
[IMPRESsoi

PL prepara nomes

em Massaranduba
-

PLemMassaraadubajãtra
balha em função das eleições
de 96. A tendêacia é por can
didatura única, mas pode ha
ver coligação com o PFL. '
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ra, 1°, prossegue em.Mas-
t· saranduba a V Fecarroz, com

previsão de 70 mil visitantes,
segundo os organizadores.
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Consumidores vão
ter

. orientações
$obre os preços
o Conselho Municipal <de

Defesa do Consumidor de
, Jaraguá do Sul vai distribuir

planilhas contendo preços de
mercadorias COIllO forma de

orientaros consumidores, como

'��\l caso de alfß1.�ntos, por
áe·lltlPl'i.P·""

.

"
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Chiodini volie
',' .

a secretana e

fala na Câmara
Afastadotíesdc o ano passa

do para tratamento dc saúde o

secrctäríomunicipal dcEduca
ção dcGuaramirim, Esmcraldo
Chiodini, reassumiu () cargo.
Na semana 4UC vem deve aten

der convocação da Câmara de

Vereadores
.

Página H

Ex-combatentes
• J\ •

com aSslstencla
médica do Ipesc

Os ex-combatentes da FOr
ça Expedicionária Brasileira

d� SantaCatarina já têm, ago
ra.'àssistência médico-hospita
lar através dn lpcsc, Decisão
neste sentido já foi assinada
pelo governador Paulo Afons()
Vieira.
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Projeto prevê.mais 50 quÜÔmetros

Página 9 Rua João Ianuârio Ayroso, tio centro

'� O final do próximo
ano o prefeito Durval Vasel

pretende entregar àcomuni
, dade mais 50 quilômetros li
neares de pavimentação
asfãltica em vias públicas, a
maioria delas Iocalizadasem
bairros periféricos. Até ago
ra este tipo de pavimento já
sc aproxima dos 100 quilô
metros quadrados, além de

outros 13, I a paralelepípe
dos e mais 52,5 executados

com lajotas. Em boa parte da

pavimentação asfálticaa pre
feitura tem 'utilizado o siste

ma Dinacal, de durabilidade

comprovada quando aplica
do em ruas que não recebem

tráfego pesado.
Página 6

CEI investiga
concessão de
placa de. táxi

À Câmara de Vereadores de
Massaranduba constituiu uma

Comissão Especial de Inqné
rito para avcriguaros critêríos
utilizados pelo prefeitoOdeair
Dcrctti na concessão de uma

placa dc táxi para um verea

dor.
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EDITORIAL

A reeleição namesa
Aproposta de reeleição dos prefeitos.

governadores e presidente daRepúhlica,já
aceita pela Comissão de Constituição e

Justiça da Câmara dos Deputados. pode
mudar radicalmenteo quadro eleitoral do
próximo ano. Para os que estão no cargo. a ..

vantagemestáno fato dequc não precisarão
renunciar para se candidatar. Com apenas
cinco votos contrários na Comissão.

principalmente do PT. é hem provável que
a Câmara e o Senado decidam

favoravelmente pelo projeto. porque a

maioria dos parlamentares tem mostrado.

até agora, concordância.

Oque tambémocorrecomamaioria dos
que ocupam cargos executi vos hoje.
porque acham que quatro anos é pouco
tcmpo para sc cumprir um plano de

governo, A idéia tem seu lado positivo.

Afinal, arrotantes governantes poderão.
enfim. provar nas urnas o que dizem nos

programas políticos c nas publicações que
cdi tarn sobre SI· próprios como

udministradorcs. Corno no programa do

PMDB levado ao ar na quinta-feira passa-
i da. cm rede nacional dc r.idin c 1<.:\'0. Quem
não conhecé a realidade dc Santa Catarina
teve a nítida impressão dc que aqui. cm
apenas quatro meses.· o governo
revolucionou em Ludo.

Quando. na verdade. rosse hoje ii elei

ção para governador provavelmente o

atual teria lima derreta acachupuntc. Há.
também. que sc considerar o aspecto
dcmocnitico da proposta. Afinal. quem
tem competência não deve temer <I

concorrência. Pelo contrário. sc houver

disposição deve permanecer.

Minha primeira esposa Madalena
* José Castilho Pinto

A data de hoje, 29 de abril de
I (j95, assinala o qüinquagésimo
aniversário do falecimento da
minhaprimeiraesposaMadalena
de Azevedo Pinto, vítima de do

ença cardíaca, fato que na épo
ca além

.

de enor-

posse de um automóvel, filhos e

tudo o mais o que é o sonho dos

"casadinhos de novo".

