
Públio'
Schützenfest deve
manter a tradição
A comissão organizadora

da vn Schützenfest já fez sua
primeira reunião preparatória.
Aidéiaémanterocaráterfami
liar da festa.

Itamaraty va

escritório em............._-t.J�rJ
,

o Itamaraty deve instalar
uma representação em Santa
Catarinaaté o final do ano,por
causadaproximidadedoEsta
do com o Mercosul.
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Câmara aprova
contas e ignora

CAMUFLAGEM

"Taxistas" usam
ordens do· TeE

I
�

NasemanapassadaaCâma- a varas
ra de Vereadores aprovou as

'

contasdoprefeitoDurvalVasel,
relativas a 1993. E ignorou de-s
termínação do TCE quemanda
oprefeito ressarcir omunicípio
em mais de 21 milhões (em
cruzeiros reais).

'�

SO para

compraros carros
Em Jaraguá do Sul "�entrada'��'centro da ci

existemcercade80alvarás dade, ficando os bairros
'

periféricos praticamente
sem este tipo de serviço.
Nesta semana o vereador
José Carlos Neves (PPR)
abordou o assunto naCâ
mara, sugerindo uma reu
nião entre o prefeito e os

taxistas. Página 4

Página 3

Codejas recebe
•

lnscrlçoes para
prova de seleção

concedidos a taxistas mas
só 50 deles estão em ativi
dades. Os restantes, sabe
se, apenas utilizam o do
cumento para obter van

tagens lila compra de veí
culos novos. Isso faz com

que a maioria esteja con-

.' /III

Até o dia 25 a Companhia
de Desenvolvimento de Ja

raguá do Sul recebe inscri

ções para a prova de seleção
destinada a suprir 328 vagas
em variadas funções. Depois
disso a Codejas será, de fato, '

ativada.

Cesar JunkeslCP

Retirada de seixos será controlada

ORGANIZADOS

Empresários se associam
para disciplinar trabalho

Página 5

Samae amplia a

distribuição de
água' na cidade Empresários de Jaraguá

do Sulqueatuam no ramode

�rraplanagemfundaram sua

própria associação cujo es

tatuto já está em fase de ela

boração. O objetivo princi
pal é o controle na explora-

. ção de barreiros, saibreiras e
retirada de seixos dos rios.
Para isso, um geólogo e um

engenheiro civil serão con

tratados eexecutarão princi-'
palmenteum trabalho deori

entação sobre os locais e as

condições de retirada destes
materiais', com participação
da secretaria municipal de
Agricultura eMeio Ambien
te.

Até o final do ano o Samae, r

de Jaraguá do Sul, deverá con
cluir nove obras que aumenta
rão significativamente a quali-

.

dade e o volume de água distri
bUÍda à população, inclusive
com capacidade ociosa em re
lação ao consumo:

,

Página 6 Maioria dos pont(Js está no centro
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Jaraguá do Sul, 22 de abril de 1995

EDITORIAL

Fuzuê no Palácio
o governador Paulo Afon�o Vieira

evitou, nesta semana e por enquanto, a

primeira colisão em seu governo de

coalização. Foi tipo,briga de criança em

jardim de infância entre os secretários
Péricles Prade (PDT), da Justiça e Cidada
nia e Hebe Nogara (PMDB), da

Administração.Hámais de ummêsestavam

"de mau" (pode?) por causa de móveis,
computadores e um aparelho de televisão

que a secretária levou para seu gabinete e

que o secretário queria para ele.
-

O entrevem chegou a tal ponto que
acabou, vindo a público, exigindo a

interferência pessoal do governadorpara
,

acabar com a constrangedora situação -

os dois secretários trabalham no mesmo

prédio e usam os mesmos elevadores

para ir e vir aos seus gabinetes. Outro
destempero ficou por conta do secrétário
de Agricultura, Dejandir Dalpasquale,
quando viu o nome de seu filho na lista de

devedores do Banco do Brasil.

Dalpasquale (6 pai), qualificando o BB

como um ninho de picaretas, entre outras

coisas, diz que o filho deve só o equivalente
a 250mil sacas de soja e que, por isso, não
pode ser nominado como um dos maiores
devedores do banco. Quer dizer, estes dois
episódios mostram claramente que o nível
de alguns secretários de Paulo Afonso não

está à altura daposturapública exigidapara
os que ocupam tão importantes cargos na

administração estadual.
Aliás, já se fala na possibilidade de uma

reforma no secretariado para o segundo
semestre, oquenão seránovidade.Emparte
algumadomundo-enememSantaCatarina
(vide a experiência de Esperidião Amin)
governosdecoalizãoderamcerto.Oscargos
são preenchidos de afogadilho atendendo

interesses meramente políticos, despre
zando-se o critério da competência.E dáno

quedá.
.

o Legislativo merece
*AderbaiMachado

assessorar os parlamentares nas

suas tarefas mais nobres, como

elaborar projetos de lei, dar parece
res técnicos e orientar quanto à

ação legislativamais problemática.
Disse, na época, que era uma

excrescência, uma inutilidade, pois
os deputados têm, em seus gabine
tes, quatro vagas de livre nomea

ção para buscar gente boa e com

petente,
Énesses cargosqueelesentulham

seus parentes, competentes ou não,
apenas pára satisfazer os prazeres

financeuosdeunseoutroseengo�
o orçamento pessoal.

O então presidente da casa, de
putado Gilson dos Santos, falou
me em tom bravio que eu de nada

Vai ser mesmo muito difícil,
cada vezmais difícil ao Legislativo
de Santa-Catarina, a Assembléia

Legislativa, livrar-sedo estigma de
empreguista, nepotista (os deputa
dos empregam seus parentes nos

seus gabinetes) e perdulário.
E m

1991 ti-

Depulodos
(%boram

ve opor
tun i -

dade de

criticar,
·em pro
grama
que ti-

•

parop/oror
oímogem

nha na televisão, a formação de um
,

chamado "grupo de elite" de 14
assessores especiais, criado parà

sabia e que os assessores eram

necessários.

Hoje, quatro anos depois, está
'provado que' eu tinha razão: a

criação de mais cargos, como

propõe omeu amigo deputadoLuiz
SuzinMarini,doPMDBesecretário
da casa, anulá a criação do "grupo
deelite" . Ou eles jánão funcionam,
ou a nomeação proposta é outro

subterfúgio de empreguísmo, com
fins especificamentepolítíqueiros.

O Legislative, mais uma vez,

passa a merecer o título de poder
deletério, alvo de críticas que, dia

após dia, são comprovadas 'pelo
próprio Legislativo.

* Jornalista
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Confira aHistória

"A História de nossa

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

Barão de Itapocu

Há95anos

723, publicado no jornal' "Republicá",
de 02/12/1900, na parte oficial,
transcrevia o seguinte despacho:
"Remete o requerimento de Pecber &

Co., pedindo, por certidão, o teor do
contrato firmado entre o Governador
do Estado de SC e o coronel Fmilio

- Em 1900, o Serviço de Terras para
assentamento de imigrantes,
pertencentes ao Estado de Santa

Catarina, era da competência da
Secretaria do Interior e Justiça, de

. acordocomodecreton° I 29,de29/1O/
1900, que regulamentavaaLei n" 173,
de30/09/1895. OEstado ficava dividi
do em 6 distritos, e o de Joinville

(Jaraguá) pertenciaao 50 e Blumenau,
do outro lado das terras jaraguaenses
era o 3o, em ordem de importância
- A Secr. do Interior, pelo expediente n"

Há70anos

Carlos Jourdan e transferido aos su

plicantes,em 31 de julho de 1898,afim
de ser cumprido o despacho do sr.

Governador do Estado" (Dr. Felippe
Schmidt).

- Em 1925, os srs. Bruno Mahnke e colaborador do jornal Fritz,Vogel.
.
Afonso Piazera, adquiriam terras do - Era inaugurada às l Ohs. de 22/0�/25
Estado, ambos na sede do distrito e os a ponte da Barra do Rio Serro;

demaisdarelação,situadosnointerior. construída pela municipalidade. Vi-
("CP", ed. 304/1925). nha o superintendente dr. Marinho
- De Bruno Mahnke, uma nota em Lobo e o intendt. Artur Müller: Für

alemão, o falecimento de Frau Bruno Getränke, Spiessbraten U.S.w. ist aufs

Mahnke, nascidaKeiser, redigidapelo bestegesorgt", diziaumagrandeplaca
Há60anos

Conrado Moellere Joaquim Piazera, 10
e 20 colocados recebiam, cada um, um
belo presente. A ata consignava os

maiores elogios ao instrutor Ramiro '

Torres Palhano, que residiu 2 anos

aqui e voltou àCuritiba, em companhia
de sua esposa Ditinha,
- Falecia Augusto Schildt, natural da
Alemanha, sem deixar herdeiros. O ci

dadão José M. Müller, irmão de Artur,
como la suplente em exercício de Juiz
deDireito da comarca, publicavaedital
dehabilitaçãodeherdeiros, com 90 dias

("CP", ed. 774ns3-1935).

- Em 1935, o Tiro de Guerra 406

apresentava os reservistas aprovados:
Cabos - Conrado Moeller, Joaquim
Piazera, Pedro Klein, Luiz Sant'Anna e
Theodoro Harger; Soldados - Adolfo

Olinger, Artur Moser, Alfredo Stahl,
Alfredo Albano Buhr, Artur

Emmendoerfer, Eugênio Doubrawa,
Conrado Mielke, Gerhard Harnack.
Hartwig Raduenz, Hugo Egger, Hans

(Heinz?) Marquardt, Lothar

Sonnenhohl, Martiß Hardt, Oswaldo
Emmendoerfer, Oscar Voigt, Paulo

Gumz, Siegfried Wensersky, Walter
Harnack e Alvin Emmendoerfer .

Há 10anos
- Em 1985, a Prefeitura Municipal de
JaraguádoSullançávaaConéorrência
Pública n" 01/85, paraa construção de
uma ponte de concreto armado ou

protendido com vão de 40ms. e largura
de 7ms.. mais 1,50 de passeio em cada

lado, sobre o Rio Jaraguá, na rua 280

(Enrico Fermi), ligando Jaraguá
Esquerdo à Barra do Rio Cerro.
- O clã dos Hertel aumentava e acon

tecia no dia 24/03/85 com o batizado
do garotão Carlos Hertel. pata alegria

da mamãe Sílvia, da titia Ruth e dos

avós corujas, o Opapa Walter Carlos
Hertel (Bubi) e Omama Gertrudes
(Mitzi) Hertel. Eram padrinhos a srta,
Renate Marquardt, sr. Walter (Tânia
da Silva)Geffert, sita Aíde Scirea, sr,

Ingo(DirceFruet)Robleojovem Beno

Henrique Geffert Júnior.
- Apresentava-se aOrquestra de Sopro
de Langenhagen. uma das mais famo
sas daEuropa, na IgrejaMatriz de São
Sebastião.

'

II
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A comunidade cresce'

�DuasRodSII
e se transforma pelo Industrial
trabalho. De cada um

ALTA TECNOlOGIA
EM MATt:RIA5-PRIIIAS
PARA ALIMENTOS

e de todos. Fone (0473) 71 2277
Jarsguá do Sul- SC

-

�...
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Retranca
(C.M.)

DETERMINADO

Tribunal responsabiliza .

Vasel

por irregularidades nas contas
Com méritos

o empresário Beto Carrero recebeu, segunda-feira, 17, o
título de Cidadão Catarinense, concedido pela Assembléia
Legislativa por iniciativa do deputado Udo Wagner (PPR).
Nascido em São José do Rio Preto, de origem humilde,
filho de agricultores, João Batista SérgioMurad é um

exemplo vivo de trabalho e pertinácia. Hoje, em seu

complexo turístico napraia de Penha (Beto Carrero
World) dá emprego direto para mais de 900 pessoas. É

merecedor do título.

Assessoria 1 É só contar
Câmara de Vereadores de

Jaraguá doSuldeve abrir lici
tação, até o final deste mês,
para contratação de assessor

jurídico. Comenta-se queoatu
al, advogado Irineu Bianchi,
permanecerá na função.
Bianchi também é advogado
contratadopelaprefeituracom
atuação junto à Procuradoria
Geral doMunicípio.

Assessoria 2
legislattvo jaraguaense gas
ta, hoje, em média de três a

quatro mil reais por mês com

serviços jurídicos. Sem fazer
concorrência pública,
obrigatória no caso porque as
despesas extrapolam o limite
máximo de R$ 1.500,00
permitidos por lei. 9 assunto

pode render um pedido de

informações numa das

próximas sessões.

'Paradoxo
No Brasil existem 850

empresas de capital aberto,
600 das quais fazem investi
mentos na Bolsa de Valores,
maioria de Santa Catarina,
distribuidas no eixo Jaraguá/
Blumenau/Joinville. Mesmo

assim, quando oEstadoprecisa
de ajuda do governo federal
tem que mendigar e nem

sempre obtém o que precisa.
'

Indigno
A imprensa dá espaços
generosos na discussão do
novo mínimo de R$ 100,00,
assume que tumultua as dis
cussões no Congresso e vili
pendiaahonrado trabalhador.
Segmentos empresariaisjäfa
Iam em "pressão
inflacionária". Discussão
estéril: o salário mínimo con

tinua sendo um dos mais
aviltantes do mundo. A única
êressão é da falta de condi
ções dedignid�de ao seu valor.

Há quem queiramais táxis em
Jaraguá do Sul. Ao contrário
do queparece, o número (con
tadopelosalvarás concedidos)
ésuficiente. Basta que todos os
beneficiados exerçam a

profissão, o que não ocorre

atualmente, quando muitos

apenas utilizam o documento

para ter vantagens legais na

compra de carros novos.

Mudinhos
A ruidosa oposição nati-morta
formada depoisdoepisódiode
eleição do novo presidente da
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul anda mais ca
lada que uma girafa. Com

certeza, algumacoisa deve ter
acontecido por detrás das

paredespara umamudança de
opinião tão rápida sobre a

administraçõo municipal.

Lazer
O público que frequentá a

praça Ângelo Piazera; à noite
e nos fins de semana, prova o

óbvio: Jaraguá é rica em

dinheiro mas paupérrima em

opções de lazer, fiel retrato de
Blumenau neste aspecto.
Falharam as admi-nistrações
públicas até aqui e, também,
os empresários que no lazer SÓ
investem o que a lei obriga,
dentro dos limites de suas

empresas.

Meio a meio

Advogado de Blumenau defen
de cliente de Jaraguâ do SuL

flagrada em adultério pelo
marido logo depois do casa

mento. A tertúlia judicial en
volve respeitável patrimônio
do qual ela, injuriada pelo
desprezo do cônjuge, não abre
mão. Quer tudo bem
racnadinho ao meio. Pra não
sair no prejuízo.

J araguá do Sul

"Responsabilizaçãodoordenador
primário para o consequente
ressarcimento dos cofresmunici

pais, pelo valor dos bens
atualizados e corrigidos mone

tariamente, resguardando seu di- ,

reito re-

gressivo (omolo
con tra

quem OplOYOU
deucau-
sa ao eom OS·
ocorri-

IflStli{6f1Sdo". Es-
tadeter-

minação está contida em parecer
assinadopor ItamarPereiraMelo

(analista de controle externo) e

Mauro André Flores Pedrozo

(inspetor), ambos do Tribunal de
Contas do Estado, e refere-se a

análise das contas do ano de 1993
da prefeitura de Jaraguá do Sul.

