias, artigos para casa e

uma linha completa de material escolar.

Rua João Januário Ayroso, 3528
Bairro Jaraguá Esquerdo � Jaraguá do Sul- SC
Rua João Planinchek, s/nfl (fnfcio)

.

Vila Lenzi - Jaraguá do Sul- SC

MATRIZ:

Para estll verio, nio esqueça da
sobremesa deliciosa do Sorvetão

::_Torta de Sorvetll - Sanduíche de Sorvete -

Bombom de Sorvete. Voci escolhe o

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

Fone: 71-8724 - Jaia uá oe Sul- SC

- ,
�

-, .

:� :
....-... c-

... l'

• :,

-q,-,

L
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VENDE-SE
Dois balcões refrigerados com vitrine e umbalcão

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

A quem encontrar ou der

informações sobre o vefculo

SANTANA CD/8S
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

1-. / R�t!}c�Zr?r:l�7'�6 CRECI6799
1M VEIS

COMPRA' VENDE • ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

CASAS
• Sobrado c/300m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - 'Em fase de conclusão'
• Sobrado c/300m2 (RuaConrado Riegel- Próx. FerroVelhoMarechal) - R$120.ooo,00 'Aceita imóvel menorvalor /carro'
• Sobrado c/160m2 (4 qtos) Boa Vista. 1000mts após inicio da subida - R$ 25.000,00. 'Troca p/ casa em Barra do Sul'
• Casa aIv. c/85m2 (Rua Maria Bértoli - Próx. Monfort) - R$ 28.000,00 'Aceita carro, terreno ou imóvel da menor valor'
• Casa alv. c/128m2 (Rua Beira Rio, s/n° - Próx. ao trevo de Schr09der) 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 (co�rtura Duplex em altfssimo paaão - Toda mobiliada + bibliotecalbarzinhollareira, etc) - R$ 160.000,00
• Ed. Carvalho c/184m2 (1 suite + 3 qtos - Todo mobiliado) - R$ 70.000,00 + Financ. 'Troca p/ apto Bai. Canboriú' .

• 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 maior valor'
• Ed. Maguilú (2 qtos + garagem) - R$ 25.000,00 'quitado'
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. cireto. Entrega junhc:i96
• Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m2 cada) - R$ 25.000,00 'Inclui terreno c/495m2 + obra + projetos'

TERRENOS
• Terreno c/3.061rn2c/ casa antiga (Rua Jorge Czemiewicz - Ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00
• Terreno c/737m2 c/ casa antiga (Rua Pedro Francken - Próx. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
• Terreno c/460m2 (Rua AntOnio Cartos Fen;eira - Próx. Girassollmóveis) - R$ 48.000,00
• Terreno c/601m2 (Condomlnio Azaléias - Ultimo da rua) - R$ 28.000,00 ou 'parcalado'
• Terreno c/630m2 (Schr09der - Ao lado da Marisol) R$ 7.000,00 ou 'parcalado"
• Terreno c/2.500m2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00 ou 'parceldo'
• Terreno c/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 Figueira) Entrada 1.500,00 + saldo parcelado.

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
• Ed. Florença c/113m2 (10 andar) R$ 45.000,00'
• Ediffcio Miner 17m2 (Térreo) - Em frente ao Foto Loss - R$ 20.000,00
• Shopping Jaraguá c/ 21 m2 - 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')

GALPÕE�CHÁCARAS
.

•Galpão c/800m2 + casaalv. c/233m2+terreno planoc/c/26.549m2(SantaLuzia � Centro)- R$140.ooo,00 'Negociáveis'
• Chácara c/ 180.000m2 (Estrada Garibaldi - 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'

BAIRRO
SÃOJUDAS
Casa

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

Monique - 3 quartos e demais

dependências cl 2

, .

AGUA
VERDE -

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

- Terreno cl

450m2, casa

cl 130m2

Edif. Jaraguä -

apto cl 1 suíte, 2
dep.

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.

Casa em alve
naria cl 343m2,
fundos da Ja

raguá Fabril

FIGUEIRA

.
Lote esquina, cl
frente de 29,5
metrospl ruaJosé
TheodoroRibeiro

Casa em alvenaria
cl 135m2

Terreno edifi
cado cl galpão
pré-moldado -

300,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Larlmóvels
Av. Mal. Deodoro, 141

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

garagem para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2•
Casa mista cl 160,OOm2, rua: Dos Escoteiros cl 13 peças, telefone e antena
parabólica .

. Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 1 05m2 sendo o terreno de
465m2 ,

Apartamento no Ediffcio Jaraguá
Chácara com 1 O.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 .

Vendas
11:.0te por apenas R$ 3.000,00 no Loteamento Vicenzi Gadotti Uda -sendo

. 1 + 2 parcelas ,

Terreno com casa de alvenaria (4.571,OOm2) na rua Francisco de Paula,
próximo da rua Erwino Menegotti,
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts, centro.
Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de- alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti Ltda",

.At.n
., INTERIMÓVEIS'

cDeI0914-J

Promoção da
semana

*. 'Terreno com 2.500m2

(50x50) na Barra do Rio
. Cerro (próximo a Cilu

ma). Preço R$ 6.000,00
*Chácara emMassaren

duba com 57 morgos de

terra, com água em abun
dância 'e terreno

pouco aclive.

Venha antes

.que acabe

-' '

•••••••••••••••••

! CRECI N" 1589 J.: !
• !
• Baw.... Sul •

: I...õvai'. :
I Fone: (0473) 72-2734 I
.' .
• Vende. • ITerreno
• Terreno cl 376m2 (14x27), na Barra, Rua Frida Piske Krueger.•
• Preço R$ 8.000,00 .•
• Terreno.cl840m2(21x40), naBarra,próximoaocampodoBatafogo. •

I. Preço R$ 7.500,00
•• Terreno cl2.791m2, ruaWalter Marquardt, defronte Centro Com.

• Vasel. Preço R$ 180.000;00 •
• Terreno ç/720mz (15x48), na Barra. Preço R$ 17.000,00 •
•

Terreno cl 600,OOm2 (15x40), Rio Cerro II, próximo Metal.. ILombardi, Preço R$ 6.000,00
.

,

• Terreno cl 400m2, na Barra, fundos Supermercado Breithaupt. •
• Preço R$ 8,000,00 ,

. ,..
•

Terreno cl 360m2 (14,5 x 26), Lot. JardimHrusehkea II, bairroSão. ILuis. Preço R$ 6.000,00. Financiado .

• Terreno e/1.060m2 edificado cl galpão de 95m2 - Bairro S. Luis - •
• Preço R$ 25.000,00 - negooiável. •
•

Terrenos no Loteam, doMarquardt, localizado na Barra. Preço R$ •6500,00
. I• Terreno cl 5.oo0,00m2, na Bertha Weege, Barra do Rio Cerro. I

• Preço R$ 40.000,00 - negociável •
•

Terreno cl1.76!2.,91m2, rua 25 de Julho, esq. rua Brusque, Vila •Nova. Preço R$ 80.000,00 .

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

• casaema!venariaclI32m2,S��ada, 3qtos, 1 suíte e demaís I

I• dependências, na Barra, Lot. Rosá. Preço R$ 12.000,00 , •
• Casa de alvenaria c/146,OOm2, rua Francísco Stinghen, na Barra, •
•

terreno com 406,00m2. PreçoR$ 35.000,00 - negociável - aceita: •carro,�Iefone' .
.

• Casaemalvenariac/130m2,3qtosedemaisdependências,garagem,. I•. terreno com 440m2, Vila Rau. Aceita carro. Preço R$ 25.000,00 •
•.

Casa de madeirá, 3 qtos, 2 BWC demais dependências, terreno c/ •528 (16x33), na Barra. RuaHorácio Rubini. Preço R$ 25.000,00
• casadeaIVenariacl77,00m2,lateralruaBerthaw.eege,próximoa. I• ',Malwee, semi-acabada. Preço R$ 25.000,00 - negociável. .'
• Apto. 107m2, 3 quartos, 1 suíte, 2BWC, sala, cozinha, garagem na .'Barra. Preço R$ 35.000,00 .

• Apto. cl 126,00m2, 2 qtos .• garagem 2 BWe, churrasqueira e •

'I• demais dependências, na rua Eleonora S. Pradi - Centro. Preço R$ •
43.000,00 - negociável •• Prédio c/ 2 pavimentos c/196m2, desmembrado em três aptos.,

• sendo um c/96m2 e os outros dois com 50m2 cada um, localizado. .