Espero que estas linhas che

guem até você Madalena. não só
como Ulna homenagem que lhe

presto mas ainda com o sentido
de um lenitivo aí na sua morada
nas imensidões celestiais onde.
nascem, brilham e fenecem as

estrelas e outros astros.

Madalena, com O seu passa
mento tjo prematuro em 29 de
abril de 1945 fiquei viúvodurante
seis anos, pois, tomei a casar só
em 1951 com uma jovem
jaraguaense hoje professora
universitária, um casamento fe
liz em tudo inclusive com os fi
llios que vieram em número de

seis, sendo que três rapazes pos-

"Modo/soo:
me sen

timento
levou
me à

pensa
mentos

violen-
tos e sombrios. E mais do que
isso, foi uma verdadeira tragédia, .

pois, estávamos casados apenas
dois anos, ainda no meio da lua
de meLe fazendo aqueles planos
de um lar feliz e confortável, a

estoiumo

lIomeoogsm
miollo"

suem curso superior e as três
meninas formadas como

professoras, todos casados e bem
encaminhados na vida. Eu disse
um casamento feliz e assim é.

pois, a nossa união comp1etou 44
anos mês passado numaprova do
bom relacionamento existente
entre eu e Senizia e quanto aos

filhos são eles oencantoeorgulho
dos pais pela maneira exemplar
como se conduzem.

Agoracontinueadonniroseu
sono etemo Madalena e na

certeza de que a sua imagem
continua: merecendo a mesma

consideração, com que se costu

ma venerar e imortalizar a santa

tlgura da mulher.

* Jorn�lista.
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Confira a História

- ROI 1925, a ponte da Barra do Rio
Serro eramuito comentada.quando dii
inauguração. com o comparecimento
dll Supcrintendente dr, Marinho Lobo.
Conselheiros Austergilio Menezes c

!\vdintlt:mvalho.da(:omisãodcOoras
Publicas do Conselho Municipal (il'
Jo i nvillc. Eram recebidos pc lo

Intendente Distrital ArturMüllcrc mais
J"s,' Elllm,'ndol'J'kr. Bento Athayd«.
('oktor I .sradual. qu,' rumava para o

local da ponte, I.<Í ja estavam Henrique
Piuzeru.cx-intendcntc. Angelo Rubini,
Wilhclm Wl!eg". Bernardo Grubha. ções.
Francisco Fisch<'!". Leopoldo Jansscn,

Há60anos

da.emhro "e nosque porventuravierem pas de metal, o que era nonnal por ser
a ser decretados". e1ecooreirlle trahalharcom csse melaI.
- Circulava no distrito de Hansa. do Pessoas daqui entraram em favor de

lIlunicípiodeJaraguá, oprimeiro númem Hiendlmayere o juiz federal concediaa
do "Jornal deHansa". sob adireçãe de ordem de "habeas corpus". impetrada
.los,' Maffe7zo11i. ("CP", ed. 777, p. 3). - pelo dr. Fulvio Aducci.

Há 10anos

Barão de I tapocu

Gráfica eEditoraCP Ltda_
Admlnlstraç�o: Francisco Alves

Depto. ComerCiai: Maria Ap! Alves
CIrculação: Dalva R. E. Nagel
Editor: CelsoMachado MTB-DRT(SC) 153
Repórter: Marcial David Murara. Peterson A. lzidoro
e Yvonne A. S. Gonçalves MTB-DRT(SC) 219
Redação, AdmlnlslraçãoePlibilddade: Av. Mal. 0.000<0. 122, l' andar· Sala 2 CGC 00 705.755/0007-50 Imc,. E,f: 252.769.244 I. CEP a�251·700 Caixa Posi" 19
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- EIIJ 1985, o CORREIODO POVO. a

partir da l!d, 3.:(13, de 13 de abril.
iniciava a publicação. em capítulos, da
história de Santa Luzia,comunidade
o.:minentemente de origem italiana que
"stava comemorando os seus 77 anos .

. "Os Hei-deiros da Duquo.:sa" era o título
da s,'rí,' lk ,litigo!;, quo.: objetivavam a

PI'"s<'lva"ão dá mcnHília,.esciitos pdo
fhlllcis.:anoAli�loRosá,lItualmentel!m
Forquilha, ,: filho de Santa Luzia, E

- Em 14()(). o governo c o setordc terras
da Secretaria do Interior " Justiça lil'
Santa Catarina, do governador dr.