As contas foram aprovadas
pela Câmara de Vereadores na

semana passada por 11 votos

contra quatro, embora contendo

irregularidades anteriormente

apontadas pelo TC e que não
foram sanadas conforme de

monstrado pelo Tribunal em três
itens: despesas consideradas
como estranhas à competência
municipal no valor de Cr$
241.846,98 (compra de medica
mentos para funcionários e de

pendentes e despesas com carro

estranho à frota municipal
neste último caso, seis pagamen-

•

tos num mesmomês, três deles
de valor idêntico: Cr$
1.886.400,00); declaração de

regularidade do saldo de caixa

registrando valores impróprios:
Cr$ 24.015,70 (vale) e contas

"Depósito�_ e Câmara de
Vereadores" apresentando saldos
indevidos: CR$ 21.579.494,34.

Ao aprovar as contas de 1993
sem considerar estas restrições
doTribunal deContas, aCâmara,
pelamaioria que apóia o prefeito
Durval Vasel, também não

responsabilizou o chefe do Exe

cutivo, como o detenninado

pelo TC, para que ressarça o mu
nicípio de quantias que tota

lizam (em cruzeiros reais) Cr$
21.845.357,02, devidamente

corrigidos.

TCmanda Vasei devolver o dinheiro

Dalmar'

gora não importa o

quefizeram de ti,
,

1\

mas o que 7!OCE
.vaifazer com o

quefizeram de ti.

(SARTE)
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GERALCORREIODOPOVO - 4 Jaraguá do Sul, 22 de abril de 1995

TÁXIS Comissão -trabalha
Concessão deplacaspoderá serrevista na organização da

VII Schützenfest.

J araguä do Sul - As difi
culdades enfrentadas pela popu
lação dos bairros periféricos em
relação a táxis, praticamente
inexistentes nestas localidades,
levou o vereador José Carlos
Nevoes

(PPR) a

sugerir à

prefeitura
que anali

se, com

base em

critérios

Fotos: Cesar JunkeslCP

Rio Cerro (2), Vila Lenzi (3),
Posto Marcola (2), Nereu
Ramos (1). Weg (3), Jaraguá
Esquerdo (2), Ana Paula (1) e
Vila Rau (2). Ao sugerir que a

prefeitura analise o assunto o

vereador José Carlos Neves

.

alertou, também, sobreoque se

descobriu recentemente em

Joinville onde 32 placas
cadastradas como táxis na setoriais que atuaram no ano

verdade não vinham sendo utili- passado permanecem nas fun

zadas para esta fmalidade. ções porque, segundo a comis-
"É preciso que haja. uma são, tiveramum bom desempe

reunião entre os taxistas e o nho na organização e adminis

prefeito", disse Neves, que é o traçãodafesta.ASchützenfest,
líder do governo na Câmara de segundo Balduíno, continuará
Vereadores. Em Jaraguá do Sul tendocaráterregional,manten
os taxistas não são organizados do suas características fami
emassociação ou sindicato, sen- . liares.
do filiados ao sindicato da "É um evento de congra-
categoria de Joinville çamentoedeculto às tradições,

valorizando a prática milenar

do tiro ao alvo e oportúnízando
a confraternização através da

música, danças, chope e comi
das típicas", observa o secre

tário. A comissãoorganizadora
tem umanovareuniãomarcada

para o próximo dia 27, quando
fará uma avaliação criteriosa

�
da festa do ano passado. A in

tenção é antecipar tudo o que
for possível em termos de

organização.
Quadrilhas

O Festival de Quadrilhas,
promovido pela secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer, Já
está marcado para o dia 19 de

julho, no parque municipal de
eventos (pavilhão"A"). O fes

tival objetiva resgatar as

tradições juninas, estimular o
gosto peladança da quadrilha,
pau-de-fita e cantígas de roda,
oportunizando a integração es-
cola-comunidade.

táxis" , diz Scarpato. E

acrescenta: "épreciso fiscalizar,
também, os que só trabalham

quando querem".
Isso, segundo o taxista, gera

muitas reclamações deusuärios,
príncípalmente nos fins de se

� mana e à noite quando mesmo
no centro. da cidade toma-se

díffcilum táxi nos pontos. "Um
profissional, nesta atividade,
não pode se dar ao luxo de
estabelecer horário de trabalho

para si' mesmo, porque isso é
utilidade pública", raciocina
Scarpato. Para ele, outro fator

prejudicialparaousuárioestána
distríbuição dos pontos, locali
zando a maioria dos carros no

centro da cidade. São 31 deles,
com os 19 restantes localizados
na IlhadaFigueira(3),Barrado

Jaraguá do Sul - O
secretário de Cultura, Esporte
eLazer,BalduínoRaulinocon
tfnua como presidente <Ja co
missão organizadora da Vll

Schützenfest, que já teve a

primeirareuniãodepreparação.
Também os coordenadores

Hó(osos

deplo(os
"/rios"
110 (idade

,

r

rigorosos,
a possibilidade de concessão de

o

novas placas. Segundo o

vereador, os próprios taxistas
afirmam que o atendimento em

bairros fica prejudicado em fun

çãodomovimentonaáreacentral
da cidade onde a maioria deles

têm seus pontos.
Com urna população estima

da em tomo de 100 mil habitan

tes, Jaraguá do Sul possui 50
táxis em atividades, embora os

alvarás' concedidos sejam em

tomo de 80. Isso ocorre

porque muitos utilizam a con

cessão apenas para a compra de
carros novos, usufruindo de
várias vantagens como descon
to de 40% no preço e não para,
utilizá-los na prestação deste

serviço.
Com ponto na praça Ângelo

Piazera e há 17 anos trabalhando
em Jaraguá como taxista, Nel
son Nande Scarpato, 50, acha

que o número de táxis existentes

Nelson Scarpato

na cidade é suficiente. "O que
falta é fiscalização por parte da
prefeitura, principalmente em

relação às placas concedidas a

pessoas que não trabalham com

o

Maioria dos táxis concentrados no centro

1\ t+UMI\NIZI\Ç�O DO T�NÇITO €M
JI\RI\G� DO ÇUL c POççrVE:L

ßI\ÇTI\ t+�IIE:R UMI\ CONÇCIE:NTIZ�Ç�O
DE: 'I\Mßl\ç �ç Pl\RTE:Ç:

PE:DE:ÇTRE:Ç E: MOTORlÇTI\Ç.
ti o

o/J IJJ ®� 1JJ�1JJ��[LOlW@3 o
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EMPREGO

Codejas vai selecionar 382 funcionários

Inscrições vão até o dia 25 na prefeitura

\

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação deServiços
SEGUROS GARCIA

J araguá do Sul - Até �
próximo dia 25 (quarta-feira) a

\

Compa-
nhiadeDe- MD/".senvolvi-
mente de IDI6,/,
Jaraguá do
Sul vai re- í dI
ceb.er !ns- .; I�"" ""c r 1 ç o e s n� I fI,fIfI
para apro-
va de seleção destinada a preen
cher cargos nas áreas de

� cadastradór, transcritor, serven
te, auxiliar de serviços gerais,

. merendeira, auxiliar administra
tivo, carpinteiro, motorista, pe
dreiro, pintor, operador' de má

quina, secretária, operador de

computador e programador.
Empresa de economia mista,

que tem a prefeitura como sócia

majoritária, a Çodejas tem por
finalidade básica atuar na execu
ção de obras públicas, inclusive
com autonomia própria. Não in
cluídos os cargos a nível de
diretoria, são 382 vagas no total

para as funções enumeradas pelo
edital da prová de seleção. O

menor salário oferecido é para a

função de cadastrador que, obri

gatoriamente, terá que ter conhe
cimento deplantas, leitutadepro
jetos de construção civil, levanta
mentos topográficos, tributação,.
regularízação de obras, entre ou
tras coisas: R$ 170,00. São 21

vagas.
O maior salário com duas va

gas apenas, será pago para a fun

ção de Programador SR., com 35
horas semanais de trabaího e ins

trução mínima de 20 grau: R$
670,00.Uma secretária (4 vagas)
400,00, operador de máquinas
pesadas (15 vagas), R$ 480,00
e auxilia!' de serviços gerais (120
vagas), cuja exigência maior é o

certíficado de alfabetização, R$
270,00.

Como requisitos gerais para a

inscrição à prova de seleção, os
candidatosdeverão serbrasileiros
ou naturalizados - ou portugueses
amparados pela Constituição Fe
deral - maiores de 14 anos, esco
laridade e formação compatíveis
com as exigidas pelos cargos,
além dos documentos de praxe.

PEDINDO

Moradores de Três Rios do
Norte querem rua alargada

Jaraguá do Sul- Cerca de 50
moradores da localidade de Três

Rios do Norte estão reclamando

obras de alargamento dama Pre

feito José Bauer, desde o final do

calçamento até a passagem de

nível próxima a um imóvel do

Besc. Segundo o vereador Pedro
Garcia (PMDB), naquela via pú
blica o trânsito de veículos tem

aumentado consideravelmente,
tomando o tráfego perigoso em

D� UM NOVO CURSO EM SUA.VIDA, UM CUR5.0 MEGA

vários trechos. Outra queixa dos
moradores e também incluída em

um abaixo-assinado que já está

em mães da secretariamunicipal
de Obras, refere-se a iluminação
pública, inexistenteemalguns tre
chos da rua pelo fato de a rede de

energia elétrica da Celesc estar

retirada da via em alguns locais.
Com o alargamento, o transporte
coletivo urbano poderá ser esten
dido até a Tifa dos Monos

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nll 90,
111 a,!dar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
Jara uá do Sul - SC

INFORMÁTICA _---�z..,.....:1�

MANUTENÇÃO, VENDAS E TREINAMENTO EM MICROCOMPU1ADORES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAMAE

Noveprojetos darãomais qualidade à água

NÓS TEMOS A SOLUÇÃO.
ARTE-FINAL ./.
FOTOLITO ./
EDITORAÇÃO ./

Nelson K/üzke, diretor do Samae

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

Fone/Fax(0473) 72-3294

J araguá do Sul- O Samae
- Serviço Autônomo Municipal
deÁguas eEsgoto, estädesenvol
vendo nove projetos de trabalho

que vão,aumentaracapacidadede
produção de água tratada de 175

para 400 'litros por segundo,
possibili
tando o

abaste
cimen
to para
uma po
pulação
de 190
mil ha-

IIsob/os
es/o/óo

P/O/l/OS /lO
Nm do Q/IO

bitantes. Segundo O' diretor do

Samae, Nelson Klitzke, todas as

obras estarão prontas até o final
deste ano.

A primeira obra será

inaugurada dentro de aproxi
madamente6Odias, comaentrega
domini-sistema independente de
abastecimento de água tratada no
Morro da Boa Vista. O sistema,
completamente fmanciado pelo
'próprio Samae, terá condições de
reservar 100millitros, com vazão
diária de 180 metros cúbicos ou

2,08litros por segundo.
De acordo com o diretor da

instituição, atualmente está sen

do feita a canalização para a cap
taçãodaágua, que será retiradade
uma fonte natural do morro.

Aproximadamente 155 famílias
residem no local, mas ainda não
se sabequantas terão acesso efeti
vo ii água tratada. A grande van-

Nova estação de tratamento (e)

tagem destemini-sistema, segun
do Klitzke, é que também servirá
paraabastecerosbairros vizinhos,
comoIlhadaFigueira, VilaNova
e parte da área central.

Simultaneamente, o Samae
está construindo a neva estação
de tratamento junto ao Sistema
Central, com capacidade de va

zão de 125litrospor segundo, um
tanque de recirculação de água,
comaproveitamento total deágua
utilizada na lavação dos filtros
das três estações de tratamento.
Alémdisso, estásendoconstruído
um galpão para abrigar a frota e

ainda a instalação de bombas
submersas para captação, no rio
Itapocu, que funcionam inclusive
nas cheias.

Os sistemas independentesdos
bairros Águas Claras e Ilha da
,Figueira também estão sendo

ampliados. Em Águas Claras -o

reservatório terá sua capacidade
ampliada de 100 para 300 mil
metros e vazão de2 para2,5 litros
por segundo. O sistema Krause,
na Ilha da Figueira, também terá
sua capacidade de reservação
ampliada de 100 para 550 mil
litros, com vazão de 4 para 15
litros por segundo.
o reservatório 3B, nomorroda

AABB, também será construído
em breve. Segundo Klitzke, o

material já está comprado. Quan
doconcluído, estereservatório terá
condições dearmazenar 1 milhão
de litros de água.

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

MotoCG80model087, vermelha,
Doce Sabor no endereço acima VENDE-SE linda. Valor $ 1.400;00. Tratar
comosr.Silviooupelofone(0473) Máquinadexeroxcomampliação fone 71-1574
72-0881 após as 19:30 horas ereduçãocom 1 anode uso.Valor

R$ 2.000,00. Tratar fone 79-1000

Telefone celular. Preço a VENDE-SE Fiat 147, "77, branco, à gasolina,
combinar. Tratar fone 97-9467 TelefonecelularMotorolahabili- em bom estado. Valor R$

tado com carregador de bateria 1.800,00. Tratar fone 74-1574
etc. Tratar fone 79-1119

TRABALHO
Umhomem e um rapaz oferecem
separaserviços de jardinagemem

geral. Tratar fone 72-3075 das
9:00às 18:00horas comGertrudes

VENDE-SE
Acordeon 80 baixos, marca

Sumenke, em ótimo estado. R$
600,00. Tratar na rua Afonso

Bartei, 330 (fundos) com José

VENDE-SE
Lanchoneteeconfeitarianocentro
deGuaramirim à rua 28 de Agos
to n° 1438. Tratar na confeitaria

VENDE-SE

VENDE-SE
XLX 350 R ano 88, cor azul,
Valor R$ 3.500,00. Tratar fone
77-1112(0473) horáriocomercial
comBeto

VENDE-SE

VENDE-SE
VENDE-SE CB 400 II, 83" preta. Valor R$ APROVEITE!
Ponto comercial no Portal de 2.900,00, Tratar fone 71-1574

Jaraguá. Tratar fone 71-0292
ramal231

Vermelha, 88, estado de Okm. fíxas.consörcíoUnião. Tratarfone
VENDE-SE OU TROCA-SE Valor R$ 3.600,00. Tratar fone 97-9753
Kombi cabinedupla, ano 82,motor 71-1574.Aceito trocamenorvaler
de Santana. Valor R$ 6.500,00.
Contato fone 79-1000

VENDE-SE
Uma casa em Barra do Sul de
alvenaria. R$ 10.500,00, pröx, a
�agoa. Contato pelo fone (0476)
33-1198 São Bento (hor. coml.)