• D\\ BaITa. Preço R$ 45.000,00
. • I• Loteam.

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

• prestaçÕe8de.R$I00,OOp/mês •
.•

Lojas comercieis na ruaAng!':bini, na Barra do Rio Cerro •
• Galpão c/700m2, lateral rua Horácio Rubini, próximo'a Malwee. •
•

•

•

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

TERRENOS
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl
2.500m2. Pr6x. trevo Posto MareoUa
Terreno cl 5.184m2, rua 199 sem nome - Vila
Nova
Terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl
95Om�

, " .

Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno 15x32 - 490m2 - Loteàmtmto Ö Dia -

rua 401 - Sem nome

Terreno rua 456 - Sem Nome, cl 445m2
Terreno cl 350m2 - Loteamento Ana Paula IV

Terreno e/1.500m2 + casa de alvenaria na rua
BpítäcíoPessoa
Terreno c/410m2 - Vila Lenzi
Lote n° 77 no Loteamento Líodoro Rorigues
Lote n° 57 no Loteamento Ana Paula III
Lote cl 468m2 - RuaAdão Noroski - VilaLenzi
- Pr6x. Escola Gíardíní Lenzi
Lote 1)0 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 - LoteamentoAnaPaula IIe/4ZOm2
Lotes na rua Paulo Klitzke, bairro: Amizade

CASAS
Cas� mista cl 112m2 (São Luís) Lateral Rua
Valdir Manfrini

'

.

Casa em construção40m2cl terreno de esquina
� Loteamento Ana Paula III
Casa em construção c/100m2 Loteamento Ana
Paulam - Lote n° 187
Casa mista cl 112m2 terreno cl 14x28
Casa alvenaria cl 257m2 + terreno de 5.700m2
Casa alvenaria cl 140m2
Casa mista 66m2 + garagem lote n° 67 Ana
Paulam

I
,·1,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Caderno de
•

FONE/FAX (0473) 71-1721

tem que ser espelho da humani
dade para que as pessoas se

identifiquem. Fidelidaâe e

autenticidade são importantes".
Melhor programa: Castelo
Ratimbum.

Melhor ator: Juca de Oliveira.
,

"Mas, gostaria de citar alguém
da nova geração".
Melhor atriz: Débora Duarte.

Telejornal: Jornal Bandeiran
tes.

O que falta na tevê: "Falta
tudo. Falta seriedade, humor,
romantismo e um lado mais

politizado de verdade".
'

O que nunca assistiria: A pra
ça é nossa e enlatados como As
novas aventuras do Superman
Desenho: Pica-pau.
FUme: Forrest Gump _

O con

tador de histórias ePulp fiction
_ Tempos de violência.
Música: MPB, em especial Cae
tano Veloso, Marina e Tom Jo
bim.
Livro: "Meus livros de cabecei
ra são os do Lair Ribeiro".

Hobby: Dança, em especial a téc
nica de Klauss Vianna.
Pessoa inteligente: A mãe,
Ivanise.

Um chato: "Meu ex-marido".

Personalidade: Fernanda Mon
tenegro.
Maior qualidade: Ser fiel.
Maior defeito: Ansiedade.

Sonho: "Que o Brasil entre nos

eixos, para que as pessoas não

passem mais fome. E que o pre
sidente acerte com algum pla
no, porque esse parece, que foi
por água abaixo".

çada e romântica. Ela aposta
num caso de amor de sua perso
nagem até pata que ela possa
mostrar o sentimento da adoles-

, cência, que acabou ficando meio
esquecido na trama. "Ela ficou
mais para o lado damulher ren
deira", critica.

por Roberta Costa
TVPress

Com dez anos de profissão,
FernandaMuniz não esconde que
acredita no desgastado bordão de
que "filho de peixe, peixinho
é". Fernanda, que vivé a Maria
zinha de As pupilas do senhor

reitor, é filha de um dos mais

importantes autores da teledra

maturgia brasileira, Lauro César
Muniz. Mas a atriz garante que
o parentesco nunca lhe trouxe

facilidades. Ao contrário, Fer
nanda afirma que perdeu a opor
tunidade de um bom papel justa
mente por ser filha do autor.

Quando Lauro César Muniz
escreveu Sonho meu, incluiu um
personagem especial para Fer
nanda. A direção da Globo, en
tretanto, ainda se ressentindo do

episódio ocorrido com Daniela
Perez

_
assassinada na época em

que interpretava uma novela da
mãe, a autoraGlóriaPerez _, não
permitiu que Fernanda interpre
tasse a Alice. "Bobagem, exis
temmuitos parentes trabalhan
do em novelas", queixa-se a

atriz, lembrando o caso dos ir
mãos Cassio e Tato Gabus, que
gravavam O mapa da mina

quando o pai, Cassiano Gabus
Mendes, morreu.

Apesar da proximidade, Fer
nanda nunca trabalhou com o pai,
de quem se considera fã número
um. A paternidade também nun

ca foi confundida com aulas par-
'

ticulares. "Ele não me dava
muitas dicas. Só dizia que a res
posta estava dentro de mim",
explica. Sua opção pela carreira
artística, segundo ela, aconteceu

Nome: Fernanda Leite Muniz.
Nascimento: 1° de março de
1967, em São Paulo.

Signo: Peixes.
Superstição: "Só acredito na

força da mente e procuro evitar
as coisas de sempre, como pas
sar embaixo de escada".
Primeiro emprego: em Os sal
timbancos, de Taná Correa, em
1979.
Primeiro emprego na tevê:
Eulália de Direito de amar, di
rigida por Jayme Monjardim.
Melhor trabalho na tevê: a

Mariazinha de As pupilas do se-

_ nhor reitor.

Pior trabalho na tevê: Valéria
de Fera Ferida. "Emocional
mente não gostei. Ela virou um

nada e era para ser legal. Fo
ram oito meses de terror, vivia
mal e cheguei a pedir para
sair".
Trabalho que gostaria de ter
feito: Alice de Sonho meu e as

minisséries MemorialdeMaria
Moura e Anos rebeldes.
Com quem gostaria de traba-

-

Ihar: Os diretores de teatro Ga
briel VilellaeEduardo Tolentino.

Maior emoção: ter o filho Bru
no, de 6 anos.

Melhor novela: O bem amado
e Escalada.. "Uma boa novela

Vocação herdada
chado, familiar", justifica. Tal
vez por isso, Fernanda tenha de
sistido logo depois de passar no
vestibular para psicologia. Há
cinco anos, ela se formou naEs
cola de Comunicação e Artes da
USP.

Fernanda define a Mariazi
nha de As pupilas... como uma

mocinha pura, inteligente, engra-

naturalmente, a despeito de par
ticipação ou influência do pai.

"Nasci num teatro, cresci na
cochia, com cheiro de palco.
Viviperíodos importantes do te

atro por causa de meu pai",
exalta. Ela acredita que é comum

que o filho de um artista acabe

seguindo a_profissão materna ou
, paterna. "E um meio muito fe-

PACOTES TURíSTICOS • _.�
PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS 'INTERNA·'
ClONAIS ERODOVIÁRIAS

I
COMPRA E VENDA DE DÓLAR

AO SEU DISPOR NO

CORAÇÃO DA CIDADEAv. Getúlio Vargas, 99· Jaraguä do Sul- se
FONE/FAX: 71-9943/ 71-0198
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Vítima de abstinência
por Luciana Farjalla

TVPress
A máxima "de médico e

louco todo mundo tem um pou
co" se aplica bem ao Dr. Dani
lo, personagem de Marcelo Ser
rado em Quatro por quatro.
Recém formado em Medicina, o
irmão da Baba1ú (Letícia Spiller)
era apenas ummoço bem casado
e que penava diante do íncessan
-te assédio sexual de sua esposa
Denise (Drica Moraes). Agora,
entretanto, Marcelo se deleita

. com a chance demostrar um Da-
"""

..

nilo abandonado pela esposa e

completamente obcecado por
,/ sexo. "Acho que os espermato
zóides dele foram para o cére
bro", brinca.