Felippe Schmidt, conforme sc IG no

jornal oficial do Partido Republicano.
"Republicá". ed. 12: N° 724 - Remete o

requerimento dc Manoel Klugc, pedi n
do concessão dos lotvs dc terras n" :2 ,

3.4,5" Ó. 110 lugar dcnommado J>()-

- Em 1435. o prefeito José Bauer san

cionava a Resolução n" 4, de 26/03/
19��5, o que adotava o Conselho Con

sultivo. que tratava do fechamento dos
estabelecimentos comerciais e

industriais: I" de janeiro. I Q de maio, 7
de setembro. 2 de novembro, 25 de

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cáda um

" e de todos.
'-� �

"A Histõria de nossa

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

Há 95anos

VOA<,:"O DO RIO ()O SERRO". IIU

município d .. Blumeneu r!). afim lk

ser o mesmo terreno vendido cru hasta

publica, conforme dctcnuiuaçâu du sr.

Govcrnudor do I :�tado. No cxpcdicme
sob n'' 72'5: "Rcmcu- o r"'1u,�r:lk Jos"

Bernardino da .Silva. afim dc ser

cumprido despacho du sr. (,ovl'tllall"r

-do Estado",

Há 70anos
José Müller. Waher Breithau. I. João

Rnymundo.juizdc p:v,o.: oTcn. Aprigio
Silva.l >d, de Polfciudo l )istritlll' gmillk
massa popularde Rio Serro. Riuda l.uz
l! Garihaldi. Nil inauguração. o .II

.

Marinho convidou a srta. Irmgard
Wecge para ser madrinha. Falavam
ainda na cerimônia Francisco Fischer.

Henrique Piazcru " Carlos Vasel. Em

ponh' d,' �2rIllS .. 4,6 IIIS lil' largo.4
pilares dc granito c! 4 IIIS de altura.

cohcna com Iolhus lk l.í IICO corrugudo.
a pnmcuu consuuida nessas condi-

- A polícia de Joinville estava caçando
moedeiros falsos, prendendo diversos

cumplices eapreendendo grande quan
tidade e o fabricante em Rio Preto. Em

Jaraguá era preso' para averiguação o

sr. Max Hiendlmayer, porque o

fahricante certa vez havia vendido cha,

parallul! as puhlicações não sofressem
soll1ção (k continuida<le tinha"

patrocínio do Frigorifico ('um7. S.A ..

- Era iniciado na saída para o vi7jnho

município de <1uaramirim. aPraça dos

Imigrantes que seria administrada por

pessoa ligada à Divisão de Turisll10·
contratando a Ilrofl!ssoraMarísa K\luf
mann. '1ue assumia a Divisão di Cul

tum,daSecretmiadeEducação.Cultura,

Esporte " TUJismll deJaraguá do Sul.

DaasRodaS
Industrial
ALTA TECNOLOGI"
eM lIA",RIA5-PRIIlAS
PARA ALIMENTOS

Fone (0473) 71 2277
Jaraguá do Su}_:!9__ .

-
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Retranca
(C.M.)

Nova imagem
A pavimentação asfâltica que a prefeitura está implantan
do em ruas de bairros periféricos, além do aspecto estéti-
co, tem gerado uma reação em cadeia dos proprietários de
imóveis no que tange a construção de muros e calçadas, .

uma obrigação determinada em lei mas que, até agora;
era ignorada pela maioria. Com isso, a valorização dos

imóveis é automática, além do consequente embelezamento
das vias públicas. Resumindo: quando há estímulo a

população participa.

Realidade
O sistema de transporte
conhecido como "Bis

bue'Lõmbus sobre trilhos)
deveráestarfuncionando.ate
ofinaidoano. Comum trajeto
entreJaraguádoSul, Joinvüle
epraiasdolitoralnorte. Mais
barato. mais rápido (não há

trânsito) e seguro. Como nos
tempos da liturina.

Argumento
Em Santa Catarina 48

empresas devem, juntas, R$
250 milhões sonegados do
ICMS. Este tem sido o

argumento mais forte do

governador Paulo Afonso
para não concedero reajuste

" salarial exigido pelos
professores que alegam uma

defasagem entre 181% e

358%.

Isso êbom
Prefeito Durval Vase I

pretende. a partir de agora,
setorizar as entrevistas cole
tivas. Ou seja. a cada semana
os jornalistas vão poder es
miuçar o trabalho das Secre
tarias e doSamae. Com inda

gações diretas aos titulares
das pastas sobre as ações
que desenvolvem.

fi
BANCO DO BRASIL
Bom para você. Born para o Brasil.