VENDE-SE·
HondaXL 125
Ano 84, vermelha. Valor R$
1.900,00. Tratar fone 71-1574

HONDA XLX 250

VENDE-SE

VENDE-SE

VENDE-SE
VENDE-SE . Del Rey GL 88, azul, somente à
Opala Diplomata, 89, azul metá- vista R$ 6.500,00. Preço de oca

líco-t.l , álcool, completo. Oferta, sião. Tratar fone 71-1574
Valor R$ 9.500,00. Tratar fone
71-1574 VENDE-SE

Uno CS ano 90 à gasolina, cor VENDE-SE Passat LS, 83, branco, motor fei- .

azulRivera. R$ 8.500,00. Tratar UnoCS88,azul,impecável,valor to, aros liga leve. Valor R$
fone 72-2445 com Cristiane R$ 7.000,00. Tratarfone 71-1574 4.300,00. Tratar fone 71-1574

LAVA JATO

(HIDRO JATO)
limpeza industrial e

residencial.Lava-se: pátios,
fachadas, muros, calçadas,

piscinas, pedras, etc.
ATENDIMENTO À

DOMICÍLIO
FONE: 97-8398

ROBERTO RAPOZO DE OLIVEIRA
ADVOGADO - OAB/SC - 4367-B

CAUSAS CrVEIS - DIREITO DE FAMrLlA
DIREITO IMOBILIÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS:
01 - ABERTURA, AL'f:ERACÓES E BAIXAS DE FIRMAS.
02 -

. CERTIDÓES NEGATIVAS DO FÓRUM, REGISTRO DE IMÓVEIS,
i CARTÓRIO CIVIL, PREFEITURA MUNICIPAL, EXATORIA ESTA
DUAL, RECEITA FEDERAL, JUSTiÇA FEDERAL.

03 - ASSESSORIA EMPRESARIAL.

Endereço: Rua cabo Harry Hadllch, n� 783 - Sala 03
Tel: (0473) 72-1626 - Jaraguá do Sul- sc

,..

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

-

·,ORAÇAO
A Santa Clara

Fazer 3 pedidos: I de negó
cio e 2 impossíveis. Rezar 9
dias, 9 Ave-Maria; mesmo
sem fé será atendido. Rezar
com 1 vela acesa e no 9° dia

deixar. queimar até o fim.
Publicar no 9° dia.

AgradeceTM

Ford Fiesta com preço velho!

Apenas hoje, 4 portas, cor prata,
Okm. ValorR$13.000+ 13 x255

LEITE PASTEURIZADO
INTEGRAL

WAGNER

Estrada .lucu- \I,,'U - I,III l I] - Gunrunm-im - S('

\tendilllento ao consumidor: W-'7."\) 7J-U-'22

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER lTdA.' Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tpodição.em:
- Pepsianas

Residenciais e Comepciais
- Móveis sob medida

,VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc)
Fone (0473) r2-0247·

.

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-2 CLASSIFICADOS .Jareguäde Sul, 22 de ahnI de 1995

PROMOÇÃODE
ESTANTES DE AÇO

30cm � R$ 32,00
40Cffi R$ 49,70

ChequepilO dias

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

Pro-clamas de Casamento
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do RegistroCivil do I' Distrito daComarca de JaraguádoSul, Estado de Santa CatariDa, faz saber que compareceram
neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital N' 19.887 de 1210411995
DANIEL DE SOUZA E LAIDES ARENDARTCHUK

Ele, brasileiro, solteiro, operador demáquina. natural de Tijucas, oeste Esfado, domiciliado e resideote oa rua HenriqueMarquardt, 480, nesta cidade, filbo de
José Luiz de Souza e Aurea Demarchi de Souza.
Ela. brasileira. solteira, auxiliar de confecção, natural de Iraputã-Ilaiópolis, neste Estado, domícílíada e residente oaruaHenriqueMarquard� 480, nesta cidade,

I'. filha de Paulo 'Arendartchuk e EsteCania Arendartchuk.
.

edital N' 19.888 de 1210411995
ADEMAR ZANELLA E ANGEUfA ANTUNES DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro. eletricista. natural de Passo Manso - Taiö, neste Estado, domiciliado e residente na rua Ida Bridl, 72, Vila lj.aIau, nesta cidade, fiOJo de
Mario Zanella e Matilde Zanella.
Ela, brasileira. solteira, industriäria, natural deCorreia Pinto, neste Estado. dom iciliada e residente na rua IdaBridi, 72, VUa Lalau, nesta cidade, filhadeAlcidino
França da Silva e Lindaura Antunes da Silva.

. .

Edital N' 19.889 d. 1210411995

Cópia recebida do cartório de Scbroeder, neste Estado

_

. JA€SON LUis JURK E JUCEUA SEVEGNANÍ
Ele, brasileiro, soltêjro, torneiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada Rancho Bom, em Scbroeder, neste Estado, filho de Germano
Jurk e Em Streit Jurk.
Ela. brasileira, soUeira, caixa, natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente na rua Frederico Ramthum, 17.?!11, Santa Luzia. oesta cidade, fiOJo deNarciso
Sevegnani e Verônica Sevegnani.

Edllilil N' 19.890 d. 1210411995
DARCY LINDEMANN E LURDES MARIA SCHIMANSKI

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de Maripá, Paraná. domiciliado e residente em Tifa Vogel, em Jaraguá-Esquerdb, oesta cidade, filho de Aleixo
Lindemann e Verônica Wallow Lindemann.
Ela, brasileira, soUeira, operária,natural deSantaMaria - BeneditoNovo. neste Estado, domiciliadaeresidente emTifaVogel, em Jaraguã-Esquerdo,nestacidade,
filha de Pedro Schimanski e Maria Schimanski.

Edilal N' 19.891 d.17/04I1995
rvo BUENOMIRANDA EMARCIAMAIA

Ele, brasileiro. solteiro, operário.natural de Bela VistadoToldo - Canoinhas. nefte Estado. domiciliado e residente em Rio Cêrro Ií, nesta cidade, filho deHercilio
Bueno Miranda e Francisca Nunes.
Ela, brasileirà, solteira. operária, natural de Pouso Redondo. rieste Estado, domiciliadaeresidemeem Rio Cêrro lI,nestacidade, filliadeGeraidoMaiaeTerezinha
Maia.

Edital N" 19.892 d. 17/04;1995
wrÁRIO HOBtIS E BETY LUISA KROPP

Ele, brasileiro, solteiro, pastor, natural deMercedes - Marechal Cândido Ronden, Paraná. domiciliado e residente na rua Friedrich Wilhehn Sonnenhohl, 210,
Vila Lalau, nesta cidade, filho de Adolfo Hobus e Edi Hobus.

. .

Ela. brasileira, solteira. costureira. natural de Marechal'CândidoRonden, Paraná, domiciliada e residente na rua 327, Jardim São Luiz. em Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade -.

filha de Edemar Krepp e Ester Ires Kropp. .

' .

)
Editai N· 19.893 de 17/0411995

CELSO LOPES E rvANIR TERESINHA MEINERS
,

Ele, brasileiro, solteiro. tecelão. nafural de Ponta Grossa, Paraná, domiciliado e residente na rua Joaquim Franoísco de Paula, nesta cidade. filho de Antonio
. Lopes e Maria Nilda Lopes.
Ela. brasileira. solteira. operária. natural de Saudades. neste Estado. domiciliada e residente na rua Joaquim Francisco de Paula. nesta cidade, filha de Edemar

_ Antonio Meinen e Aurélia Meiners.
Edilal N" 19.8� de 1810411995

VANDliRIl,EI CEZARIO E ROSELENE RITA ROSA
Ele. brasileiro.solteiro, pintorde letras.natural de Jaraguádo Sul, domiciliado e residente naruaJosé EmmendoerCer. 806,nestacidade, filho de FirminioCezario
e Rosa Vieira Cezarío.
Ela, brasileira. solteira. do lar. natural de Jaraguä do Sul. domiciliada e residente na ruaJosé EmmendoerCer. 806, nesta cidade, CiOJa de Antônio Rosae Onelia
Rita Rosa.

Edital N° 19.895 de 18104/1995
MARCOS PAULO 51mBEN li PATRICIA SANTOS

Ele. brasileiro, solteiro, Irezartor. natural de União da Vitória. Paraná, domiciliado e residente na rua Antonio Stanislau Ayroso, 588. apto. 03, nesta cidade,
filho de Luiz Sebben e Horacélía Mora Sebben.

Ela. brasileira, solteira. auxiliar de produção. uatural de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. domiciliada e residente na rua Antonio Stanislau Ayroso. 588. apto. 03,
nesta cidade. filha de �osé Gomes da Silva 'e Nair Santos Lima.

Edilal N" 19.896 de 1810411995

Cöpia recebida do cartório de Guaramirun - SC
I'AIILO CESAR IIMLAIIF Ii PATRICIA SABINO

Ele.brastleiro, solteiro. auxiliar. de escritõrio. natural de Jaraguã do Sul. domi�;i1h\llo e resideme narun Aleixo Dellagiustina, 78. nesta cidade. filho de Leopoldo
llmlaut' e Vilma Heiden Umlaut.
Ela. brasileira. solteira. balconista. natural de Jaraguädo Sul. dOlUidli�Hla e residente naruu pustorWillen Lange, 279.Guaramirun. neste Estado. filha de Valdir
Sabino e Clotilde Sahiuo.

'

.;dilal N" 19.897 de 18104/1995
MÁRCIO 1.1I1Z KASPRISSEN f. SIMARA 'FRIBESS

Ele. brasileiro, solteiro. empresário. natural de Guaramitim. neste Estudo, domiciliado e residente na rua Joinville, 4.265, bairro Centenãrio, nesta cidade, filho
de Josl Francisco Kasprissen e ApolÓnia Guesser Kasprissen.
Ela. brnstleira. solteira. cmpresãria. naiural de Mnssanuutuba, neste E.<tado. domiciliada e residente na rua Joinville. 4.265, bairroCentenário. nesta cidade, filha
de Nelson Tribess e Silvia Kuchenbecker Tribess,

.;dilal N" 19.898 de 18104/1995
VAI.DEC'lR FEUC'lANO E ROSANE I,ÖTZIN<iER

EI<.', bnus ileiro, solteiro. operário. imtural de J(}S� Boucux. ueste Estado. domiciliado eresidente em Loteamento Liodono Rodrigues.Jote 93. Vila Rau, nesta
cidade. filho de Antonio Felidaiw e A'1H1 Feliciano.

'

Ela. brasileira. snlteiru. auxiliar lÍl� produção. _natural de MassarmHluhu. neste Estado·. domidliada e residente em Loterunerllo Uodoro Rodrigues. lote 93, Vila
Rau. nesta cidade. f.ilha de Valdemirn Úötzmger e Renata DUlllke (iÖl2illgei.,

\

Edilal N' 19.899 d. 18104/1995
.

. ADELOR MATIlIAS E MARI_[�E NEUMANN
'.

Ele. hrasileiro. solteiro. op(.'radnr �te l11álJuina. domil'iIi:'Hto e reshtelH,(' ent"Rio ('ê-rro l. nesta !.'idade. natural de Jaraguá do Sul •. filho de Werner Mathiaç e Alida
I(öhn Mathi"".
Ela. hrasileira. soltl·ira;'0r.Cadomdemáquina .. natural de Jamguá do Sul. domiciliada e residente em Rio (·êrro I. nestaddade. (ilha de ConradoNeumann e Raulina
Neumallll,

.;dilal S 19.900 d. 18I04/1?')5
OS/.t"R U'IZ ('AlTOSI E (,LAllIS REOL'IA LE.'1ZI

Ele. hra.çileiro, solteiro. industrial. natural tl� Riollos (!edroli. neste Estado. tloml'iliado (" residente na rua Rio Brru1l'o. 353. apto. 202. nesta cidade, filho de

Solallo C�\tl()ni e Anunciat:.\ ('alloni.
Ela. brasileira. -solteira. do lar. natural (te Rio tios ('edros, nl� ....tl· E.�lado. domidhada e residente na rua Rio Sranl'o. 353. apto. 202. nesta cidade, filha de Adir
Lenzi e Cannêlita Lenzi.

lipara�ue rhe.gue ao "onllecimento de tOllos.IlHuI!lei passar. presente Edital �ue '�rá puhlicado pela imprensa. em Cartório. ondeserá�(jxado por 15 (quinze I

dia.•.

-

=======AÇOES=

Ligue 71';.7543 - 97 ...9320-
Rua FlorianõpoUs, 65 Centro

,�, Jaraguá do Sul - SC

Compramos
TtLEßRA8 - TELE�C - ßANC08 ETC

METALURGICA WOLFRE LTOA.
WOLFRE uma empresa especializada em boxpl

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

vendas de antenas parabólicas marca TECSAT

CONSU.LTE-NOS PELO ENDEREÇO
R. Prof.lrmão Geraldino, 326- Vila Lalau

Fones: (0473) 72-0801 clMario 71-6198clLuiz
JARAGUÁ DO SUL - SC

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

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Jaraguá do Sul -I SC

B
FI

NESTE MOMENTO
,

TEM ALGUEM
PROCURANDO SEU

PRODUTO
OU SERViÇO.
ESliEJA CERTO
DE QUE ELE VAI

ENCON!TRAR 'VOCÊ.

CP CLASSIF�CADOS 71·1919
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-

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

JARAGUÁ NO FAUSTAO

No próximo .día 30/04 unia
caravanadenossacidade estará
participando doProgramaGlo
bal Domingão do Faustão.
Além disso, visitarão os

principais pontos turísticos da
cidade _ maravilhosa - Rio de

Janeiro. Interessados ligarpara
72-3206, falar com Tânia

VENDE-SE
50 cadeiras de palha, pintadas,
em ótimo estado. Valor R$ 5,00
cada. Tratar 72-0337 ramal 283

ou 71-5231 com Brusque

VENDE-SE
Dois balcões refrigerados comvitrine eumbalcão

para caixa (modernos). Vende-se ou troca por

carro. Tratar 71-1721 e 71-0091 com Haroldo

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.

MATRIZ: Rua João Januário Ayroso, 3528
Bairro Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul- SC
Rua João Planinchek, s/nR (fnfcio)
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - SC

FILIAL:

cP�(27� IMÓVEIS

�71-7931
Ruo Antônio C_ Ferreiro. 197

ORECI6799

. COMPRA. VENDE • ALUGA • ADMINISTRA· INCORPORA
.