Côntabílízando dez anos de
uma carreira que se iniciou nos

palcos do Tablado
_ consagrada

escola dê teatro carioca _, ô ator
não se arrepende de ter aceitado
o convite do diretor geral Ricar
do Waddington para interpretar
o Danilo. Mesmo que, a princí
pio, tivesse sido chamado para
atuar como Ralado, ele acredita
que se deu bem na pele de Dani
lo. "Era um papel menor, mas
acho quefui comendopelas bei
radas", orgulha-se, analisando o

desenvolvimento dos dois tipos
ao longo da trama do autor Car
los Lombardi.

Contracenando com atores

experientes como Jorge Dória
(Santinho) e Bete Mendes (Fáti
ma) e com a revelação Letícia
Spiller, que formam seu núcleo
familiar, Marcelo conta que é a

primeira vez que faz uma comé
dia na televisão. "Está sendo
bom mostrar um lado cômico
que também tenho", explica.

Embora ache que seu biotipo
'émais adequado ao drama, Mar
celo Serrado está feliz por cons
tatar que Danilo cresceu na no-

vela. Ele, que sempre fez papéis
densos

_
como nas minisséries

Anos rebeldes e Desejo, ou no

teatro, quando atuou sob a tutela
de Ivone Hoffmann, Zé Celso
Martinez Correa e Antonio
Abujamra _, está tendo pela pri
meira vez a chance de trabalhar
melhor o humor. "Minha cara

é própria para papéis dramáti
cos, masfazer oDanilo está sen
do demais", diz, convicto de que
achou o tom certo para o papel.

Acreditando que, depois des
ta experiência, poderá se apro
fundar em outros personagens
cômicos, Marcelo Serrado quer
dar tudo de si na reta final da tra
ma

_ que deverá acabar emmaio.
Em sv.a opinião, a tara de Danilo
lhe aponta perspectivas de ainda
arrancar muitos risos dos
telespectadores. "Coitado, ele
está enlouquecendomesmo, dei
xando a barbaporfazer...", diz,
penalizado da abstinência sexu

al do jovem ginecologista.
Na verdade, ele se diverte

quando seu personagem ora im

plora para que a mulher Deníse
lhe conceda o divórcio, ora im
pIora para que ela tenha relações
sexuais com ele como antigamen
te. "Este desespero dele é mui
to legar', ironiza o ator que, para.
ficar provocante, veste uma sen

sual e semi-transparente calça de
pijama. "A tal famigerada cal
'fa é um uniforme", admite.

Estemesmo uniforme deDa
nilo obrigaMarcelo a gravar qua
se sempre CQm o tronco àmostra
_
o que tem lhe rendido uma bela

quantidade de cartas de fãs na

Globo. Mas, tímido, o ator pre
fere ser modesto. "Veja só... até
eufico sem camisa!". Auto-crí
ticas àparte, ele assume: "vai ver
que tem mulher que gosta dos
mais magrinhos, nê?",

Com omesmo ar encabulado,

Av. Mal Deoc:k:wo da Fonseca, 280

Fo_: 72-3388

ele fala sobre o crescimento do
assédio das fãs e da imprensa
quando começou a fazer o Dani
lo. Mas acha tudo muito natural.
Para manter a forma e a saúde
que lhe garantem o sucesso di
ante, principalmente, do público
feminino, ele cuida do corpo
numa academia e ainda faz
kempõ _

uma variação de arte

marcial que imita a movi
mentação dos animais. "Nem

.

sempre dá para conciliar tudo,
masprocurome exercitar quan
do posso", conta.

Paralelamente ao trabalho na
tevê, Marcelo Serrado, aprovei
tando a onda positivá, formou
com os atores Rômulo Arantes e

Kadu Moliterno a banda de
eovers 'Piloto automático, na
qual toca gaita .. "A música está

,presente naminha vida desde os
15 anos", afirma. Na mesma

hora, é interrompido pelo amigo
Marcelo Novaes, o Raí de Qua
tro por quatro, que brinca com

Serrado e .responde como se fos
se ele: "olha, eu não faço nada
da vida e, não satisfeito em ter

meu salário na Globo, ganho
uns trocadolporfora nos shows
da banda", diverte-se Novaes.

Brincadeiras à parte, Marce
lo Serrado garante que o grupo
não se uniu ao acaso e que ele,
Rômulo e Kadu continuarão to
cando quando Quatro por",qua
tro terminar. Com todos os finais

de semana' tomados por espetá
culos em todo o país, ele garante
que a Piloto automático só aca

ba diante de algum problema gra
ve. "Sem arte, nenhum paIs
vive", filosofa.

tõJ
DECORLIVE

,,4�� e .� etJ#H,

�çÚ��
Presentes - Decorações e Lumi�árias

��a�em�
VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

Rua Domingos da Nova, 154
(ao lado do sinaleiro da Reino/do Rau)

Jaraguá do Sul- SC - TELEV�NDAS: (0473) 72-1890

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fabrica: Jacquard,
Soft, CoHon, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stan{lex, '

Xadrez, Listrado, para atender confeccionistàs do ramo de mallha�

MALHAS LTOA.

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

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

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

!
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Vilão decidido
Após a passagem duradoura como apresentador do Você

decide, onde garante ter se divertido muito, o ator Raul Cor
tez se prepara para viver um personagem na próxima novela
de Benedito Ruy Barbosa, O rei do gado. Beaedíto antecipa
que o veterano ator vai ser o vilão de sua próxima saga rural,
que segue a linha dePantanal e Renascer. Raul vai ter com

panhia de Glória Pires
_
com quem fez Mulheres de areia,

sua última aparição em novela _, além de Antonio Fagundes
e Paulo José. O autor e o diretor Luiz Fernando Carvalho
ainda correm pelo Brasil atrás de locações para a trama, as
mais prováveis são: Barretos

_
tradicional reduto de gado no

interior paulista _
e algumas cidades no Sul de Minas.

CADERNO DE VARIEDADES

Batendo recordes
Segundo a assessoria doData

Ibope, Domingo legal, apresen
tado por Gugu Liberato no SBT,
bateu os índices de audiência da
transmíssão da Fórmula 1, na
Globo. Os dados do instituto

apontam que a média de pontos
do Domingo legal oscilou entre
15 e 16 pontos, enquanto aFI fi
cou apenas com 10 pontos, no
mesmo horário .

. Galã acidentado
Apesar do acidente automo

bilístico que sofreu, em Niterói,
com a atriz e amigaCarlaLinha
res, o galã Rodrigo Santoro está

pronto para começar as grava
ções como protagonista da minis
série Mar Morto. Rodrigo teve
sorte e sofreu apenas uma ligeira
escoriação na testa. Em Carla
Linhares o estrago foimaior: des
locou a bacia, quebrou dois de
dos e cortou a orelha esquerda.
Ela fica por um mês e meio em

repouso absoluto. Rodrigo, entre
tanto, está calmo. "Foi um gran
de susto, mas já passou e, 'gra
ças a Deus, estamos bem. Podia
ter sido pior", afirmou o jovem
ator.

Novas caras
O novo projeto de dramatur

gia da TV Plus, que tem garanti
da sua exibição na Band, mudou
de nome. De Amigas para sem

pre passa a se chamar A idade
da loba e já confirmou novos

nomes no elenco. As duas prota
gonistas ficam a car.ßo das vete-

.
ranas Betty Faria e Angela Viei
ra, que vão compor o elenco com
atores tirados a dedo das hostes
daManchete, como Claudia Pro
vedeI, Iracema Starling e Beth
Goulart. Ainda no elenco, Anto
nio Abujamra, Adriano Reis, Fe
lipe Camargo, Luiz Carlos Aru
tin e Charles Möeller.

Intenção
Embora tenha sido convidada inúmeras vezes e com bastante insis

tência, Regina Duarte estavamesmo querendo dar um tempo na tele
visão. O autor Antonio Calmon foi um dos que mais a assediou para
fazer Cara e coroa, que deve ser a próxima das sete. Mas La Duarte
acabou escolhendo o papel principal de Uma história de amor, titu
lo provisório da próxima trama das seis, assinada por Manuel Car
los. A0 que tudo indica, a pendência é ainda a questão financeira.
"Ainda não assinei nada, mas quero voltara trabalhar comManuel
Carlos, que é um doce. Será ótimo. Estava à procura de um pape{
gratificante", confessou a veterana atriz. _',

.

,.