Mai$água
Quandoosnove projetos que
estão em andamento forem
concluidos, o que pode
ocorrer até afinal do ano. o
Samae poderá fornecer 250
litros por segundo de água
tratada à população.
Praticamente o dobro da ne
cessidade do consumo atual
dos estimados JOO mil habi
tantes.

Insatisfeito
Prefeito Durval Vasel anda
iritado com o governo do Es
tado que desde a gestão de
Antonio Carlos KonderReis
não repassou praticamente
nenhum recurso para obras.
A irritaçõoestende-seaos três
deputados cujas bases
eleitorais estão em .Iaraguá
doSul.

Desconfiado
Sobre o convênio assinado

porKonderReis, no anopas
sado, determinando parti-

'

cipação do Estado no asfal
tamento do acesso a Rio da
Luz. Vasel tem certeza de

que o dedo de um empresário
impediu avinda de recursos.

Explica-se: Konder Reis é
membro do conselho consul
tivo da empresa e o empre
sário inimigo político de
Vasel.

MASSARANDUBA

João Carlos Martins

candidatos a vereador, superan
doosmíl votosnumunívérsode

'

" pouco mais de oito mil votos
válidos.OPL, segundoMartins,
já está se organizandocom vis
tas às eleições municipais do

próximo ano, disposto a ganhar
o comando da prefeitura.
A se confirmar uma' chapa

1

pura do PL para a prefeitura,
Martins deverá ter, como

companheiro, oatual presidente
do diretório municipal do

partido, Alberto Correia.
Porém, o mais provável é uma
coligação comoPFL, atéporque
negociações neste sentido já
estão sendo mantidas.

spafavras são
como-as moedas:

umapode oaier

I:::e
::'!::::::!:::,::!:::!:!::::: varerpor uma.

(Quevedo)

1 s DE MAIO - DI� DO TRABALHO'
II

....

A você trabalhador, que determine o ritmo

doprogresso denosse nação, ,todo o
nosso reconhecimento e agradecimento.

. M assaranduba - Os

partidos organizados no muni
cípio já se movimentam para
eleições do próximo ano. No

PL, por exemplo, a tendência é
de candidatura própria, em

boranão
e s t e j a LJA..;.I
afastada rWllif7(l

a hipó
tese de podesDír

(D/igDdtJ
(D/RDPll

uma co

I i g a -

ção com
uma ala

do PFL que está em rota de
colisão com o prefeito Odenir
Deretti, O prefeito, por sua vez,
desejamanter acoligaçãoPPRI
PMDB/PDl' e PSDB e, ainda,
partedoPFLquepassouaapoiä
lo depois que assumiu o cargo.

No PL o empresário João
Carlos Martins, ex-vereador e

membro da comissão executiva
do diretório municipal está dis

posto a. novamente, disputar a
prefeitura, embora ele mesmo

reconheça existirem outros no
mes de peso eleitoral com �a
receptividade junto a comunida-

de.

Martins também não afasta a
possibilidade de uma coligação
com uma ala do PFL, onde o

nome do ex-prefeito Davio Leu
tem bem trânsito entre o

. \
eleitorado.

Performance
"Nao sou defensor da

administração anteriormas tam
bém não avalizo o governomu

nicipal de agora", diz Martins,
que disputou a prefeituraem 92

semcolígação, com mais três

Dalmar

... .<

II

II
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RECICLAGEM

Convênio habilitará·mais
! -

professores. para escolas
J araguâ do Sul • A

Câmara de Vereadores

aprovou, em primeira vota

ção, projeto de lei do Execu
tivo que propõe-a assinatura
de con-
v

ê

n i o
entre a

prefei
tura e a

Un
í ã

o

Catari-

habilitarprofessoresde nível
médio, com proposta curri
cularprópria, que trabalharão
na rede escolar local.

É pretensão integrar as ins
tituições afins, públicas e

particulares, num esforço
conjunto par� se habilitar a

quantidade necessáriade pro-
'

fessores, com a necessária

qualidade. De acordo com o

convênio,aprefeitura repas
nense sará mensalmente 150

de Educação (mantenedora UPMs, para reciclar 35

do Colégio São Luis) de ' professores em três anos,

cooperação mútua entre as ap6soqueestarãoaptospara
partes para a implantação de lecionarem, segundo infor

um curso especial deforma- "

mou o vereador José Carlos
çãcde professoresque lecio- Neves (PPR). Luiz Zonta,
narãonoensinofundamental ,

do mesmo partido, disse ter

de la à 4a séries; O curso vai uma posição favorável ao

(I/ISO 1./6

dl//otóo
IDlo/d.'
ltisollos

TÁXI

, projeto, mas pediu que ofí
,

cio seja enviado ao prefeito
Durval Vase) contendo pe
didodeesclarecimen to sobre
as pessoas que serão con

templadas com as bolsas de
estudo.