CASAS
o Sobrado c/300m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000.00 - 'Em fase de conclusão'
o Sobrado c/300m2 (RuaConrado Riegel- Próx. FerroVelhoMarechal) - R$ 120.000,00'Aceita imóvelmenor valor /carro'
o Sobradoc/160m2(4 qtos) Boa Vista. 1000mts após inrcio da subida- R$25.000,00. 'Troca p/ casa em Barra doSul'
o Casa aIv. c/128m2 (Rua Beira Rio, s/n° - Próx. ao trevo de Schroeder) R$ 35.000,00 - 'Troca p/ imóvel em Jaraguá'
o Casa a1v. c/140m2 (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00 'Aceita parcelar'
o Casa alv. c/200m2 (Rua Vitorino Stringari - Próx. Weg I - com piscina) - R$ 7Q.000,00. - 'Troca.por apartamento'
o Casa aIv. c/140m2 (Rua 417 - Vila Lenzi - Próx. Colégio Giardini Lenzi) - R$ 35.000,00 - 'Aceita carrolterreno'

APARTAMENTOS
o Ed. Argus (cobertura Duplex em altfssimo padrão - Todamobiliada + bibliatecalbarzinln'lareira, etc) - R$ 160.000,00
o Ed. Carvalho c/184m2 (1 surte + 3 qtos - Todo mobiliado) - R$ 70.000,00 + Financ. 'Troca p/ apto BaI. Camboriú'
o Ed, Schioehet c/156m2 (1 surte + 2 qtos + dep.) - R$ 45.000,00 + Financiamento CEF
o Ed. Maguilú (2 qtos + garagem) - R$ 25.000,00 'quitado'
o Prédio em construção na rua da CEF - Aptos cl2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrega junhd96
o Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m2 cada) - R$ 25.000,00 "Inclui terr,eno c/495m2 + obra + projetos'

TERRENOS .'

o Terreno e/3.061m2 c/ casa antiga (Rua Jorge Czerniewicz - Ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00
o Terreno c/737m2 c/ casa antiga (Rua Pedro Francken - Próx. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
_o Terreno c/460m2 (Rua AntOnio Carlos Ferreira - Próx. Girassollmóveis) - R$ 48.000,00
o Terreno c/601 m2 (Condomrnio Azaléias - Último da rua) - R$ 28.000,00 ou 'parcelado'
o Terreno c/630m2 (Schroeder - Ao lado da Marisol) R$ 7.000,00 ou 'parcelado'
o Terreno c/2.500m2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00 ou 'parceldo'
o Terreno e/4.253m2 (Rua BerthaWeege 'fundos' - Próx. Malwee) - R$ 30.000,00 ou 'parcelado'
o Terreno c/2.817m2 (Rua Bertha Wéege 'frente' - Próx. Malweej R$ 30.000,00 ou "parcelado"
o Teuenos Residencial Henrique BebUng (próx. Salão Amizade) Entrada + saldo parcelado
o Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Figueira) Entrada 1.500,00 + saldo parcelado.

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
o Ed. Florença c/113m2 (10 andar) R$ 45.000,00
o Editfeio Miner 17m2 (Térreo· Em frente ao Foto Loss) - R$ 20.000,00
o Shopping Jaraguá c/21m2 - R$ 17.000,00 + saldo financiado emas meses. 'Aceita carroltelefone, etc'
o Casa comercial c/230m2 - R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar - Após Daltorte Malhas 'Próprio p/lojas')

GAL�E�CHAcARAS
.

oGalpão c/800m2 + casaeív, c/233m2 + terreno plano c/ 26.549m2 (Santa Luzia - Centro)- R$ 140.000,00 'Negociáveis'
o Chácara c/180.000m2 (Estrada Garibaldi - 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 'Negociáveis'
o Chácará c/ll0.000m2 (Estrada Garibaldi - 12km do centro - nascentes) - R$ 20.000,00 'Aceita casa no ne®cio'

- Terreno cl

450m2, casa
cl 130m2

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

Monique - 3 quartos e demais

dependências cl 2

FIGUEIRA
Lote esquina, d
frente de 29,5
metrospl rua José
TheodoroRibeiro

Edif. Jaraguá -

apto cl 1 suíte, 2
qtos, e dep.
emprego

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.

Casa em alvenaria
cl 135m2

Terreno edifi
cado d galpão
pré-moldado -

300,OOm2
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Veja só!
* Casa de madeira com

,

.,.

100rn2 (antiga), terreno
com 1.310m2'(24 x 45)
todo plaino, na rua

Bertha Weege, por ape
nas R$ 45.000,00.
Obs.: Aceita-se apto pe
queno no centro como

parte de pagamento ou

parcela-se o total.
*Terreno no Loteamento

Behlirig com 420m2, a

300m do centro. Só R$
15.000,00.

Venha ver.

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

garagem para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2•
Casa mista 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 10.000,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.

LarlmÓVels
Av. Mal. Deodoro, 141

Vendas
1 Lote por apenas R$3.000,00 no Loteamento Vicenzi Gadotti Ltda - sendo
1 + 2 parcelas
Terreno com casa de alvenaria (4.571,OOm2) na rua F�ancisco 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 afvenaría com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti Ltda" .

•••••••••••••••••

i CRECIN" 1589J ras i
I I
I Ba..... Sul I

: I...õval. :
I Fone: (0473) 72-2734 I
'I I
I Vende I I' Terreno,

II Tenenoc/376m1(14x27), na Barra, Rua Frida Piske Krueger. Preço
I R$ 8.000,00

'

•
I

Terreno c/ 2.791m1, rua Walter Marquardt, defronte Centro Com. IVase!. PreçoR$180.000,OO II Terreno c/72Om1(15x48), na Barra PreçoR$ 17.000,00 I
I Tenenoc/600,00m1(15x4O),RioCerro II, próximoMetal. Lombju'di. IPreço R$ 6.000,00
I Terrenoc/384m1 (16 x 24), Lot. Jardim Hruschka II, bairro São Luis. I

II PreÇo R$ 7.000,00 em 15 vezes I
I

Tenenoc/1.060m2edificadocf galpão de 95m2- Bairro S. Luis - Preço I
c

R$ 25.000,00 - negociável
I Tenenos no Loteam. do Marquardt, localizado na Barra. Preço R$ I
I �;::!�c/5.000,00m2. na Barra do Rio Cerro. Preço R$ 40.000,00 -

I II negociável I
I Terreno c/1.762,91m2, rua 25 de Julho, esq. rua Brusque, Viia Nova IPreço R$ 85.000,00 ,

I Terreno com 575m2 (18x32), na rua Angelo Baruffi, llha daFigueira.. II Preço R$ 7.000,00 - financiado .1
I

Casas ,

I' .Casa em alvenaria cf 108,5Om2. recém-construída, localizada à rua

I 774,IOIeamentoAnaPaula III; Condições R$ 12000,00 de entrada,4 I

'II prestações de R$ 2.000,00 e maís 24 vezes de R$ 183,00 fixas. Itotalizando o valor de R$ 24.392,00
.

I Casa de alvenaria cf 146,00m2, rua Francisco Stingben, na Barra; I
I terreno com 406,00m2. Preço R$ 33.000,00 - negociável - aceita: I

carro, telefone

II Casa em alvenaria cf 132m2, semi-acabada, 3qtos, 1 suíte e demals I
I dependências, na Barra, Lot. Rosá. Preço RS 12.000,00 I
I

Casa em alvenaria c/130m2, 3 qtos e demals dependências, garagem, Iterreno com 440m2, Vila Rau. Aceitacarro. Preço R$ 25.000,00
'I Casa demadeira, 3 qtos, 2 BWC demais dependências,lerrenoc/528 I

II (16x33), na Barrá. Rua Horácio Rubini. Preço R$ 25.000,00 I
I

Casa de alvenaria C/77,OOm', laleral rua Bertba Weege, próximo a

I
'

Malwee, semi-acabada. Preço R$ 25.0<?0,OO - negociável.
I Apto. 107m2, 3 quartos, 1 suíle,2 BWC, sala, cozinha, garagem na I

IBarra. Preço R$ 35.000,00
II Apto. cl 126,00m2, 2 qtos., garagem; 2 BWC. churrasqueira e demals

• dependências, naruaEleonora S. Pradi - Centro. Preço R$ 43.000,00 I
l-negociável IPrédio c/2 pavimentos c/196m2, desmembrado em três aptos., sendo

II um cf 96m2 e os outros dois com 5Om2cada um, localizado na Barra I
I Preço R$45.000,00' ICasa em alvenaria c/93,5Om2 semi-acabada. 3 qtos e demais depen-
• dências, Lot. do Marquardt. na Barra. Preço R$18.000,OO. Aceita-se I
I carro ou fmancia até 4 meses. I I' I'

Loteamentes ne Rio Cerro n- Da Rodovia sc. 416 I- A panir de R$ 2.000,00 de entrada e saldo em até 50 meses com

\. Iprestações de RS 100,00 p/mês

I M� ILojas comerciais na rua Angelo Rubini, na Barra do Rio Cerro
I Galpão c/700m2, lateral rua Horácio Rubini, próximo a Malwee. I
I I

RUA ANGELO RUBINI. 1223 - SALA 09

TERRENOS
TerrenoRuaJoaquimFrancisco dePaula,cl
2.500m2• Próx. trevo Posto Marcolla
Terreno cl 5.184m2, rua 199 sem nome -

VilaNova
Terreno naAv. Mal. Deodoro daFonsecaCI
950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias Lote
nOOI
Terreno 15x32 - 490m2 - Loteamento ODia
- rua 40 1 - Sem nome

Terreno rua 456 - Sem Nome, cl 445m2
Terreno cl 350m2 - Loteamento Ana Paula
IV
Terreno c/1.500m2 + casa de alvenaria na

rua Epitácio Pessoa
Lote n° 57 no Loteamento Ana Paula III
Lote cl 468m2 - Rua Adão Noroski - Vila
Lenzi - Próx. Escola Giardini Lenzi
Lote n° 187 no Loteamento Ana Paula III
Lote n° 190 no AnaPaulaIIl

Loten0045-LoteamentoLiodoroRodrigues
- Rau
Lotes naruaPaulo Klitzke, bairro: Amizade

CASAS
Casamista cl 112m2 (São Luís) Lateral Rua
Valdir Manfrini
Casa alvenaria Lote n° 109 - Loteamento
Ana Paula II cl 420m2•
Casa em construção cl 100m2 Loteamento
AnaPaulaill - Lote n° 187
Casaalvenariª,c/257m2+ terrenode5.700m2
- Rio Molha
Casa alvenaria cl 140m2 - Barra do Rio
Cerro
Casa mista 66m2 + garagem lote n° 67 Ana
PaulaIIl

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
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por Roberta Costa
,

TVPress

Apesar da falamansa e do jei
to ainda adolescente, Georgiana
Góes não faz por menos: quer
servir de exemplo. Emplacando
seu segundo trabalho em televi
são e primeiro na Globo,a jovem
atriz acha que Yara, a'persona
gern que ínterpreta na novela A
próxima vítima, pode vir a. se
tomar urn estimulo para quemui
ta gente estude. "Acho que vai
ter muita mãe dizendo para o

filho: Está vendo como fica al
guém que não "estuda?", acre
dita a atriz.

Foi também para servir de

exemplo que Georgiana acabou
perdendo um dos papéis de des
taque em Engraçadinha, seus
amores e seus pecados. No fi
inal do ano passado, aos i7 anos,
.a atriz foi impedida de ínterpre
tar a personagem principal na
"fase jovem pelo Juizado de Me
.nores. O órgão entendeu que o te-
ma, envolvendo homossexualís

. mo e incesto, não era apropriado
para urna menor de idade.

"Eu já tinha até colocado o

aplique no cabelo, tinha feito
vários testes e ia começar agra
var quando. surgiu a proibição
do Juizado""lembra Georgiana.
Afastada do projeto da minissé
rie, a atriz foi curtir férias em

Guarda do Embaú, .pröximo a .

Florianópolis. No local só havia
um telefone público, além de um
particular. Georgiana conta que
a produção da novela conseguiu
descobrir o número do telefone
para avisá-la que ela acabara de

.

ser escalada pará viver a Yara de
·A próxima vítima.

Outra dilema quase atrapa-

Caderno de
.'

"

It'
....';O........:::.::�

·l·······L:,• -i,"'_--'

h.

Ie .,__.

Luiza Danlas/Carta Z Nollel..

Confissão exemplar
Ihou o tràbalho. Por se tratar de

época de férias, ela teve dificul-
.

dades em conseguir passagem
paravolta. Mais uma vez a pro
dução entrou .em cena para ga
rantir a chegada da atriz, "Vol
tei num domingo, fechei o con
trato na segunda e comecei a

gravar na quarta", lembra Ge
orgiana para explicar que não ti
nha muitos conhecimentos sobre
a personagem.

.
Somenteno dia a dia de/gra

vações, a Yara tomou a fórma
atual. Georgiana conta que, como
as cenas não foram gravadas por
ordem de capítulos, alguns im

previstos acabaram acontecendo,

"Gravei primeiro o capítulo 9.

Depois a direção resolveu que
haveria algum sotaque.Aíficou
esquisito: um capítulo. com so

taque e outro sem", ironiza.

Trabalho que gostaria de ter
feito: Engraçadinha, seus amo
Fes e seus pecados.
Com quem gostaria de traba
lhar: Antônio Nóbrega e Denise
Stocklos. "Ele faz u,,,, trabalho
voltado para o folclore, as raí
zes da História do Brasil e aDe
nise usamuito o corpo e o texto

para fazer as pessoas pensa
rem".

Nome: Georgiana Coutinho
Góes.
Nascimento: 10 de junho de
1977, no Rio.

Signo: Gêmeos.

Superstição: Gato preto e gali
nha preta.

. Primeiro emprego: Na série
Confissões de adolescentes, da
Cultura, sob a direção de Daniel
Filho.

Maior emoção: ''A do primeiro
amor, que estou: vivendo ago-
ra".

.

Um momento bizarro: "Quan
do o Carlos Manga, diretor das
minisséries da Globo, me cha-

PACOTES TURíSTICOS
PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS-.E INTERNA
.CIONAIS ERODOVIÁRIAS

AO SEU DISPOR NO

CORAÇÃO DA CIDADE
" :Av. Ge.túUo Vargas, 99 - Jaraguá do Sul- se

FONE/FAX: 71-9943/ 71-0198 COMPRA E VENDA DE DÓLAR

FONE/FAX (0473) 71-1721

,

1

moupara conversarsobre aper
sonagem de Engraçadinha de
pois de uma reunião de elenco.
Riquei nervosa. Falei coisas en
graçadas por causo disso. Ele
queria saber tambémse eu

achava que estava preparada
para uma personagem tão difí
cil e como a gente iria resolver
o impasse das cenas de sexo, que
eu não queria fazer".
Melhor novela: Roque Santeiro,
Guerra elos sexos e Vale tudo.
Melher programa: Programa
legal e Armação Uimitada.
Melhor ator: Robert de Niro.
Melhor âtriz: Denise Stocklos.
Telejornal: J011lal Bandeirantes,
O que falta na tevê: "Progra
mas que estimulem mais as pes
soas a pensar no que estão vi

vendo, na situação do Brasil e
na cultura. ,4. tevêpode sermais
ativa" .

. O que nunca assistiria: Progra
ma Sílvio Santos.

Desenha: Os Flhitstones, Os
Jetsons e Smurfs. "Os antigos,
'sempre".

.

FUme: "Os do Chaplin. Tempos
modernos e Luzes da cidade
são meus favoritos".
Música: MPB. "Em especial
Caetano Veloso é Djavan".
Livro: "Os de peças de teatro.
Gosto muito de Romeu e Julie
ta, do Shakespeare
Homem

.

bonito: Mikhail
Baryshnikov.
Mulher bonita: Isabelle Adjani,
Pessoa inteligente: Chaplin.
Um chato: "O Brizola já tá ve-

, lhinho, né? O Itamar é meio
chato, mas (I Maluf é ainda
mais" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desafio dramático
porClaudioFeneiradosSamos

TVPress

"Engraçadinha é o maior

desafio da minha carreira". A
empolgação deClaudia Raia, au
tora da frase, se explica. Sempre
lembrada como show woman e

afeita a papéis cômicos, como a

Tancinha de Sassaricando e dos
tipos no TV Pirata, ela encarna

agora um papel com fortestintas
trágicas. Afinal, o texto de En
graçadinha, seus amores e seus
pecados é de Nélson Rodrigues,
um maldito que se tomou culto '

Recheado de perversões e de
situações-limite, semmuito espa
ço para piadas, a personagem tí
tulo da minissérie Engraçadi
nha ... não chega a assustar Clau
dia. "Ela émuito sofrida e dife-

. rente de mim. E vivenciou tra

gédias que abalariam qualquer
pessoa", define. A atriz nas gra
vações sempre semostra afável e

expansiva. AEngraçadinha adul
ta, ao contrário, é contida. carola
e está sempre se defendendo dos
fantasmas do passado.