.
_

o
, I

maxmo

'In

_..!
R�roc6ploGomes de Ollv.lra, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC

:�::!:�����1�!�r1��: :::::::;:�:::::::':';�l;l��·:·�;:;t�
:.:.:::.;::::.:;: CONSULTE-NOS PARA FAZER UM ORÇAMENTO SEM COMPR MISSO

CORTINAS, COLCHAS
EALMOFADAS

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
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Naquarta-feira, 19, completaseus 18anosagarotaDãmarysSantos.
Felizes, como ela, estão seus pais João e Dulce, como também seu

círculo de amigos

KAMisÃo
fJ�eM

�4e

-

Gente &·Informações
Baependi elege' sua nova diretoria

Clube Atlético Baependi já está com novadiretoria para o biênio 95/97,
tendo como.presidentede Honra Haroldo Ristow. Na presidência assumiu

,

Lincoln DelmarRistow que tem como vices, Rainer Alfredo Wiele e Renato

Eugênio Trapp. O tesoureiro geral é Wendelino 'Iitz: Edgar Schneider e Edgar
Schneider Júnior são os I" e 2° tesoureiros, respectivamente. Manoel deSouza
é o secretário geral; Nicácio Gonçalves 1 ° secretário e.Luiz Carlos Hornburg o

2° secretário. Walter Doubrawa,Ronaldo Koentop e Renato Lux são os

membros efetivos do Conselho Fiscal do clube.

Pequenos na Feira Com viagem àParis Espíritas na Capital
Acontece dia 17 próximo, na

Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul o

lançamento da IIFeira Industrial
da Pequena e Média Empresa,
que se realiza em julho
paralelamente à Feira daMalha.
Na primeira edição; ano passa
do, os resultados foram
considerados bons. A promoção
éda Apevi..

Quem quiser partíoipar do 5° Federação Espírita Catari-
Prêmio Tereza Martin de nense promove, entre 21 e 23
Literatura tem até 30 de de abril, no Hotel Castelmar, .

dezembro-prazo para inscrição, em Florianópolis, o III

que deve ser encaminhada à Congresso Espírita Catari-.
Fuculdade Tereza Martin, em nense em comemoração aos

São Paulo. Só concorremcontos 50 anos de fundação da enti
inéditos sobre o tema "Relações dade. O encontro terá, como
Insensatas". Rua Antonieta tema central, "O Espírita no

Leitão, 129 � CHP - 02925 -160
.

Mundo", além de seminários
- SP e conferências.

VESTINDO VOCÊ
. DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

51liMR
Centro Educacional Sigma

PRÉ-VESTIBULAR
SEMI-INTENSIVO

MATRíCULAS ABERliAS
.

-

VAGAS LIMITADAS

UMA

ORGANIZAÇÃO
ASERVIÇODA
COMUNIDADE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ReI. 1.001 • Casa a1venaria-nova c/192m" • RuaJoão BatistaRudoll,

n· 161, c/I sune, 2dorm., salas, dep. e,.,.,re., lavand. cozinha, dlsp.,
churrasq., 2 BWC social, garagem p/2 carros, c/ ant. parabóllca.9
portão eletrônico, por apenas R$15,000,00
ReI. 1.002· Sobrado em a1v. c/1431f12 • Próx. ao Clube de Campo
Baependl, R$ 65:000,00
Rei. 1.003· Sobrado antigo c/230ma, área terf. c/1.840m" • (Rua
Presld. EpRáclo Pessoa), 933) R$ 350.000,00· aceíta-se proposta
Rel.1.004·Sobradoemaiv. c/360lfI2novo·RuaJoséEmmendoerfer,
1153, terr. c/1.600m"· R$ 170.000,00· aceRaoo$e proposta
ReI. 1.005· Sobrado em alv.lantlgo c/260m"· Av. Get0110 Vargas,
n· 488.· ao lado do Sup. Europa· R$ 150.00Q,00· aceRa-se casa
menor valor.

ReI. 1.006 • Casa alv. c/3donns.,' c/170m"· Rua Uruguai, n· 62-
pr6x. Duas Rodas Ind.• R$ 75.000,00
ReI. 1.007· Sobrado c/140m" + coilstr. lundos c/60m" - Praia de

Barra Velha com mobßla. Rua Gúàfamar, 76 • R$ 6O.000,0?
ReI. 1.008. - Sobrado aIv. c/ 3OÓfn2 c/4 darms., + sune com

hldromassagem • Rua João PIanIncheck, 973) • R$ 90.000,00
Ref. 1.009· casa mista c/120m2 (Piçarras) Av. Marcillo Dias, 126
c/telelone R$ 33.000,00
Ref. 1.010· Casa a1v. c/260m!'· Rua João Eggert • Bairro najara,
230 - R$ 45.000,00
Rel.I.011 - Casamad. c/70m"+ ponto com. em aIv. c/96m"· Rua

João Januátlo Ayroso, 3465 - R$ 40.000,00
ReI. 1.012 - Sobrado em alv. cl 129m", semVacabado - RuaRichard

Plske, 160. R$ 33.000,00 - acena·se proposta, apto. menor valor.
Rel.I.013· Chalé c/70m", terr. ci 128m"· RuaAberto Fachlnl, Vila
Nova· R$ 65;000;00
Ref. 1.014· Casa financiada aIv. c/128m"· Rua Richard Plske, 120
• R$ 41.000,00 + IInanc. valor presto de 96,00 p/ mês
ReI. 1.015· Casa aI\t,. c/144m" -Inacabada - Rua Pedro Florlanl, si
n·· R$ '30,000,00

.

Ref.I.016- Casaalv. c/121m"· Rua Henrique Borto"nl, 50- (Jguá
Esq.) R$ 50.000,00
ReI. 1.017· Casa alv. c/91m".j. ponto com. c/70m"· Rua AntOnio
B. Schmldl, 507 - IIha.da Figueira - R$ 37.000,00
ReI. 1.018 - Casa mista c/70m"· BaIrro Rio Molha - R$ 9.0Q0,oO
ReI. 1.019 - Casa aIv. c170m" - Rua Prel. José Bauer, 469 - R$
25.000,00
ReI. 1.020 • Casa aIV..c/ 9Om" • Rua Pedro Flol1anl, 653 • R$
19.000,00
ReI. 1.021 - Casa a1v. c/112m" - Rua Paulo VoRolIni, sln· - Nereu

Ramos· R$ 20.000,00
ReI. 1.022 • Casa aIV. c/260m" - Próx. arroz Urbano - c/I sune + 4

dorms, 3 salas, dep. empr., churrasq. antena parabólica, garagem
P/2 carros, sauna, cozinha c/ arm. embutido; R$ apenas 55.000,00

TERRENOS

ReI. 2.901- Terrenoc/446m"· Pl'Óx. Posto Marcola· R$13.000,OO
,ReI. 2.002 • Terreno Loteamento Charnpagnat, c/ 405m" • R$
15.000,00
Ref. 2.003· Terreno Loteamento Corupá c/360m"· R$ 4.500,00
ReI. 2.004 • Terreno c/ 370,50m" • Rua Domingos Sansan, pr6x.
Martsol· R$ 25.000,00
ReI. 2.005 • Terreno· Rapocuzlnho • Bairro João Pessoa c/450m"
• R$ 2.500,00
ReI. 2.0Q!S • Terreno C;/906m" • Guaramirfm, lugar alto clVlsta para
cidade· R$12.000,00
Ref. 2.007· Terreno cl 650m"· JguáEsq.· Pr6x. Móveis Pradl· R$
20.000,00
ReI. 2.008 • Terreno c/371m". ÁguaVerde· Pr6x. Com. São judas
Tadeu· R$ 8.000,00
Rei. 2.009 • Terreno c/17.791m", ótimo p/loteamento - Próx. do

Juventus· R$ 35.000,00
Rei. 2.0,1O· Terreno c/ 7.000m"· RioMolha· Lateral· R$ 25.000,00
ReI. 2.011 • Terreno c/8.000m" - RuaJoãoTavares· Rio Molha· R$
20.000,00

slTlOS
Rei. 3.001 - SItio - cl 20.000m"· Rua Benjamin Colistant -

Massaranduba- R$18.000,00
ReI. 3.002· snlo c/105.076m"· Schroeder • Próx. Mad� Ângelo
PaUletoc/águacorrente,casamlsta, 2lagos, cercado-R$30.ooo,00
ReI. 3.003 - snlo na cidade c/IS.2OOm" c/ casa de rnad. cI70m"
lugar ano c/ Vista p/ cidade (Vila Nova) R$ 45.000,00

LOTEAMENTOS
Rei. 2030 - Residencial Behllng· prOx. Salão Amizade citada Infra-
881rutura - Lotes apartlr de R$ 8.000,00
Rei. 2031 - Residencial Plazera - Entrada p/ pedreira Rio Branco •

BOOm lado esquerdo· Lotes apartlr de R$ 5.000,00 .