Claudia. por sua vez, só tem
um temor: a reação do público à
história. "As pessoas devem re

agir com estranhamente. Mas
talvez seja bom. Pode gerar uma
discussão sobre valores arcai-

- CDS", explica. A atriz acentua

que o choque é até esperado, por
que o universo de Nélson sem-

.

tire é acompanhado demuita po
lêmica. "ONélson sempre tocou
em feridas que as pessoas que
rem esquecer", garante.

Engraçadinha guarda seme

.lhanças com o papel que a atriz
em início de carreira e ainda

�onhecida como Maria Claudia
Raia

_
fazia em Chorus líne. Na

peça, Claudia, com apenas 17
anos, fazia uma mulher de 30,
história que se repete agora, já
que, aos 28, ela faz uma mulher

que beira os 40 anos. A diferen
ça é que passados tantos anos, a

dançarina precoce _
e até hoje na

ativa
_
abre espaço para a expe

rímentada atriz. "Querofazer de
tudo e não penso em parar de
dançar, mas Engraçadinha re

presenta minha maturidade
como atriz", acredita.

Mas um assunto é tabu para
essa paulísta nascida em Campi
nas: sua relação com o ator Ed
son Celulari, surgida em 93 com

Deus nos acuda, quando faziam

MALHAS LTOA.

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

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

o par romântico da novela. "É
um assunto pessoal, não quero
falar sobre isto", desconversa. O
certo é que Claudia, depois do
frustrado casamento com o ator
Alexandre Frota, vive com Ed
son um relacionamento maisma
duro. O único obstáculo é a eter
na ponte aérea, com Claudia atu
almente no Rio por conta da tevê
e do espetáculoNas raias da lou
cura e com Edson em São Paulo
fazendo a peça Capital estran
geiro.

Galeria rodrigueana

tfD
DECORLIVE

,,�� e ·�de t:IJ#II,

�tÚaIr4�
Presentes - Decorações e Luminárias

��awúem�
VISITIE NOSSO
SHOW-ROOM

Aua Domingos da Nova, 154
(ao 'ado do sina'eiro da Reinoldo Rau)

Jaraguá do Sul- SC - TELEVENDAS: (0473) 72-1890

Engraçadinha jovem (Ales
sandra Negrini) _

Bonita e sen

sual, aos 18 anos é um vulcão
sexual, o que provoca choques
com opai.

Sílvio (Ângelo Antonio) _
Pri

mo de Engraçadinha e noivo de
Letícia. Tem um destino trágico
após se envolver com a prima.

Odorico Quintela (paulo Bet
tí) _

Juiz libertino que posa de re
acionárioamigo de Engraçadinha;

Dr. Arnaldo (Claudio Côrrea
e Castro) _

Pai de Engraçadinha e
deputado renomado.

.
Zózimo (pedro Paulo Rangel)

_Rapaz recatado quecasa com En

graçadinha, mesmo sabendo que
ela o traiu no noivado.

Letícia (Maria Luiza Mendon
ça) _

Prima de Engraçadinha.
mantém casos com ela e Sílvio.
Mais tarde tenta seduzir Silene.

Engraçadinha adulta (Clau
diaRaia) _ Quer apagar o passado
e tenta levar uma vida recatada
cem Zözimo até que surge um

novo amor. Lula para que Silene
não repita a sua trajetória.

Guida (Verônica Lopes) _ Fi
lha de Engraçadinha, equilibrada
e tema, ao contrário de Silene.

Silene (Mylla Christie) - Filha
libertária de Engraçadinhaque re
pete sua trajetória e entra em cho

que com a mãe.

Lu& Claudio (Alexandre Bor
ges) _ Diplomata que vira amante
de Engraçadinha e resgata o furor
sexual da moça.

Leleco (Caio Junqueira) _
Vi

zinho de Engraçadinha e namora
.àinhü de Silene. Recorreà vizinha
depois de praticar um crime.

Participações
Tia Zezé

_
Nícete Bruno; no

Nono
_ Sérgio Mamberti; Geni

_
Yonä Magalhães; Polaquinha

_
Afina de Aguiar; Delegado _

Victor Fasano; Maria Apareci
da Eliane Giardini; Dr. Alceu
Nuno Leal Maia; Aracy _

Ar
lete Salles: Dr. Bergamini _

Antonio Fagundes;

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

.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o coquetelfoi oferecido pelasproprietárias Terezinha FranznerMora eMiriam FranznerAlves Uma pequenamostra do requinte da loja

1
.--

Opções com exclusividades da ViaMóveis

Da esquerda para direita - Hilário Correia e esposa, Sérgio
Kuchenbecker, /la/aelNazârio, Dja/ma Nazário e Laércio Coelho

Tecita, Orlando Martins, Nelson Theilacker e esposa e Bráulio Tkeilacker

o bom gosto e o

. requinte têm, agora, um

novo endereço em

Jaraguá do Sul. Com um

coquetel oferecido a convida
dos, dia 17 último, abriu
suas portas ao público a

Via Móveis com

moderníssima loja que
oferece uma linha exclusiva
de móveis de alto

padrão produzidos em

grandes centros do país,
'como São Paulo, Paraná
e Rio Grande do Sulpor
empresas especializadas e que
utilizam matéria prima de
alta qualidade. Além da
exclusividade nesta linha de

produtos, a Via Móveis
acrescenta uma vasta linha de

tapetes e objetos âe

decoração que comple
mentam e embelezam '

os ambientes residen-
ciais. A Via Móveis,
situada na avenida

Procópio Gomes. 1.149.
preenche, a partir de agora,
uma das necessidades do

público consumidor nestes

três segmentos, oferecendo
excelentes alternaiivas para
os que gostam e exigem
viver com-conforto.

Fotos: Click Arte

�

). .

( <�,� ZJ'

SoniaAraujo,Marcia Franzner da Silva e Célia F. Garcia

o
, .

maxmo

In
IMnI'Í�1e�MU.iIIiiIoii.o....

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul _ SC

CONSULTE-NOS PARA FAZER UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

CORTINAS COLCHAS
'E ALMOFADAS
R. Domingos Sanson s/n2 - ao lado n2 400
Lateral Bernardo Dornbusch - Salas 4 e 5

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

Jaraguá do$ul--SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Foto: Niho

Neste domingo, 23, agatíssima
/fabiane Gartz comemora seu niver.
Estréia seus 19 anos

KAMisÃo
()�eM·

�.ç(e

Gente & Informações

A pequena Talita
WeberDias.filha do casal

amigo de Guaramirim,
Renato Cesar (Sandra
Webet) Dias, comemora
com os pais e familiares a

data do seu terceiro

aniversário, dia 21/4

Rosane Riegel émais uma das
belas candidatas do concurso
"Garota Yaldete" que vocêjâ

sabe, vai acontecer no dia 6 de
maia na Marrakech

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

"

51GMR
Centro Educacional Sigma

PRÉ-VESTIBULAR
SEMI-INTENSIVO

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

UMA

ORGANIZAÇÃO
ASERVIÇODA
COMUNIDADE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS

Ref. 1.001 - Casa alvenaria nova ri 192m2 - Rua João Batisla

Rudolf, n° 161, cf1 suite, 2 donn., salas, dep. empre., lavand.
cozinha, disp., churrasq., 2 BWC social, garagem pl 2 carros, ri
ant. parabólica e portão eletrônico, por apenas R$ 75.000,00
Ret. 1.002 - Sobrado em alvo ri 143m2- Próx. aoClube deCampo
Baepenci, R$ 65.000,00
Ref. 1.003- Sobradoantigori23Om2, áreaterr.ri 1.840.m2- (Rua
Presido Epitácio Pessoa), 933) R$35O..000,oo-aceita-seproposia .

Ret. 1.004 - Sobrado em alvo cl 360m2 novo - Rua José

Emmendoerfer, 1153, terr. ri 1.600m2- R$170..000,00 -aceita

seproposla
Ret. 1.005-SobradoemalvJantigori260m2-Av.GetúlioVargas,
n° 488-aoladodo Sup. Europa- R$150.000,00-aceita-secasa ,

menor valor.

Ret. 1.006-Casaalv. C/3donns., ri 170.m2- RuaUruguai, n° 62
- próx. Duas Rodas Ind. - R$ 75.000,00
Ret. 1.007 - Sobrado ri 140m2 + constr. fundos cl, 60.m2 - Praia de

Barra Velha com mobnia. Rua Guaramar, 76 - R$ 80.000,00
Ret. 1.008-Casamistari 120.m2 (Piçarras) Av.Marcilio Dias, 126
ri telefone R$ 33.000,00
Rat. 1.009-Casaalv. d280.m2-RuaJoãoEggert-Bàirro Itajara,
230. - R$ 45.000,0.0.
Ref. 1.0.10. - Casa mad. ri 70.m2 + ponto com. em alv. ri 96m2-

Rua João Januário Ayroso, 3465 - R$ 40.000,00
Ref. 1.0.11 - Sobrado em alvo ri 129m2, senilacabado - Rua

Richard Piske, 160. R$ 33.000,00 - aceita-se proposta, apto.·
menor valor.

Ref. 1.0.12Chaléri70.m2, terr. ri 128m2-�uaAlberto Fachini,Vila
Nova - �$ 65.000,00
Ref. 1.013 - Casa alvo ri 144m2 - inacabada - Rua Pedro F.loriani,
s/n° - R$ 30.000,0.0.
Ret. 1.0.14 - Casa alv. ri91m2+ponto com. c/70.m2-RuaAntônio
B. Schmidt, 50.7 - Ilhá da Rgueira - R$ 37.000,0.0.
Ref. 1.0.15 Casa miSta ri 70m2 - Bairro Rio Molha - R$ 9.000,00
Ref. 1.0.16 - Casa alvo ri 70.m2 - Rua Pref. José Bauer, 469 - R$
25.000,00
Ret. 1.0.17 - Casa aIv. ri 90m2 - Rua Pedro Roriani, 653 - R$

19.000,00
'

Ref. 1.0.18-Casaalv. ri 112m2- RuaPaulo Voltolini, s/n° - Nereu

Ramos - R$ 20.000,00
Ref. 1.0.19 - Casa aIv. ri 260m2 - Próx. arroz Urbano - c/1 suíte

+ 4 donns, 3 salas, dep. empr., churrasq. antena parabólica,
garagempl2carros,sauna,éozinhariarm.embutido.R$apenas
55.000,00

. Ref. 1.0.20 - Précio com 2 pavimentos - Rua Carlos Eggert, 164
- ri 170.m2, terr., com 220m2 + sala comercial, + 1 apatamento
R$ 60..000,0.0.
Ref. 1.0.21 - Casa mad. ri 78m2 - Terr. ri 1.500m2 (estrada R.

Molha) R$13.000,00
Ret. 1.0.22 - Casa alvo c/132m2 - C/2 donnis., 2 BWC, lavand.,
cozinha - Eslrada Garibaldi - Próx. antigo Gumz - R$ 45.000,00
Ref. 1.023-Casaalv. cl160m2-c/3donns.,sala, cozinha, BWC,
área de serviço - Eslrada Ribeirão Grande - R$ 140..000,00

TERRENOS
Ref. 2.001 - Terreno cl 446m2 - Próx. Posto Marcola - R$
13.000,00
Ret. 2.002,- Terreno Loteamento Champagnat, ri 40.5m2 - R$

15.000,00
Ref. 2.003 - Terreno -Itapocuzinho - Bairro João Pessoacf450m2
- R$ 3.500,0.0.
Ref. 2.004 - Terreno c/17.791m2, ótimo pl, loteamento - Próx. do

Juventus - R$ 35.000,00
Ret. 2.005- Terreno cl 7.000mZ - Rio Molha - Lateral - R$
25.000,00
Ret. 2.006 - Terreno ri 8.Q00m2 - Rua João Sarni Tavares - Rio

Molha - R$ 20..000,00
SrTIOS

Ret. 3.001 - Sftio - cf 20..000m2 - Rua Benjamin Constant -

Massaranduba - R$18.000,OO
Ret. 3.0.0.2 - Sftio c/ to5.0.76m2 - Schroeder - Próx. Mad. Ângelo
Pauleto ri água corrente, casa mista, 2 lagos, cercado - R$
30..000,0.0.

'

Ret. 3.003 - Sítio na cidade cl 16.200.m2 cl casa de mad. ri 70.m2

-lugar alto ri vista pl cidade (Vila Nova) R$ 45.000,00
LOTEAMENTOS

Ret. 20.30. - Residencial Behling - próx. Salão Arrizade com toda
infra-estrutura - Lotes apartir de R$ 8.000,00
Ret. 2031 - Residencial Piazera - Entrada para Pedreira Rio
Branco - BOOm lado esquerdo - Lotes apartir de R$ 5.000,00

COMPRAR OU
ALUGAR
REQUER

SERIEDADE. E

SERIEDADE
.-

VOCE
. ENCONTRA
NAS OFERTAS
IMOBILIÁRIAS

DOCP

ert,a
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 Comi. 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 Marisól, casa mista em ótimas condi
ções c/110m2 com 3 quartos. 2 banheiros. sala, copa, cozinha e

lavanderia.

Apto Ed. Schiochet ao lado do Supermercado Sesi, financiado c/

165m2, e/piscina, 2 garagens, salão de festas, quadra esporte. porteiro
24 horas.
Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Financiado
Lotes 1iI0 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 João Pessoa.
Lotes financiados em frente AABB.
Terreno central. no início da rua Adélia Fischer área de 33.023,OOm2
Chácara em Corupá com 66 morgos com uma casa de alvenaria de
70m2•

"

Casas
Casa de alvenaria c/ 220m2 1 surte + 3 donnitórios
demais dep. - Rua M, Ziemann
casadealvenariac/3quartos-lnfcioJaraguáEsquerdo
Casa de alvenaria c/ 180m2 c/ terreno de 2.600m2 -

Rua Joinville
Casa de alvenaria c/130m2 c/ 3 donnitórios - Próx.
Salão Doering
Casadealvenaria rua FelipeSchmidtc/155m2, terreno
688m2 rua Felipe Schmidt
Casa de madeira c/100m2 - Rua Innão leandro

" Casa de alvenaria c/3 donnitórios - Rua Arquimedes
Dantas
Casa alvenaria c/80m2 - Rua Adolfo Ziemann
Sobrado alvenaria c/300m2 - Vila Lenzi em construção
Sobrado alvenaria c/300m2 - Lateral Bemardo
Dombusch

Apartamentos
Apto. c/2 ou 3 quartos em construção rua C.E.F. pl
entrega dez/95

.