.

IMóVEIS 2-5

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

Vende

'1�
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Casa nova situada próxima à Recreativa do Breithaupt cl 110in2•
Casa de alto estilo na rua Antonio Teixeira dos Santos com 290m2,
próximo Beira Rio Clube de Campo.
Sala Comi. Ed. Florença, 10 andar cl 113,94m2

.

Casa no bairro João Pessoa - Em alvenaria. próx. Recreativa Joio
Pessoa cl 150m2, 2 quartos + 1 suíte, sala de TV, sala de estar, copa,
cozinha, banheiro e garagem.

.

Casa em Schroeder - Próximo Marisol, casa mista em ótimas condi

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

lavanderia.

Apto Ed, Schíochet ao lado do Supermercado Sesi, financiado cl
165m2, clpiscina, 2 garagens, salão de festas, quadra esporte, porteiro
24 horas.

.

Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo Bretzke.
Lote próximo Urbano, Jaraguá-Esquerdo, 450m2 - '6.500,00-
Lote próximo ao Cepron com 392m2
Lotes financiados no bairro Joio Pessoa.
Lotes financiados em frente AABB.
Terreno central, no início da rua Adélia Fischer área de 33.023,00012
Chácara em Corupá com 66 morgos com uma casa de alvenaria de

70m2•

Cas.s
Casa de alvenaria cl 220m2 1 surte + 3 dormitórios
demais dep.• Rua M. Ziemann
Casadealvenariacl3quartos -lnícloJaraguáEsquerdo
Casa de alvenaria cl 1 �0m2 cl terreno de 2.600m2 -

Rua Joinville
Casa de alvenaria cl 130m2 cl 3 dormitórios - Pr6x.
Salão Doering
Casade alvenaria rua FelipeSchmidtcl155m2, terreno
688m2 rua Felipe Schmidt
Casa de madeira cl 100m2• Rua Irmão Leandro
Casa de alvenaria cl 3 dormitórios - Rua Àrquimedes
Dantas
Casa: alvenaria cl 80m2 - Rua Adolfo Ziemann
Sobrado alvenariacl300m2 - Vila Lenzi em construção
Sobrado alvenaria cl 300m2 • Lateral Bernardo
Dombusch

Apartamentos
Apto, cl 2 ou 3 quartoS em construção rua C.E,F, pl
entrega dez/95
Apto, Ed, Isabella cl 122m2 - 2 quartos + surte cl
piscina

\

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

Terrenos'
Terreno cl2.6OOm2-RuaJoinville, ótimopOntoeomercial
Terreno cl 430m2• Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 - Ilha da Figueira '

Terreno cl 2.700m2 - Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno cl 532m2• Próx. Posto Maroola
Terreno cl 300m2 - Praia de ltajuba próx. Igreja Cató
lica
Terreno cl 450m2• Loteamento Girola
Terreno cl 430m2 - Ao ladodo Condomrnio Amizade
Terreno cl 400m2 - Rua Marcelo Barbi
Terreno cl 100.000m2 cl casa alvenaria ótimo pl
empresa - Rua Woltoang Waege (Rio Cerro I)

.

Aluga...
Teletone c�lular

TERRENOS

VENDE-SE
Casa de alvenaria de 2OOnts, comterreno de SOOmts,mais uma.ufte,,3 quartos,
churrasqueira, garagem e demais dependencillB. Pr6xbno ao Supermercado
Benthien na Barra do Rio Cerro. Valor RS 50,000,00, aceito proposta.
Casa dealvenaria de 14Omts, mais terreno de 14x23, 1BII'8da, com 3 quartos, Z
banheiros,Zsalas,copa,cozlnha, lavanderia,Zdispensaa, garagem, chwruquelra,
sallo de festas, com rua calçada, pröxímo ao Posto Mima. Valor 45.000,00
Casa mista na Vila Lalau de 4 quartos, Z salas, Z banheiros, copa, cozinha,
lavanderia, chwrasqueira garagem, toda nmrada, próximo àMarisol. ValorRS
30.000,00
Casa dealvenaria, próximo ao FotoNortelAndia, 3 quartos, 2banheiros, sala de
visitas, copa, cozinha, salade IV, área descrviço, salão def�as, churrasqueira,
garagem para 3 carros. Valor R$ 85.000,00
Z casas, sendo 1 de madeira de 180nts, em ótimo estado e 1 de alvenaria de
130mts, Zsuftes, 1 quarto, cozinha,banhelrosocialegaragem, terreno comercial
de400mts. Narua João Planincheck, centro. ValorR$75.000,OO ou parcelado
em até ê

meses.

Casa de alvenaria, 1 suíte,3 quartos, Z banheiros, dependência de.erq>regada,
sala, copa, cozinha, sala de jantar, churrasqueira, garagem, terreno de 6OOmts,
próximo a Marisol, na rua Ioiville. Valor R$ 65.000,00

'

Casa demadeira em boas conservações, de 3 quartos, sala, cozlnha, baJihelro,
garagem à 5.00mts do centro. Valor R$ 18.500,00
Sobradode200mts, própriopara conf�o e moradia, emGuaramirim.Valor
RS 28.000,00 em 3 ou 4 vezes. Ou troca-se por casa em Ioinville
Casa em estilo germ4nlco de 180nú, precisando de uma reforma, com terreno
de 760m., ponto comercial. Valor R$ 85.000,00 na rua Padre Franklin,
próximo ao Correio (centro)

.

APARTAMENTOS

Apto. novo fllW1clado, próximo aMenegotti Veículos, comBala de visita com
sacada (vista para a cidade), cozinha embutida commármore, área de serviço,
Z quartos combaJihelro Bocial completo, 1 sufte comar condicionado, sallo de
festa, garagem coin portio eletrOnico. Valor RS 55,000,00 de entrada e 0II1s
10 p�las de R$ 1.300,00
Apto. fmanciado no Condomínio Amizade com Z quartos, garagem, telefone,
demais dependencias. Aceito Catro .

Vende-sesalacomercial com 161mts, próximo aWeg 2. Valor RS 55.000,00.
Aceito proposta.

Terreno de 23x26narua AntOnioCarlosFerreiraà 100mtsdaMareehal. Valor
RS 45.000,00 aceita-se proposta
Terreno central 3.200 mts, próximo à lavei. 'Valor R$ 130.000,00,
Terreno de 14XSO, 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
TeIl'eno de 17x4O com680nis. mais fundaJnento paraUOll casa de 300mts. rua

. Goiás, Vila unzi. Valor RS 10.000,00
Terreno de 28x84 próximo ao Col6gio Giardini unzi. Valor RSI5.000,OO
Terreno de 62x43 com 2666nú, precisando somente de wn,aterro, na Vila
Lalau (Weg 2). Valor RS 18.000,00

CHÁCARAS
Em·GaribaIdi com 60 morgos mais 2 casás.de alvenaria, ribeirão, pastagem, 3
nascentes de água, local semmolTO, na estrada gera� a 12km, do centro.Vendo
ou troco po�.casa em Iaraguá.

Rua Jos. Fontana, nl 4&
Jaraguá do Sul'· SC
FONE: 72-0525

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• . ApENAS QUATRO ANdARES;
• SEis APARTAM'ENT0S pOR ANdAR;
• * TRÊS DORMÍlÓRios (SENdo UMA suíTE);'
• * DEPENdÊNciA dr EMPREGAdA;
• DUAS CObERTU RAS;
• * TRÊS dORMÍTÓRios (SENdo ·UMA SuíTE);
• * DEPENdÊNciA dE EMPREGAdA;
• * BAN�EiRA dE HidROMASSAGEM;
.' * PisciNA;
• * DUAS GARAGENS;

* ÁREA d E LAZER;
• * C�URRASQUEiRA;
• Dois ElEVAdoRES;
• C�IJRRASQl!JEiRAS;
• ÁREA d E LAZER;
• ANTENA PARAbólicA;
•

'

ÁGUA OU ENTE;
• PORTÃO ElETRÔNico;
• ,CAMpAiN�A (TV fONE);
• ACAbAMENTO dr ÓTiMO PAdRÃO;
•

•

•

Fi NANciAMENTO PRÓpRio;
ENTREGA PRtvisfA 40 MESES;

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

Jaraguá do Sul - SC

EdHício MAXIMUM CENTER
cHA.L.É IIVIOBIUÁRIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CÓMPRA - VENDA - ALUGUÉIS
ADMINISTRA ÃO DE IMÓVEIS

CRECI 0039-.1IMOBILIÁRIA

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

OFERECE TODA ASSESSORIA JURíDICA
RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLlCH, Nl! 783 - SALA 03

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

Imóveis para venda
CASAS

- Casa de alvenaria, acabamento de primeira,
.