Apto. Ed. Isabella c/ 122m2 - 2 quartos + sl;lrte c/
piscina
Apto. Cond. Amizade - c/ 2 quartos - Financiado
Apto. c/118m2 Ed. Dona Uli em Piçarras c/ ótimavista
p/ mar, 2 quartos + suíte demais dependências c/
entrada e saldo parcelado em 36 meses (R$ 60.000)

Terrenos
Terrenocl2.6OOm2-RuaJoinville,ótimopontocomercial
Terreno c/430m2 - loteamento Versailles
Terreno c/ 589m2 � Ilha da Figueira
Terreno C/2,7oom2 - Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno c/532m2 - Próx. Posto Marcola
Terreno c/ ?OOm2 - Praia de ltajuba próx. igreja Cató
lica
Terreno c/450m2 - Loteamento Girola
Terreno c/ 430m2 - Ao-lado.do Condomínio Amizade
Terreno c/400m2.. Rua Marcelo Sarbi
Terreno c/ too.ooorne c/ casa alvenaria ótimo p/
empresa - Rua Wolfoang Weege (Rio Cerro I)

A1uga-se
Telefone celular

a.lapeldoJ-, 61
liIII da rua daCaia fMIiIda Federal

FONE'l.....

/1,.- '.. _�-
'1'1.- - -- ,1"'1 ..

,-
.. '1��

CRECI4Q04V
VENDE-SE

Casa dealvenaria de2oonts, comterrenode 5oomls, mais umasulte, 3 quartos,
churrasqueira, garagem e demais dependências. Próximo ao Supermercado
Benthien na Barra do Rio Cetro. Valor R$ 50.000,00, aceito proposta.
Casa de alvenaria de 140mIs, mais terreno de 14x23, rmrada, com 3 quartos, 2
banheiros, 2sal�, copa,cozinha,lavanderia; 2dispensas, garagem, churrasqueira,
salão de-testas, com rua calçada, próximo ao Posto Mime. Valor 45.000,00
Casa mista na V ii. Lalau de 4 quartos, 2 salas, 2 banheiros, copa, cozinha,
lavanderia, churrasqueira. garagein, toda rmrada, próximo àMansol. Valor R$
30.000,00
Casa dealvenaria, próximo ao FotoNortelândia, 3 quartos, 2banheiros, sal. de
visitas, copa, cozinha, sal. de IV, área de serviço, salão de festas, churrasqueira,
garagem para 3 carros. Valor R$ ,85.000,00
2 casas, sendo uma de madeira de 18Omts, emótimo estado e uma de alvenaria

de 130ms, 2 suites, I quarto, cozinha, banheiro social e garagem, terreno
comercial de4oomls.Na ruaJoãoPlanincheck, centro. ValorR$75.000,00 ou

parcelado em até 8 rreses,

Casa de alvenaria, I suíte, 3 quartos, 2 banheiros, dependência deerrpregada,
sala, copa, cozinha, saia de jantar, churrasqueira, garagem, terreno de 600mts,
próximo a Marisol, na rua Joiville. Valor R$ 65.000,00
Casa de madeira em boas conservações, de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
garagem à 500mts do centro. Valor R$ 18,500,00
Sobrado de 2 pisos com 200mts, no bairro havaí, em Guararnirim. Valor R$
28.000,00. Troca-se por casa em Joinville'-
Casa em estilo gennânico de 180ms, precisando de uma' reforma, com terreno

de 760nts, ponto comercial. Valor R$ 85.000,00 na rua Padre Franklin,
próximo ao Correio (centro)

APARTAMENTOS
Apto.novo fínanciado, próximo aMenegotti Veículos, com sala de visitas com

sacada (vista para acidade), cozinha embutida commánnore, área de serviço,
2 quartos com banheiro social completo, I suíte com ar condicionado, salão de
festa, garagem com portão eletrônico. Valor R$ 55.000,00 de entrada e mais

lO parcelas de RS 1.400,00, troco por casa
SALACOMEROAL

Com 161mts, narua Joinville, próximo aWeg 2. Valor R$ 55.000,00. Aceito
proposta.

TERRENOS
Terreno de23x26narua AntônioCarlosFerreiraà loomtsdaMareçhaJ. Valor
R$ 45.000,00 aceita-se proposta
Terreno central 3.200 mts, próximo à Javel. Valor R$ 130.000,00,
Terreno de 17x40 com680mts, mais fundamento para uma casa de 300mts, rua
GoiáS, Vila Lenzi. Valor R$ 10.000,00
Terreno de 28x84 próximo ao Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 15.000,00
Terreno de 62x43 com 2.666ms, precisando somente de um aterro, na Vila
Lalau (Weg 2). Valor R$ 18.000,00
Terreno comercial em Guararrúrim de 3Ox54, a 150ms do trevo. Valor R$
.25.000,00
Terreno de 15x21, em frente ao Posto Behling, próximo a Recreativa Duas
Rodas. Valor R$ 20.000,00
Terrenode 30x71, próprio para umachácarana VilaRau, próximoa Faculdade.
Valor R$ 30.000,00

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CO·NDOMINIO RESIDENCIAL ATHENAS
65.000,00 Reais de entrada (à combinar. Aceitamos automóvel e

. '

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

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

Apartamento: Rua Willy Mancke n° 219. Apto. 102, - 1 ° andar -

230,OOm2 - 01 suíte - 02 qtos - sala estar - sala de jantar - cozinha -

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

. , .

TRAGA SEU ESCRITÓRIO' PARA OS VERDADEIROS

TEMPOS MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÁ DO SUL. VEJA ALGU
.MAS DAS CARAC1ERfsTICAS DO MARKET,
PLACE:

+ ENliRADAS 'PELAS RUAS_- _
RE INOLDO RAU E CAR LOS PROJETO,CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO:
HAFFERMANN.

EXCLUSIVA RUA 14HORAS:

'+ELEVADOR PANORÂMICO;

+ESTACIONAMENTO COBERTO
COM VAGAS DEMARCADAS;

+ ORIENTAÇÃO COM FRENrTE
PARA A FACE NORTE - ILUMINA

çÃO E VENTI'LAÇÄO NATURAIS;

.LOJASDE

CONVENIÊNCIA'

TRABALHANDO,

TODOS OS DIAS DE 8À

MEIA NOITE.

CONFORTO PARA A

CiDADE, BONS NEGÓCI

OS PARA OS LOJISTAS!

M
PL

A
Arquitetura'

Rua Domingos da Nova, 109
Fone (0473) 72-2608

,

Fax (0473) 71-0836
Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOBILIÁRIA CRECI0039-J

IRACEMA"
FAÇAUM 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: 72-1626/72-139$ /97-9274

lmövels para venda
'CASASII

I,

II
- Alvenaria nova, 150,00m2 em terreno de 420,00m2,
localizada próximo à ponte Carlos Eggert, na Figueira.
Contem 3 dormitórios, sala, cozinha e banheiro,
lavanderia e garagem. Toda com madeira em canela,
murada e jardim. Rua tranquila.

TERRENOSii

- Excelente local, próximo àWeg I, com 17 de frente por
40,00m de fundos num total de 680,00m2, plano, pronto
para construir. Bom preço.
- Ótimo para prédio comercial, de esquina, próximo ao

Supermercado Europa, medindo 3'25,00m2• Aceita-se
propostas.

OFERTAS ESPECIAISI,

- Casa semi-acabada, 70,00m2 em terreno de 450,00m2,
com financiamento COHAB, com prest. mensal de R$
95,00. Preço R$ 20.000,00, localizada no bairro Amiza
de.
- Casa em alvenaria, semi-pronta, 130,00m2 em terreno

de450,OOm2, próximo à IgrejaN, Sra. Aparecida, Figueira,
com o preço R$ 16.000,00, aceitando-se carro ou terreno
até o valor de R$ 8.000,00
- Casa mista, lateral da rua Joinville, com 97,OOm2, 4
dermit. demais dependências, abrigo para carro, bem
conservada. Preço R$ 20.000,00
- Sítio em Ponta Comprida, 5.350,00m2, plano com

pequeno ribeirão para fazer lagoa. Preço R$ 7.000,00 II

,- Casa de madeira, 100,OOm2, para tirar do local, com
toda a fiação elétrica nova, BWC completo (box) mais
tijolos e janelas com venezianas. Preço R$ 2.500,00

COMPRA - VENDA - ALUGUÉIS
ADMINISTRACÁO DE IMÓVEIS

- -:{""_.

EDI,.AL
PATRICIATAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã eOficial de

Títulos daComarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na formada
Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste cartório
para Protesto os Títulos contrà:

,

Auto Eletrica Luz Leorici D. Sarmento - Rua Marechal Castelo Branco,
3454 - SCHROEDER
Arcelino PicoUl - Rua Jorge Lacerda, 293 .; NESTA
Auto Eletrica São Bento - Rua Walter Marquardt, 551 - NESTA
Comércio de Tintas MC Ltda - RuaJoão Picolli, 57 - NESTA
Carli Mat.deConstruçãoLtda - RuaMarechalDeodoro sin° - SCHROEDER
Caruvim Moda Jovem - Estrada Isabel, 10 - CORlJPÁ
Constr. Haus Com. Mat. Constr. Ltda - 'Rua Mal, Castelo Branco, 230-
SCHROEDER
Constr. Haus Com. Mat. Constr. Ltda - Rua Mal. Castelo Branco, 230-
SCHROEDER
Constr.Haus Com. Mat. Constr. Ltda - Rua Mal.'Castelo Branco, 230-
SCHROEDER
Centro Cultural Americana Ltda - Rua Reinoldo Rau, 299' - NESTA
Eletrica Volwe Ltda - Rua Domingos da Nova, 263 - NESTA
Farmácia Farmanova Ltda - Rua Av. Tiradentes, 245 - NESTA
Farmácia Sallus � Rua Brasília, 318 - NESTA

Itaplan - Rua João Picolli, 44 - NESTA
Ind.Com. deProdus.Alím.TemperexLtda - RuaJoséPicolli, 627 - NESTA
Ind. Com. Mov. Lar Center Ltda - BR-280 n° 2615 - NESTA
Jeí Com; e Ind. de Tijolos - Rua Roberto Seidel, 140 - CORUPÁ
João Afonso Berns - RuaWalter Jensen, 17 - NESTA
James Pommering - Rua Ponte Peneil, 53 - NESTA
José Voltolini - Rua OttoMayer, 60 - NESTA
Krutzch Repres. LtdaME - Rua Reinoldo Rau, 366 - NESTA
Latoaria e Pintura Geraldo Ltda - Rua 71 sin° - CORUPÁ
Lauri da Silva - RuaMal. Castelo Braneo, 5851 - SCHROEDER

Metalgráfica Etiquetas Ltda - Rua Maria Mate Nigel, 26 - NESTA
Merc. Revena ME - Rua Mal. Castelo Branco, 5633 - SCHROEDER
Merc, RevenaME .;. Rua Mal. Castelo Branco, 5633 - SCHROEDER
Mario Sérgio de Amorim ME - Rua Joinvílle sin° - NESTA
NG Eng. Civil Proj. e Constr. Ltda - Rua Pedro Simos Oliveira, 375 -

NESTA
Nilo César Nícocelí - Rua José Emmendoerfer, 878 - NESTA
Petro Emartines Ltda - Rua Preso Epitácio Pessoa, 1280 - NESTA
Rest. e Lanchonete Frank, - Rua Joinville. 907 - NESTA

SolangeM. Gonçalves - Rua Franeísco Mees - NESTA

Tejatex Com. Ind. de Produtos Texteis - Trav. Silvado (Duas Mamas) -

SCHROEDER

Terplan Terraplanagem Ltda - Rua Guilherme Dauker - NESTA
Urbamar Empreend. Imob. Ltda - Rua João Picolli, 44 - NESTA,
Zonta Mat. Con�tr. Ltda - Rua João Planincheck, 205 � NESTA
Zonta Ma't. Constr. Ltda - Rua João Planincheck, 205 - 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 compareçam nesteCartório na rua ArthurMeiler, 78, no prazo da Lei
a fim de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a pena
de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KE/Jaraguá do Sul,
, Tabeliã

I,

II

,

II

II

Com. de Ma1;. de Construção
MATERIAL ELÉTRICO· HIDRÁULICO - TINTAS· FERROS - PORTAS - JANELAS, ESQUADRIAS DE

MDEIRA E FERRAMENTAS EM GERAL· CAL ·AREIA -CIMENTO· BRITA -TIJOLOS -TELHAS
PROMOÇÃO

�Iaca Colemal - mogno

Registro Docol - Gaveta modo Europa 3/4

Registro Docol - Gaveta-mod, Europa I"

Lâmpada Fluorescente 40w 120w

R$1,20
R$ 5,17
R$ 7,95 '

R$ 2,40

ENTREGA À DOMiCíLIO E PAGAMENTO À COMBINAR

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE
Consultório dentário: compíeto
(raio-X) no centro de Jaraguá do
Sul, instalado em 3 salas à rua

Mal. Deodoro, 261, (lo andar),
defronte à Pref. Muriic. e também
alugo ou vendo as salas citadas.

Qualquer informação pelos fones
Chevette/78, bege, em bom esta- (0473) 72-0007 ou 71-1424 no

do de conservação. Valor R$ horário comercial
2.900,00. Tratarfone71-24100u

Ponto comercial no Shopping .na Verdureira da Ivete em Nereu
Oásis - BR-280, Guaramirim, Ramos
Tratar fone 71-5047 ramal228

VENDE-SE
Moto Honda 125 Spacy com 700
Km. R$ 2.500,00 + consórcio.

Contato fone 72-1261 com Éder

Um terreno medindo 15x30 no

bairro João Pessoa, livre de en

chentes, à 300 metros do

Supermercado Costa. Tratar fone
7�-1278YENDE�sE

Mega Drive 3. com 3 controles e

11 fitas. Tratar fone 73-0120
VENDE-SE

VENDE-SE

, O mais completo guia de endereços e

especialidades médlcas.odontolóqlcas, laboratoriais
e advocatícias da região da Amvall,

Aguarde visita de nossos corretores
ou infprme-se pelo Fone71:'1919.

VENDE-SE

VENDE-SE
Casa de alvenaria semi-acabada:
com 3 quartos, 2 banheiros e de
mais dependências em Nereu

, Ramos. Valor R$ 10.000,00.
Tratar no 71-2410 ou na

Verdureira da Ivete em Nereu
Ramos

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

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

VENDE-SE

Pontocomercial, emGuaramirim.
BR-280 km 58. Tratar fone 72-
1023 comCleide

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

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
MotoXR 200 zero kilômetro, por
R$ 6.000,00 ou troco por carro de
maior valor. Tratar fone 71-1444

I

com Adilson

VENDE-SE
Uma casa na praia de Enseada.
Aceita-se troca. Tratar fone 72-
0405 com Camacho

D��
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

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

Rua Silveira Júnior s/n!1
Fone 73-0027

pr6ximo do ginásio de Esportes
Guaramiri;'" - SC

'

GRÁFICA E

EDITORA CP lTDA.
- Composição Eletrônica / Laser�

- Impressão em off-set%��

- Informativos Empresariais�
- JomaisEscolares��

- Gibis para campanha direcionada�

DEPTO. COMERCIAL
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 122 -111 andar

Jaraguá do Sul - SC

Fone/Fa.x: (0473) 72�3363 -71-1919

MesoClínica
MEDICINA ESTÉTICA

MEDICINA ESTÉTICA ESPECIALIZADO EM:
• Tratamento de Celulite e Gordura Localizada

(MHoterapla e Eletrollpolore••);
• Tratamento Flacidez Muscular

(Ol1lleos e Abdomem), Sculpteur
• Emagrecimento;
• Drenagern Lln"tlca
• Tratamento Estética Facial

(Rlgas, manchas senis, reJuvenescimento).