.271 ,OOm2 em terreno de 3.095,OOm2, com 2 suítes, 3
dormitórios, sala de jantar, estar, TV. 02 garagens
mais abrigo, churrasqueira. Terreno todo arborizado,
bem localizado, próximo à Bebidas Max Wilhelm�
Aceita-se imóvel comercial, apartamento, como
parte no negócio.
_,

Otimo negócio
GALPÃO INDUSTRIAL

- Próximo àLulimar, em terreno de 1.570,00m2, com
400,OOm2, 2 pisos, próprio para confecção, ou outro
empreendimento industrial.
- No mesmo local, em 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,OOm2, 3 dormitórios,
demais dependências, e na parte de baixo sala de

132,00m2 com instalações completas para açougue
emercado. Localizado àrua Bernardo Dornbusch,
próximo ao trevo daWeg II. 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 de Maio

EDI7AL
PATRICIA T�VARES DA CUNHA GOMES

Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguä 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:

Amauri Inácio Dorow - Rua: ErwinoMenegotti, sln ° -

NESTA

Asteca Serve Cont. José Lino Faustino - Rua: 25 de

Julho, 192 - NESTA

Bazar Avenida - Rua: Celso Ramos, 1055 - NESTA

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

Haplo Ind. Com.Matr. Constr. Ltda - Rua Antonio C.

Ferreira, 1217 - NESTA

Ind•. Com. e Exportação Matry Ltda - Rua Preso

Epitácio Pessoa, 1280 - NESTA

Julio César da Silva - Rua Paraná, sIn° - NESTA

.Maka-Kus Com. Mat, de Constr. Ltda - Rua Jose T.

Ribeiro - NESTA

Petri e Martines Ltda - Rua Preso Epitácio Pessoa,
1280 - NESTA

Tingitex Beneficiamentos Têxteis Lt - Rua 603 NR

(João Pessoa) - NESTA

Veronica Reíchert - Rua BarGeovane - rifa Schubert -

NESTA

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

comp�eçam nesteCartório na ruaArthurMüller, 78, no

prazo 'aa Lei a fim de liquidar o seu débito, ou então dar
razãoporque não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

KE/Jaraguá do Sul,12 de abril de 1995

Tabeliã

c:!9� - Com. de Mat. de Construção
PROMOÇÃO MATERIAL ELÉTRICO· HIDRÁULICO. TINTAS· FERROS· PORTAS - JANELAS, ESQUADRIAS DE

MDEIRA E FERRAMENTAS EM GERAL· CAL· AREIA· CIMENTO· BRITA· TIJOL,OS • TELHASPlaca Colonial - mogno

Registro Docol - Gaveta modo Europa 3/4

Registro Docol - Gaveta modo Europa 1 ti

Lâmpada Fluorescente 40w / 20w

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

ENTREGA À DOMiCíLIO E PAGAMENTO À COMBINAR

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

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

especlalldades medicas,odontológicas, laboratoriais
e advocatícias da região da Amvali.

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

VENDE-SE
Chevettel78, bege, em bom esta

do de conservação. Valor R$
2.900,00. Tratar fone 71-24100u
na Verdureira da Ivete em Nereu
Ramos

VENDE-SE

Mega Drive 3. com 3 controles e

11 fitas. Tratar fone 73-0120

VENDE-SE
Consultório dentário: completo
(raio-X) no centro de Jaraguá do
Sul, instalado em 3 salas à rua

Mal. Deodoro, 261, (10 andar),
.

defronte iiPref. Munic. e também
alugo ou vendo as salas citadas.

Qualquer informação pelos fones
(0473) 72-0007 ou 71-1424 no

horário comercial

VENDE-SE
Moto Honda 125 Spacy com 700
Km. R$ 2.500,00 + consórcio.
Contato fone 72-1261 com Éder

COMPRA-SE
Moto CO ano 90 ou próximo, em
bom estado. Interessados ligar
para 72-0174

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 fone 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 72-3325 com

·Cleide

m�
PEDRASDECORATIVAS LTOA

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

Rua Silveira Júnior s/ng
Fone 73-0027

pr6ximo do ginásio de E$portes
Guaramirim - Sç

MesoClínica
MEOICINA EsnnCA

IIIDICINA ESTÉTICA ESPECIALIZADO EM:
• Tl'lllIImento de Celulite e Qorclul'll Locallzade
IlInoterapla e Eletrcllpolore.e);
• TIIIt.mento FlacidezMu.cular
10l1li_ e Abdomem), Sculpteur
·lm8l1l'11clmento;
• Dren.gem Llnl�lca
• Tl'lllllmento Eet�lca Facial

1II1II-, mancha••enl., r.,uv.n••clrnanto).

Rua JoAo Marcalto, 13· Saia 105· EdW. Domingos Chlodlni
Fones (0473)73-0618 e 72·2294

Jaraguá do Sul· sc

Giooana 9{pivas
VENDAS E ALUGUÉIS DE:
VESTIDOS DE NOIVAS - TRAJES PARA NOIVOS - TRAJES SOCIAIS MASCULINO E
FEMINIINO - VESTIDOS PARA 11 COMUNHÃO - FILMAGENS E SERViÇOS
FOTOGRÁFICOS EM GERAL - LAVAÇÃO E REFORMA DE VESTIDOS DE NOIVAS

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Fone (0473) 72-2818
Jaragu6 do Sul - SC

OAROMAEOSABORO'ONSBONSTEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORAECONFEITARIA
...

�PAOUVINBO
Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs,

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

(Próximo Weg �)
Fone: 72-1243

BOX PARA BANHEIROS - VENEZIANAS - PORTÕES
ELETRÔNICOS - ESQUADRIAS DEALUMfNIO EM GERAL

ORÇAMENTOSEM
COMPROMISSO·

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

.
�

IUJI::,) (O) I:,»

@tjm /}j CD�[1��tj [1v@tjo
DIVlSÄODECONCRETO

(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
__._Rua Joinvilte, 1016 - Fone 72-1101 _
DlVISÄODEPL,Asnc6s(TUBOSDEPVC-ELETROILINHAS
ESGOTO-TUBOSDEPOUEnLENO/MANGUEIRAPRETA).

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

_______ Fone 71-0066

ABASTEÇA E CONCORRAPromoção

OU,OU,OU.
EM .JARAGUA DO SUL

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

.

IPIIUJNGA�

4 CASAS

4 CAMINHONETES IMPORTADAS
4 LANCHAS

8 JET SKIS

DIVULGAÇÃO. DOS SORTEIOS

11/02
25/02
11/03

Os sorteios serão transmitidos

pela Rede Globo no intervalo
da novela das. 20:00h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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as: na edição n° 935, pág. 1, a diácono". nuarão a nos orientar e a . nos

notícia: "Ordenação de Sacer- A foto que aparece na nota foi guiar paternalmente. Eles conti
dotes - Em Taubaté Fídélis feitaem 11-12-1993,quandonos- nuarão a viverentrenós. (E.V.S.)

FARMÁCIAVIDA ESAÚDE NO SHOPPING JARAGUÁ

FREI FIDÉLlS

Uma vida inteira dedicada
às causas da comunidade

. Numa outra ocasião lembra

mos ehomenageamos o sacerdote
frei Aurélio Stulzer, primo de

Fidélis Tomelin, dizendo que era
um conselheiro compreensivo,
pastor paternal, bom e tolerante,
assemelhando-semuito a ternura

do Nazareno.