Rua João Marcatto. 13· Saiá 105· EdW. Domingos Chiodi�
Fones (0473) 73-0618 e 72·2294

Jaraguá do su- sc

(jiovana 9{pivas
VENDAS E ALUGUÉIS DE:
VESTIDOS DE NOIVAS· TRAJES PARA NOIVOS· TRAJES SOCIAIS MASCULINO E
FEMINIINO • VESTIDOS PARA 1" COMUNHÃO • FILMAGENS E SERViÇOS
FOTOGRÁFICOS EM GERAL· LAVAÇÃO E REFORMA DE VESTIDOS DE NOIVAS

Rua Barão do Rio Branco. 353 - Fone (0473) 72-28'8
Jaragu6 do S�I - sc

oAROMA EO SABORDONSBONSTEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA ECONFEITARIA
....

�PAOUVINBO
Abertodiariamente das06:00às21 :OOhs,

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

.

(Próxtmo Weg I)

'Fone: 72-1243

inUj[::'j «» I;�)

@ t8m (}J C§� [1� lliJt8 (1)f [Q)� o

DIVISÃODECONCRETO
(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)

••••• Rua Joinville, 1016· Fone 72.1101•••�.
DlVlSÃODEPLÂSTlCOS(TUBOSDEPVC-ELETROJUNHAS
ESGOTO-TUBOSDE POUETILENO/MANGUEIRAPRETA).

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

_______ Fone 71-0066'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENSINO

JoãoMatos achaque a educação vai bem
Florianópolis - Osecretário

de Educação e do Desporto, João
Matos, defmiu como "acima das

expectativas" as ações e mudan

çaspropostasnaáreadaeducação
durante.os 100 primeiros dias do
governo Paulo Afonso, "Com este

'

balanço,
'

nós es-

tarn o s Im37
est%sprovan

do que é

possível
reverter

o atual

quadro
educacional em nosso país se as

mudanças forem sérias e

profundas comoestamos fazendo
em nosso estado. Aomesmo tem

po, estamosdemonstrando, apartir
destes 100 dias, o quanto
poderemos fazerpelaeducaçãode
SantaCatariíÍanestesquatro anos
degoverno", disse o secretário.

Entre as principais ações de

senvolvidas, foram destacadas a

celebração de vários convênios
com prefeituras e entidades edu

cacionais e filantrópicas do

interior . do Estado, que desti-

seróo!eitos
"'s%s

QiwlgacãolSecom

Ioão Matos

naram verbas da ordern de R$ 15
milhões para atividades de pes
quisa, ensino e extensão, além de
concessão de bolsas de estudo a

professores e alunos

comprovadamente carentes.

O interior de Santa Catarina
também sai fortalecido com, a

assinaturadeconvênioscomvárias

prefeituras para ampliação e

reforma de prédios escolares. A
curto prazo, a elaboração do pla-

DIPLOMACIA

ltamaraty instalará uma
representação noEstado

Florianópolis - O'projeto do

governo do estado de instalar,
ainda este ano, uma representa-

. ção do Itamaraty em. Santa
Catarina tem total apoio do mi

nistro das Relações Exteriores,
Luiz Felipe Lampreia. Em audi
ência com o governador Paulo
Afonso o chanceler mostrou-se

entusiasmado, também, com as

informações de Paulo Afonso c

do secretário do Mercosul,
Henrique Weber, a respeito do

intercâmbiojá iniciado por Santa
Catarina com províncias dos paí
ses do Mercosul.

Exemplo
Para Lampreia, todas as ações

do governo do estado relativas
ao Mercado Comum do Sul
estão em perfeita sintonia com.as
propostas federais. "Santa
CalaFilla está dando um exemplo
Illuito importante para o resto do

país e, inclusive, a idéia da

representação vai justamente ao
encontro do nosso projeto po
lítico. de descentralização das

ações".
Simples

A aberturade um escritório do

Itamaraty em Florianópolis, es

clarece o. ministro, é bem mais

simples do que possa parecer a

primeira vista. Lampreia, aliás,
prefere não usar o termo"escrito
rio" porque acredita que "nos in
duz a imaginar uma situação ex
cessivamente burocrática". Na
era da informática, resume ele,
não é necessário nada além de
uma sala e da nomeação de um

responsável para a coordenação
do trabalho,Cabe agora ao gover
no catarinense indicar um local

para a filial do Ministério, que
ainda não existe em unidade da

federação alguma.

nodeprioridadesdeobras prevêa
execução de 199 novas salas de
aulas em 37 unidades escolares,
com o objetivo de eliminar os

atuais turnos intermediários.
Tambémjá foram licitadas outras
39 obras, referentes a 10 amplia
ções, 16 reformas e 13 novas

, edificações de prédios escolares e
espaços esportivos.

Mas as obras não páramporaí.
Somente nestes 100 primeiros
dias, o governo do estado fez a

manutenção da rede físicaescolar
em 73 unidades de 22municípios
catarinenses. Também foram con

cluídasoutras 1290bras,referentes
a48 ampliações, 57 reformas e 12
construções de estabelecimentos

escolares, quadras de esportes e

ginásios cobertos.
O reequipamento das escolas

tambémmereceu atenção especi
al da secretaria desde o primeiro
dia de governo, para que o ano

letivo começasse sem atropelos.
No total, foram equipadas com

material permànente e-de consu
iDO as 4.850 unidades escolares

do estado. Também foram cionadanestes 100primeit:osdias.
-distribuídos 7 milhões de itens de Emcaráteremergencial,ogoverno
materiais didáticos, em kits com do estado contratou 16mil novos
cadernos, lápis, borrachas, réguas.. profissionais temporários e

apontadores e canetas. remanejou parte do quatro funci-
A merenda escolar está ehe- onalparadaratendimentointegral

gandoa todas as escolas estaduais àsquase 5milunidadesdeensino.
deSantaCatarina. Em 100 dias, a Também foram fmnados230con-.
secretatia distribuiu 4mil tonela
das.de alimentos.

Valorização do magistério
Durante o balanço oficial dos

100 dias feito pelo governador,
Paulo AfonsoVieiralembrou que
.este governo deu início a urna

antiga aspiração dos professores
catarinenses: a reposição salarial
eavalorizaçãodomagistério. "Eu
reconheço que os salários ainda
não são compatíveis com a

responsabilidade e importância
social do professor, mas acredito
que nós já demos urn importante
passo para este reconhecimento,
iniciando o processo de

revalorização domagistério", ava
liou o governador.
A falta de professores nas uni

dades escolares também foi solu-

vênios com prefeituras
catarinenses para pagamento dos
professores admitidos em caráter

temporário, garantindo assim a

.
continuidade da prestação dos

serviços nas escolas estaduais.
Otimista com o balanço

favorável das ações, João Matos
lembrouqueosresultados só foram

possíveis porque o governo Paulo
Afonso definiu com clareza em

seu Plano de Governo o que
pretendia nesta área. "O que nós
fizemos e vamos continuar fazen
do é seguir à risca as metas e

objetivos propostos por. este

governo, que fizeram com que os
catarinenses depositassememnós

a confiança de urn futuro melhor
para anossa gente e para o nosso

Estado", concluiu o deputado.

CODEJAS - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL 0001/95 - EXTRATO
PROVA DESELEÇÃO N° 001/95

Tornamospúblico, paraconhecimento dos interessados, que apartirdo dia 18/04/95, das
8:00 às 15:00, até adia 25/04/95, estarão abertas as inscrições para prova de seleção, afim de

preenchimento das seguintes vagas:

Local de Inscrição: Praça Angelo Piazera, (fundos) Rua Quintino Bocaiuva.
Documentos para inscrição: Carteira Profissional elou Carteira de Identidade.
Todas as demais informações deverão ser obtidas pelos ínteressados no local da inscrição, onde se
encontrará fixado o edital completo. As provas serão realizadas na FERJ - Fundação Educacional
Regional Jaraguaense, situada na�dos Imigrantes, n° 500, BairroVilaRau doMunicípio de Jaraguá
do Sul
Datas e horários de provas serão determinadas após o término das ínscações.

Jar.aguá do Sul, 05 de ábril de 1995

* Cadastrador
* Carpinteiro II
* Auxiliar Administrativo
* Merendeira
* Operador deMáquina II
* Transcritor
* Calceteiro
* Secretária
* Carpinteiro I

* Auxiliar de Serviços Gerais
* Servente
* Pedreiro II .

* Motorista I
* Pintor
* Programador Sr.
* Motorista II
* Pedreiro I
* Operador de Computador
* Operador de Máquina I

I'

II

II
II

li

HUMBERTO JOSÉ TRAVI
Diretor-Presidente

GERVÁSIO PAULI
Diretor

.u
" ,

"
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SAÚDE

Moreira entrega o pronto
atendimento à população
Criciúma � Pronto Socorro

Municipal é inaugurado pela ad
ministra-

ção Eduar-,. '

doMoreira "·"'''1'
. , ,

no munter- "III'
pio de Cri-

ciúma: O 'IIplí,d,
novo síste-

ma de saú- p'" 111",s
de presta
atendimento médico e de emer

gência, gratuitamente eliminan
do umproblemacrônico existente
há muito tempo no município: a
cobrança de taxas abusivas nos

plantões médicos dos hospitais.
O serviço de Pronto Atendimento
funcionâ naUnidade Referencial

de Saúde doCentro, de segunda a
sexta-feira, das 18:00 às 22:00
horas e nos finais de semana, das
8:00 às 16:00 horas.

O prefeito Eduardo Moreira
. destacou que "a comunidade pas
sa a ter uma opção gratuita de
atendimento emergencial, sem se

submeter ao pagamento de ta

xas". O vice-prefeito Anderlei
Antonelli, acrescentou que "a
iniciativa demonstra clara
mente a preocupação do go
verno municipal com a saúde
da população".

Uma equipe formada por 19

profissionais, entre eles 11 médi
cos e 5 auxiliares de enfermagem,
será responsável pelo atendimen-

to no posto. Em casos mais gra
ves, o paciente será transportado
de ambulância até o hospital. Se
gundo o secretário municipal de
Saúde, AcélioCasagrande, opró
ximo passo será estendero servi-

.

ço para 24:00 horas por dia e

instalar novas unidades em dois
bairros do município.

A solenidade de inaugura
ção do Serviço de Pronto Aten
dimento Municipal realizada
no último dia 3 de abril, foi

presidida pelo prefeito em

exercício Anderlei Antonelli.
Dezenas de pessoas estiveram

presentes ao ato que marcou o

início oficial das atividades
do posto.

L. Figueroa
rp"

Av. Mal Deodoro da Fon18ca. 260

Fone: 72-3388

Onze médicos e cinco auxiliares de enfermagem no atendimento

4" encontro da Adjori em Piçarras

JORNAIS DO INTERIOR

Adjori-SC temnovadireção
PiçarraslPenha - Na manhã Conto, o superíntendente do

de 2do corrente, no BetoCarrero INSS-SC, Floriano José Martin,
World Hotel, desenrolou-se a o secretário de Cultura e Comu
convocada assembléia geral de nicação e representante do

prestação de contas e a eleição da governador Paulo Afonso Viei
nova diretoria para o período de ra, Milton Martini, o jornalista
1995/1997.Peloconsensocomum Moacir Loth, jornalista, obser
foi eleitaporaclamação a seguin- vador da Agência de Comunica
te diretoria: presidente Miguel ção da Universidade Federal de
Ângelo Gobbi; vice Renato SantaCatarina,comoobjetivode
Westphal; secretário Ralf umapolíticadecomunicaçãomais
Wolfgang Bieging e tesoureiro integradadaUFSCcomointerior
ÊnioO. Azevedo. do Estado.

O IV Encontro de Jornais do O ponto alto do encontro foi a
InteriordeSantaCatarinacontou organização do Beto Carrero

comapresençadopresidentena- World que primou por um

cional da Abrajori - Associação . tratamento de convidados anível

dosJornaisdoInterior,jornalista .

de primeiro mundo. Na foto
Elson Ilha de Macedo, o aparecemovice-prefeitodePiçar
presidente daAdjori de São Pau- ras, o ex-presidente da Adjori
lo, jornalista Evaldo Vicente, o SC, Darcy Schultz, o secretário
Vice-prefeitoBentoTolentinodos da Comunicação, o preso da
Santos, de Piçarras, o prefeito Abrajori, Elson Ilha de Macedo,
Julcemar Alcir Coelho, de Pe- Evaldo Vicente, preso da Adjori
nha, representante do Sebrae, o SP e o novo presidente empos
secretário da Fazenda, Neuto de sado, Miguel Ângelo Gobbi.

CIRURGIA DENTISTA

. Dre. Alc�8.ndra Naiochi
eRO PV

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

41, 51 e SI·felra- 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. 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 Sa�ta Catarina

como a.melhor escola particular na órea de informótlca. E.tambem, escolhida
.

pela mais completa na órea de secretória com o curso de secretória Informatizada.

ESCOLAS SID EM JARAGUÁ DO SUL
Ruo Relnoldo Rau, esq. com Procópio Gomes • Fone(0474)71.2�33

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ORGANIZANDO· PRESENÇA

Empresas de terraplanagem Weg mostr� novos produto�
•

'

• � âurante feira no Anhembi
Juntam-se em uma assoctaçao ma::';.:C!�!:�:e�:: :��=:,:�:::d!

vos mercados, internos ou exter-

J araguá do Sul - Com

aparticipação da secretaria

:::i: AII,llfll'l
cultura e ,6, I"
M e i o

Ambien- t,III,,/o/ol
te, pro- '111 }0'011l6
prietários ------
de empresas de terraplana
gem que atuam em Jaraguä
do Sul acabam defundar sua

própria associação, cujo es

tatuto já está em fase de ela
boração. O objetivo maior,
além de uma união da cate-

goria, é o de controlar as

atividades em barreiros,
saibreiras e a retirada de sei
xos do leito dos rios. Para
isso ficoudeterminado,nareu
nião de fundação da Associa
ção dos Proprietários de Em
presas deTerraplanagem, que
um geólogo e um engenheiro
civil serão contratados para
acompanharem os trabalhos.
Ambos terão como tarefa

principal, além da parte le

gal, orientar os sócios em

relação aos locais onde po
derão funcionar barreiras e,

tricos da América Latina, irá

participar da Feira Internacional
tarnbém,aretiradadeseixos. da Indústria Eletro-Eletrônica,
Ficou aindaestabelecidoque que acontece em maio no Pavi

as empresas, ao executarem IhãodeExposiçãesdoParquedo
quaisquer destes serviços, ' Anhembi, em São Paulo, lançan
cobrarão as despesas iniciais dodoisnovosprodutos;umanova

e, posteriormente,por cada linha de capacitores e um turbo

carrada transportada. A di- hidrogerador. A expectativa da

retoria da associação está empresa é que mais de 75 mil

assim constituída: Ildo 00- pessoaspassem peloestandenos
cinco dias do evento.

Os dois lançamentos fazem

parte de urna linha de produtos
que visa a economia de energia,
tema básico da feira para este

ano. Além de novos produtos,
destacam-se os motores de alto

rendimento, conversores de

frequência de corrente alternada.
banco de capacitores para con

versão dos fatores de potência,
transformadores de força de bai
xa perda e tintas industriais lí- .

quidas e em pó.

rningos Vargas (presidente),
Dorval Spézia (vice-presi
dente), Sandro Uller (10
secretário),MoacirParise (2°
secretário),Mário Vieira (1°

. tesoureiro) e Adernar Braz
Winter (2° tesoureiro).