É o que pudemos.constatar,
agora, com a morte deste outro

religioso, filho de Antonio e

Apolônia Moser Tomelin, que
nasceu emRodeioecomdois anos

veio com a família para Jaraguá.
Nascido em 1909, irmão do

jaraguaense Honorato Tomelin

que por muitos anos foi diretor

proprietário do CORREIO DO
POVO.

anos serviu como religioso
prestante, 15 anoscomovigário, e
no seu tempo dirigiu os trabalhos
da majestosa igreja no alto da

colina, a casa das irmãs, a escola
paroquial, e salão da comunidade
e um mundo de obras que fize
ram-no credor damaior estima e

consideração. A seu pedido e

como também cidadão honorário
de Jaraguá permitiu-se que fosse
sepultado naquela cidade serra

na, com um acompanhamento
jamais visto na vida da cidade,
que sempre primaporhomenage
ar com uin préstito os seus filhos
ilustres e queridos.

Nas pesquisas dos jornais en

tão editados por Honorato

Tomelin, em 1938, o CORREIO
DO POVO fazia duas referênci-

Seu passamento deu-se no vi
zinho município de São Bento
do Sul, 5--feira passada, dia 06-

04-1995, aos 86 anos de idade,
sua cidade adotiva, onde por 45

INCORPORADORA

•

;11

Lem

branças:
Aurélio
e FMélis

Tomelin e Bernardo (Claraval) so diretoronduziapelaúltimavez
Emmen-doerfer, serão ordenados frei Aurélio (autor do "Primeiro

sacerdotes, o primeiro irmão de Livro de Jaraguá) à Curitiba, de
Honorato Tomelin, diretor do CP. retomo ao Convento da Penha,

Na edição n° 959, do CP: No emVilaVelha, noEspírito Santo,
dia04-12-38,Pe.FidélisTomelin este sacerdote (fal. em 12-09-
rezava a primeiramissa, ele filho 1994), ao se aproximar de S. Ben
de Antonio e Apolônia Moser to manifestava desejo de rever

Tomelin, com 16 anos matrícu- padre Fidélis. Mesmo já muito

lou-se no Seminário Menor de
.

adoentado recebeu frei Aurélio

Brusque, passando para o Semi- (seu primo), colhemos o valioso

nãrío Sagrado Coração de Jesus, . tlagrante enós ouvimos em silên-
-

de Hansa (atual Corupá), cio o diálogo naquela ocasião.
retomando à Brusque (para filo-
sofia).EmFev/1935 foiaTaubaté- Ambos já não se encontram
SP, ondeconcluiuosestudos, sen- entre nós, mas de lá onde se

do elevado a sub-diácono e a acham, as suas bondades conti-

CORREIODOPOVO - 5

Desfile daPátria
já está em fase
de organização

Jar8guá do Sul - As festivida
des da Semana da Pátria deste ano

estão sendo organizadas desde já
pela secretaria de Educação, com
prioridade para o desfile do dia 7 de
Setembro.

Uma das preocupações levanta
daspelasecretáriaRosemeireVasel,
da Educação, é a grande vontade
das entidades e educandários de

participar. Isto causa umproble
ma sério, que é o do excesso de
entidades no desfile, ocasionando
demora na suarealizaçãoeexigin
do em demasia dos organiza
dores.

ParaRosemeireVasel,entretan
to, este é dos males o menor, pois
enquanto aqui há vontade de parti
cipar, em outros municípios a difi
culdade está exatamente no sentido
inverso.

A tendência é conviver com o

problema e buscar uma conciliação
nos interesses, permitindo-se que
todas as entidades se integrem ao

desfile da Semana da Pátria.

.
Farmácia éo comércio ondeo Ietorcontiençe

é prlmordlel, não somente no estabeleci

mento, como também naspessoas quenela

atuam.

E contiançe é o que não. falta pare josue de

Avila, quem coloca todo o seu conhecimen

to eexperlénci«, edqutrldosao longo dos 18

anos de vlvéncl«, ne função de gerente de

farmácia.

"Se(que fiz a escolha certa '� disse josue de

A vila, "porque o SHOPPINGjARAGUA será

o futuroponto de encontro da cidade e com

a localizaçãoda nossa loja, próximo a entra

da, também posso contar com os clientes

dos 30 consultórios do MEDIC CENTER,

edil/cio incorporado ao SHOPPING

jARAGUA".

PLANEJAMENTO E VEN�S

� E' "§" g-:Y 'ª
- - . - ... -
-�--- fRetail,
CONSTRuçOES LTOA.

Tel. (0473) 71.-2357 - Rua Marina Frutuoso, 784

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bretike
<

é quarta do país Volkswagen tem inieresu
.' .

lat:
em investir numa fábrica

mercado de ge aunas da:=":)o':;.��"::t��: ::=!��':.��=:�
em Santa Catarina com a missão noEstado, com centrosde pesquí
de reunir e analisar as propostas sa e capacitação de recursos hu·

Divulgação, do governo do Estado para a ins- manos de alto nível, responsável
talação de uma nova unidade de em parte por Santa Catarina rea

caminhões e motores da compa- nir, proporcionalmente, o maior
nhia. A comitiva, composta por número de empresas em todo o

Newton Luciano, coordenador do Brasilcomcertificadode ISO 9000
Grupo de Avaliação da nova uni- e outros títulos de excelência, ul
dade, Luiz Carlos Berrettini, as- trapassando até mesmo a Argee
sessor para Assuntos Legais e tina. "Qualidade em Santa
Ettori Nardi, assessor para As- Catarina não é um conceito abs·
suntos de Manufatura, visitou o trato e restrito a algumas poucas
governadorPauloAfonso, repre- empresas. A qualidade, mais do
sentando o presidente da que isso, faz parte do dia-a-díae

Volkswagen no Brasil, Pierre da tradição do povo catarinense",
Alain deSmedt.

.

argumentou o governador Paulo

Amissãoexplicouaogoverna- Afonso, que recebeu da comitiva
dor os projetos para a instalação o indicativo de que este é um

danova fábrica e reconheceu que ponto importante na seleção, já
Santa Catarina possui vantagens que o novo parque industrial de
ebons atrativos para a escolha do ônibus e caminhões daVW traba
Estado como futura sede da uni- lharä compequenas empresasea
dade. "Nós podemos observar de sistema de parceria.
antemão dois atrativos: a atuação "Nossos fornecedores serão
dos portos catarinenses e a locali- ultra-selecionados porque a quali·
zação geográfica de Santa dadeéumaquestãoprioritáriapara
Catarina", disse o coordenador nós", disse o coordenador Newton
Newton Luciano, ressaltando que Luciano, lembrando que o critério
outros quatro estados estão no paraescolhadoEstadoserá "mera
páreo para sediar a nova fábrica: mente técnico-operacional,jamais
Minas Gerais, Paraná, Tocantins político", o que, na opinião do go
e São Paulo. vernador Paulo Afonso é mais um

A decisão da companhia, que ponto que coloca Santa Catarina
será tomadanamatrizalemã, deve em vantagem sobreos demais esta
sair até o dia 30 de abril. "Nós dos.
vamosmostrarque'dentrode uma Alta tecnologia
logística industrial, nosso Estado AnovaunidadedaVolkswagen
apresentavantagens indiscutíveis do Brasil S/A vai produzir ônibus
e incomparáveis com os outros

e caminhões e, futuramente, mo
estados, colocandoSantaCatarina tores automotivos.O investimen·
numa posição privilegiada nesta

to inicial para a instalação da
disputa", avaliou o secretário de fábrica vai ser da ordem de US$
Desenvolvimento Econômico, 250 milhões, empregando cerca
CientíficoeTecnológico,Neri dos de2mil funcionários. Para isso, a
Santos, durante a reunião com

empresa necessita de uma área de
representantes da VW.

_ -700mil metros quadrados e pre·
Vantagens tende produzir 40 mil unidades!

O secretário .destacou' como ano a partir de janeiro de 1996.

vantagensobaixocustodosservi- A empresa vai aplicar o just-
ços portuários noEstado, aprodu- in-time em todos os setores de

tividade e a oferta de três portos produção, de forma que a total
bem equipados, a alta qualifica- sincronia entre os 5 módulos da

ção da mão-de-obra catarinense, fábricà dispense o uso de estoque
a tradição do ramo industrial e ofereça qualidade total aos pro
metal-mecânico do Estado, a 10- dutos, sem necessidade de

calização privilegiada de· Santa retsabalho. A nova unidade taJlI-

Catarinaem relação aos países do bém vem com outra novidade: sob ,

Mercosul e ao centrodopaís, além omesmo teto damontadora traba

de obras de infra-estrutura que lharão os empregados diretos (WC
beneficiarãoo escoamento dapro- nicose equipegerencial) eos forne
dução pela via terrestre, como a cederes-parceiros (empresas d�
recuperação damalha rodoviária autopeças e prestadores de servl-

estadual e a duplicação da BR- ços).MaisumavantagemparaSanta
101. Catarina, que tem como caracteÓS-

O governador destacou que tica industrial o domínio dapeque
outra vantagem que a VW pode na empresa de base tecnológica.

CRESCENDO

no

J araguá do Sul - Depois
de investir cerca de US$ 2,8
milhõesna

modemíza- .S'I"III,
ção da em- 1111" II'
presa nos

dois ültí- "111, I'
mosanos.a ,JI
B retzke ,II"IAI
Alimentos
transformou-se na maior fábrica
da região Sul no segmento de

sobremesas, achocolatados emp6,
confeitos, pó para milk-shake e

temperos. Já é a quarta.marca do

país emgelatinas,detendo7,1%do
mercado nacional desse tipo de
sobremesa. Mantém o segundo lu
garna vendadepudins,com6,{%
do mercado brasileiro, segundo
confirma pesquisa realizada pela
Nielsen Instituto de Pesquisas.

. A pesquisa, que inclui osmai
ores fabricantes desse segmento .

dealimentosnoBrasil, revelague
na região Sul a Bretzke detém o

segundo lugar na produção e

comercíalízaçãode gelatinas,con-
quistando 16% do mercado. Pro

duz, mensalmente, 306 tonela-

das, ou seja, 3,6 milhões de uni
dades/mês. É a única a produzir
caixas com pó para gelatina com
255 gramas, uma novidade

lançada no mês de março passa
do, e que em apenas um mês
vendeu cerca de 130 toneladas, a
maior pane para a rede de

supermercadosCarrefour, de São
Paulo, conta o diretor de

marketing, Renato Osvaldo
Bretzke ..

Com as mudanças im

plementadas a partir do final de
1993, incluindo a aquisição de
novas máquinas e tecnologias,
também ocorreu amodernização
de todo o sistema de distribuição,

.

MILK-SHAKE

�01J�

P6 paramilk-shake, um dos produtOs Bretzke

melhorias de embalagens e da

qualidade dos produtores, resul
tandoemmaioraceitaçãonomer
cado. Nofinalde93amarcaBret7ke

gundo Renato Bretzke. Somente

detinha apenas 1,5% do mercado

nacional de gelatinas, passando
para 5,2% no início de 94 e para
7,1% emdezembro último.

na linha de sobremesas o

faturamentoédeUS$13 milhões,
representando 35%' do
faturamento global. A Bretzke

produz 32 toneladas/mês de pó
parapudim, em caíxínhascomêü

gramas, preparado para misturar

com leite, e mais 10 «meladas/Administrada pela fanulia
Bretzke há 30 anos, a empresa
temhoje 600 funcionários, traba
lhacomumprogramade qualida
de total visando a certificação da
ISO 9002� Urna série de inova-

mês de sachês (pequenos envelo
pes) com 40 gramas cada, cuja
aceitação maior é no Sul. A
Bretzke é a segunda marca no

rankingdepudins,OCupando6,7%
domercado. A linha de sobreme

sas é complementada pelo p6
ções já estão defmidas para este

ano, objetivando umcrescimento

contínuo, tanto em termos quali
tativos como quantitatívos, se-

para "maria-mole" e o sagú
aromatizado.

CP CLASSIFICADOS
BOM ,NEGÓCIO PARA QUEM CONSULTA!
BOM NEGÓCIO PARA QUEM ANUNCIA!

72-"'9�9

PESQUISANDO
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.:. OVOS E
COELHOS
DE PÁSCOA

"

.:. EMBALAGENS DIVERSAS .

•:. PIRULITOS DE CHOCOLATE
.•:. BOMBONS
.:.'BOLACHAS

,

.:. CESTINHAS
•. ,_ � ,-..... -.,

-_-

� -� '-., .r- '":' ,:::-, .,

.:. CASQUINHAS

, EM TODOS
Os TAMANHOS

R. EMíliO C. JOURDAN,'140 - CENTRO
Em 'frente ao Supermer.cado Sesi .. FOR.e: 72-0108 .

PÁSCOA GOSTOSA É COM CHOCOLATE CASEIRO JARAGUÁ!
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SEGURANÇA

Estado abre concurso para

suprir 184 vagas na polícia
FIoríanépolís - Até 5 de

maiopróximo estarão abertas as'
inscrições _

para os IilHIIFHS
concursos

públicos ,ii tJli
de admis-

, tlDI
são aos

cursos de tlllII.'
formação ------

,

, profissional para delegados' de
polícia, escrivão de polícia, in
vestigador policial e escrevente

policial. Para os candidatos da

região do Vale do Itapocu as ins
crições serão feitas naDelegacia
Regional de Polícia de Joinville.

São 38 as vagas existentes para � ,

função de delegado, 50 para es
crivão de polícia, 60 para inves
tigador e outras 26 para escre

vente.

No ato da inscrição do con

.cursoos candidatos deverão apre
sentar fotocöpías da cédula de

,

identidade ou funcional, do com

provante do nível de escolarida
de, duas fotos 3x4 recentes (fren
te), alémdo recolhimentodeuma
taxa de R$ 10,00 em qualquer
agência do Banco do Est�do de
Santa Catarina. Para as funções
.de investigador, escrevente e es
crivão os candidatos farão pro-

"

vas de datilografia, de língua
nacional (redação e gramática),
conhecimentos gerais (História e
Geografia), examespsicotécnico,
médico e de capacidade física.

Já os candidatos ao cargo de

delegado farãoprovas escritas de
Português (dissertação sobre o

temado programadeDireito), de
conhecimento sobre matéria
das áreas deDireitoPenal,Direi
to Processual Penal e Direito
ConstitucionalAdministrativo.E,
mais: examepsicotécníco, prova

'

oral de conhecimento sobre ma
térias jurídicas, exame médico e

prova de capacidade física.

GUARAMIRIM

Secretário escapa de aciäeme grave
Guaramirim - o ex-prefeito

e atual secretário municipal de
Obras da prefeitura de

Guaramirim, José Prefeito' de

Aguiar, está hospítalizado com
fraturas de costelas e clavícula

depois de se envolver em violen

to acidente de trânsito na BR-

280, perímetro urbano do muni
cípio. Aguiardirigia umDel Rey

placasGN-8888, de suaproprie
dade e em sua companhia esta

vamPedro da Silva, 63, que teve
morte instantânea e Antonio da

Silva, 73, tambémintemadocom
ferimentos leves.

,

Segundo aPolíciaRodoviária
Federal, ao tentar acesso para o

Parque de Exposições "Manoel
PerfeitodeAguiar" (nomedeseu

pai, já falecido) o secretário foi
abalroado pelo caminhão Volvo

, placas TN-8880, dirigido por
Humberto Kuroiwa, 25. Em se

guida oDelRey foi violentamen
te atingido pela camionete F

IOOOplacasEC-3635, conduzida
porAntonioSalvador, 34. Moto
ristas decaminhãoedacamionete

nada sofreram
.

CURSOOEGRÁTIS
* CORTE PARA COSTURA (ROUPAS EMGERAL)

*MALHAS E MOLETONS * COTTON * ROUPAS ÍNTIMAS

o CURSO É GRÁTIS \E NÃO É
COBRADO TAXA DE MATRíCULA

AULAS MANHÃ, TARDE. OU NOITE.

APROVEITE E CONVIDE TAMBÉM SUAS AMIGAS

INSCRiÇÕES SOMENTE ATÉ O DIA 25 DE ABRIL NO BAZAR JARAGUÁ
AV. MAL. DEODORO.429

'CEREJÃ«:,
LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES
PIZZAS

PETISCOS
E SERV-CAR

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

ACOMERCIALORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E SERViÇOS SIC LTOA.

__..
Escritório informatizado, para prestarserJiços técnicos profissionais de contabilidade, orientação
fiscai e pessoal, perícias contábeis, auditoria externa, consultoria administrativa, elaboração e

ossessorlo em projetosde investimento industrial e comercial evlobäldodeeconômica e fínoncelrc.
administradora e corretora de seguros em geral, e Imposto de Renda.

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

'BREITH"AUPT
,�\ AIS FÁCIL

��•.... BREITHAUPT
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