Lucio Sassi

�
;J

,

Retirada de seixos terá acompanhamento técnico

nos.

O evento é dividido pelos se

tores de geração, transmissão e

distribuição de energia, equipà
mentos industriais, componentes
elétricos e eletrônicos, automa

ção industrial e instrumentação,
telecomunicações, subcon

tratações, serviços e núcleo de

informática aplicada.
Presença

Fundada em setembro de

1961, aWeg é amaior fabricante
de motores elétricos (mono
fásicos e trifásicos) da América
Latina e tem expressiva posição
na área de sistemas eletro-ele

trônicos industriais no mercado

nacional. Seus produtos e servi

ços são certificados pordiversos

órgãos nacionais e internacio

nais.

Além do mercado interno, a

'Weg aplica seu projeto de

Realizada a cada dois anos, a internacionalização. A abertura

Feira Internacional da Indústria de filiais na Argentina, Japão
Eletro-Eletrônica é organizada (94)enaAlemanha(95),fixama
paraapresentaros lançamentose presença e a marca da empresa
demonstrar o estágio de cresci- emtodoomundo. Hápoucomais
mente e desenvolvimento do se- de 15 dias esteve presente mais

..

",. tor de eletro-eletrônicos, equipa- uma vez na Feira Industrial de

mentos, produtos em geral e ser- Hannover.

Para este verão, não esqueça da
sobremesa deliciosa do Sorvemo

- Torta de Sorvete- Sandu(che de Sorvete
Bombom de Sorvete. Você escolhe o
sabor. Encomendas pelo fone: 71-8724

Av, Marechal Deodoro da Fonseca. 819 - Centro
Fone: 71-8724 - Jara uá do Sul- SC
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ACOMERCIALORGANIZAÇÃO CONt"ÁBIL E SERViÇOS S/C LTOA.

__!li-.
Escritório informatizado, para prestar serviços técnic�sprofissionals de contabilidade, orientação
fiscal e pessoal, perícias contábeis, auditoria externa, consultoria administrativa, elaboração e

assessoria em projetosde investimento industrial e comercial eviabilidade econômico e financeira,
administradora e corretora de seguros em geral, elrnposto de Renda.

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

Ladrões
dar golpes na

cidade e litoral
JaragUá· do Sul - Nosso

diretor encaminhou queixa à

Delegacia de Polícia local, se

gundo a qual o seu veículo -

Monza/93 -, placa HX-4884,
dirigidopela esposa, no sábadode
aleluia (15/04/95), cerca das 18
horas es-
tacio
nou-o

defronte
do n°

246, da
C e I .

Procópio
Gomes

. Melio/ltes
.tombém
otQ(om·
/lO 88..101

de Oliveira, para pegar na casa

objetos de sua necessidade.

Quando retomou e ao abrir o
veículo notou algo estranho na

parte trazeira, constatando, en

tão que o vidro trazeíro estava

quebrado e a lataria apresentava
danificações em diversos pontos.
Sem saber recorrer a quem, com
arua totalmente semmovimento,
pôs-se a chamar à vizinhança,

. quandoumajovem (quenão quer
identificar-se, com medo de

represálias) informou que tudo
. fôra causado por um Monza,
mod., 87/88 que encostou nas

proximidades, saindo urn adulto

que rodeou o veículo sinistrado,
passando a golpeá-lo com força,
evadindo-se em seguida.

O diretor supõe que se trate de
doismeliantes que namanhã de 3
do corrente, na BR-I0l, a 300
metros do trevo norte de Barra
Velha, quando se dirigia à

Florianópolis, foi interceptadopor
urnMonza 87/88, verde, , depois

CONSTRUIR 1\I:.Jj BREITHAUPT
'É 12 VEZ �\ AIS FÁCIL

.��
.

de perseguido desde o posto
Maiochi, sob a alegação de que o
veículo estava pegando fogo por
falha de urna peça (conjunto de

injeção eletrônica). Um deles,
parecido com o figurante "Dr.
Bruno" da novela "Quatro por
Quatro", deu-se a conhecercomo
sendo filho daLincolnVeículos,
de nome Luiz Antonio Moreno,
residente aruaJulio deCastilhos,
428, de JV e tudo fez para
substituir a peça danificada (que
depois ficou constatado que não

foi, permanecendo a original),
cobrando por tudo 2.300,00 reais
e que, por falta de dinheiro vivo
foi entregue em cheque, que os

bandidaços foram àFlorianópolis
.

para sacar antes da chegada do
nosso diretor. Constatado o en

godo, foi a tempo sustado pelo
banco, não se consumando a sutil
manobra de surripiar dinheiro
fácil de pessoas que viajam
despreo-cupadas pelaRodoviada
Morte.

Aliás, . supõe-se que, .

malogrado o saque do cheque, na
Beira Mar Norte, nas

proximidades da UFSC, no mes
mo dia, à tarde, encontra-ram um

outroMonza, aquem aplicaramo

mesmo golpe do "Monza incen
diado", levando daquele senhor
de idade 1.800 reais. .

Os possuidores de Monza e as

pessoas idosas que o dirigem que
se acautelem. Se não recebem o

dinheiro, mostram que podemI

atingir as suas vítimas. Todo o

cuidado, pois, é pouco ...
(EVS)

E.V. Schm6cIceVCP

Monza seriamente danificado por desconhecido

CredirealO BANCO DE CRÉDITO REAL DE
MINAS GERAIS S/A

TERRENO COM PAGAMENTO PARCELADO
EM ATÉ 36 MESES EM JARAGUÁ DO SUUSC

DIA: 28 DE ABRIL DE 1995
HORA: 14:00
LOCAL: AUDITÓRIO DO PALÁCIO DOS LEILÓES,
RUA PLATINA, 33, BAIRRO PRADO, BELO HORIZONTE-MG.

- Terreno c/área de aproximadamente 7.903,791 m2, no municipio de Corupá.
CONDIÇÖES DE PAGAMENTO
- A VISTA: No ato da arrematação o comprador pagará a vista a importância minima
equivalente a 30% do valor do lance, a titulo de sinal, mais 5% de cornlssäo do leiloeiro,
e os 70% restantes em até 24 horas, a contar da data do leilão, após o que será
lavrada a escritura de compra e venda no prazo minima de 30 dias.

.

- A PRAZO: No ato da arrematação o comprador pagará a vista a importância minima
equivalente a 30% do valor do lance, a titulo de sinal, mais 5% de comissão do leiloeiro,
e os 70% restantes, correspondentes ao saldo devedor sofrerão correção pela TR e

será acrescido da taxa de juros de 15% ao ano, podendo ser dividido em até 36
parcelas mensais, consecutivas, vencendo-se a 1 a parcela em- 30 dias a contar da
data do leilão e as demais em igual dia dos meses subsequentes.
Serão. aceitos lances via fax ou sedex até às 13 horas do dia do leilão, constando
nome, endereço, telefone, CI, CPF, o valor ofertado mais 5% referente a comissão do
leiloeiro. �

Informações: PaláCIO dos Leilões, à Rua Platina, 33, Bairro Prado, Belo HOrizonte-MG
CEP 30410-430, Fone (031)291-0555eFax (031)335-8373

BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORUPÁ INVASÃO

Briga em sociedade acaba Agressão e quebra-quebra
de duas famaiasf�����a����o�������� .

em briga
ficaramferidasemumaconfusão gou na SER Floresta, por volta
na Sociedade Floresta, do bairro das 20h30min, onde várias pes
Ano Bom de Corupá, na sexta- soas jogavam bocha e bebiam'

feira, 14, depois que Laureano cerveja. Em dado momento, ele

Gonçalves da Luz, 23, desocu- começou a discutir com Laudo

pado, morador das imediações, linoporcausade�mamulher.De
discutiu com Laudolino Strelo, súbito ele puxou urna faca e co

por causa de uma mulher. meçou a aplicar os golpes.
Laureano com uma faca come- "Depois de ferir os dois ho

çouagolpearparaváriasdireções mens, ele ameaçou matar mais
ferindo dois homens que lá esta- gente,mas foi acalmado pelo pai
vam, mas que nada tinham a ver dele, fugindo em seguida e até
com a discussão. agora não se apresentou na dele-
MárioPoemer, 31,motorista, gacia", declarou o comissário

. mino Na
foiferidonoestômago.enobraço, Zocatelli, que também informou

rua AI-
enquantoValdemarSchubert,46, 'que Laureano já tem passagem b e r t o
lavrador, teve um corte no tórax. na delegacia por homicídio.

CURSODEGRÁns
• CORTEPARA COS'flJAA (ROUPAS EMGERAL)

*MALHASE MOLE1'ONS ··COTION *ROUPAS ÍNTIMAS

o CURSO É GRÁTIS E NÃO É
COBRADO TAXA DE MATRiCULA

AULAS MANHÃ, TARDE. OU NOm

APROVEITE E CONVIDE TAMBÉM SUAS AMIGAS

INSCRICÕES SOMENTE ATÉ O DIA 25 DE ABRIL NO BAZAR JARAGUÁ
,

AV. MAL. DEODORO, 429

CERE..JÃC-
LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES

I
PIZZAS

PETISCOS
E SERV-CAR

"'.1

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

Corupá - Uma confusão
entreduasmulheres porcausa de
urnaplantaarrancadadeumquin
tal, acabou em invasão de

propriedade, agressão física e

quebra-quebra, em Corupá, no
s á b a

do, 15,
porvol
ta das
I6h30

Umodelos

disso, Anderson, 30, com dois
cunhados Samuel de Amorim

"Samuca", 30, emais outro, não
identificado pela polícia de

Corupá, invadiram a casa de

Edmundo, .agredíndo ele (que
tem cerca de 60 anos de idade),
e também sua mulher, prosse
guindo com um quebra-quebra
na casa do homem.

,

Segundo o Comissário,
responsável pela delegacia de
Corupá, Vanderlei Zocatelli,
o filho de Edmundo, Roldi

um quebra-quebra na casa do

rapaz. .

Todos os integrantesda famí
lia Krüger resgistraram queixa
na delegacia do município e

ftzeram exames de corpo delito,
que comprovaram as agressões.
Edmundo e sua mulher, aban
donaram a casa e foram morar

em outro lugar de Corupä, se
gundo a polícia, por medo dos

Nascimento/Amorim, que
ameaçaram-os de morte.

De acordo com Zocatelli

abandono
(OSO (Dm

medo
Darius,
s/n°, residem as fanu1ias de

Anderson Cleiton do Nascimen
to e de Edmundo Krüger. As

esposas de ambos discutirampor
,

causa de uma planta que foi

arrancada do terreno e por causa

Krüger, que mora perto, serão ouvidos, agora, os acu
correu para socorrer os pais, sados das agressões, Ander
sendo perseguido pelo trio son, "Samuca" e o outro inte
endiabrado que também inva- granté da família Amorim.

diu a sua casa, acrediu Roldi Depois disso o inquérito se

e a mulher dele Ana, que estä gue para o Ministério Públi

grávida, promovendo també� eo.

Q.

9

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul

�

o
MUSEU
MUNICIPAL
eMfLIODA

t. SILVA

CÕMUN;;'ADE
Preservar o patrimônio público é economizar o
dinheiro da comunidade. Todo o gasto com consertos,

recuperação e pintura dos logradouros públicos
poderiam ser aplicados na construção de escolas,
praças, postos de saúde, asfaltamento de ruas e

tantos outros serviços.prestados pela 'Prefeitura
em benefício do população.....
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DOMINGO

Figueirense é o primeiro
adversário do "Moleque"
J araguá do Sul-Depoisdo

bom resultado no amistoso de

meiodese-
",/'tl,mana con-

tra o TuPY fI' I.,de Gaspar
(4 a O para 1'" .,/1,/,/
o Juven- , .,J. ,

tus), a, e- ,/I", 1/1'11
quipe do
técnico Abel deSouza se prepa
ra para entrar em campo no do

mingo para enfrentar o campeão
do ano passado, o Figuei
rense, na primeira partida da 2·
fase do campeonato catarinense,
grupo B.

Abel disse ontem que só tem

dúvidas na escalação de Ronal

do, que está com documentação
emperrada na Federação" Ca-

Arquivo/CP
treinador, ele pode servir aos in
teresses do "Moleque". Nonato
tem o passe vinculado ao Ceará.

Para o jogo de domingo, Abel
deveescalaraequipecom: Silvio
Roberto, Ronaldo, Fernando,
Adernar e Lin; Amauri, Paulo
Silva � Biro Biro; Barbosa,
Ricardo Eugênio e Fábio Braun.

Abel acredita na recuperação
da equipe nesta etapa, depois do
péssimo-desempenho do time da

primeirafase do campeonato. Ele
que chegou num momento di
fícil disse que o time está bem,
mas pode melhorar alguma
coisa em relaçãoàmarcação e no

passe. "Estamos errando muitos

passes,mas isso pode sercorrigi
do", declarou e treinador

juventino.

QUEM PLANT�lARROZ
COLHE PRÊMIOS

A safra de prImlos Já começou na Urbano
Agroindustrial. No ano em que completa 35 anos de
exlstlncla a Urbano resolveu premiar os produtores de
arroz e para Isso lançou a promoção "Produt;�o
Premiada Urbano". Os prImlos Bio um Go11000 Fflus,
uma moto Honda CG 125, uma TV em cores 14 pole
gadas, uma antena parabólica e um freezer de 210 litros.
Participam os produtores que venderem, no mfnlmo, 70
sacas de 50 quilos cada, para a Urbano. O sorteio sará
pela Loteria Federal de 24 de Junho de 1995.
PrImlos também para os transportadores.Abel, confiante

Ligue0800-47-5050tarinepse de Futebol (FCF). Já

Nonato que chegou esta sema

na, já treinou emostrou o poten
cial dos seus 22 anos-e, segundo o

ENGETEC
.

UNINDO· FORÇAS COM SHOPPING JARAGUÁ
A ENGETEC, tradicional imobiliária e cons

trutora de Jaraguá do Sul, acaba de acertar

um contrato com o SHOPPINGJARAGUA,
pera comercializar com exclusividade, os

consultórios do.MEDIC CENTER, um prédio
com trinta consultórios médicos e

odontológicos e um laboratório clinico, in

corporado ao Shopping Center.

oMEDICCENTERfoiprojetadopare oferecer

conforto aosproprietários dos consultórios,
como também aos seuspacientespelo fácil

acesso, esteclonemento e integração com o

SHOPPINGJARAGUA .

.o. -.que"'"JM'1t a dJre_ Sr.Jacko.daIte'auIHoom doSHO"ING JARAGUÁ co",
o Sr. luiz Sérgio eJoséAllllulll da ENGETEC

e,êlRigü"� - ,�_��.. '" , ,��.,��.

"Comercializar consultórios deste padrão,
numa região prlvilegiaäa pela natureza é

exatamente o que nõs gostamos de fazer, .

disseLuiz SergIo, sóciogerentedaENGETEe
oferecerprodutos de qualidade a uma äten

tela exigenteé a filosofia da nossa empresa'.

PLANEJAMENTO E VENDASINCORPORADORA

•

",11
CON8TAuçOES LTI;)A.

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