Moradia
Segundo o vereador Paulo

Floriani (PPR); um levanta
mento feito

'

pela secretaria

municipal deHabitação apon
tou aexistência de cercade 50
loteamentos irregulares. Por

isso, segundo ele, boa parte de
famílias inscritas no programa
"CasasEcqnômicas",construí
das pelo sistema trava-blocos,
estão prejudicadas já que as

casasnão podem seredificadas
sobre lotes não legalizados.

Cãmara investiga concessão de placa,
,

aprovada por oito votos contra
um. Curiosamente, o voto conträ

constituiu uma Comissão Espe- rio foi dadopelovereadorAdolpho
cial de Inquérito para averiguar, Ranguetti que, anterior-mente,
oscritériosadotadospeloprefeito assinou o requerimento de Tonet
Odenír Deretti (PPR) na conces- e, em sessão posterior, contestou
são de um ponto de táxi para o o teordaatadareuniãoafirmando
vereadorOlávioDeretti(PPR).O quenavotação havia dado voto
autor do requerimento que favorável.

•

resultou na CEI é o vereador O vereador Ranguetti, agora,
Giovane Tonet (POT), que ·em também é um dos membros lila
sua proposição obteve o apoio Comissão Especial de Inquérito,
formal dos vereadores Jacob '.: juntamente com Donato Pery
Kasmirski (PFL) e Adolpho (PMDB), Evaldir Spézia (PPR) e
Ranguetti (PFL). Giovane Tonet (PDT). O ponto

. Depois de alguma discussão de táxi concedido pelo prefeito
a constituição da Comissão foi OdenirDerettiaovereadorOlávio

Massaranduba - A Câmara
de Vereadores deMassaranduba

,
.,

,U

Deretti está localizado na comu
nidade de 10 Braço do Norte,

'

numa distância aproximada de
15 quilômetros do centro da cida
de.

"Não estou contestando a

necessidade de aquela região
ter este tipo de serviço, porém
Mo aspectomoral de se conceder
a licença a um vereador", diz
Tonet. Segundo lei municipal
em vigor desde 1991, tais conces
sões são de direito exclusivo do

, prefeito, semnecessidade deapro
vação da Câmara de Vereadores
ou de alguma secretariamunici

pal.

\JIAÇÃO
CANARINH-O

Para este verio, "io esqueça da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

- Torta de Sorvete - Sanduíche de Sorvete -

-

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

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

",,�. ZI<
�

. , ,

f ....
-

,

I BOIINÃO
lAMaS
FALAIDI
,.BABALBO.

Daàs Rodas
I�"I Industrial,'

Vamos falar do fruto
do trabalho.
A alegria diária de

produzir qualidade
com carinho e

dedicação.
A Duas Rodas

homenageia cada
homem e mulher que
ajuda a fazer um
mundomelhorparasi
mesmo e' para as

próximas gerações
apenas acreditando
no valor do trabalho.

� H-UM�NIZ�Ç�O DO T�NÇITO €M
J��G� DO ÇUL € POççrVE:L

,

ß�ÇT� H-�lIE:R UM� CONÇCI€NTIZ�Ç�O
DE: �Mß�S �S �RT€S:

I

P€DESTR€S €: MOT0R1ÇT�S./ .

, Q ;

o/J IA @rg 1A�1A��(Lo�g
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COMEMORAÇÃO ,
.

FEB prepara programação
de 50 anos; do fim da guerra
J araguá do Sul - A Asso

ciação Nacional dos Veteranos

da FEB' - seção regional de

Jaraguá do Sul já organizou o

programaqueassinalaos 50anos
do término da Segun�a Guerra
Mundial, da qual participou ati
vamente a Força Expedicionária
Brasileira, c está distribuindo
convites para a participação nas

solenidades alusiva".
o programa prevê para o do

mingo, 6 de maio, às 9 hs. Culto
EcumêniconoMausoléudosPra
cinhas, no Cemitério Municipal
da Vila Lenzi: 10 hs. Descerra
mento da placa que denomina de
"Expedicionãrio Humberto

Guilhermeßmmendoerfer", ama
n° 595, no bairro Vila Rau;

Denúnciapara as au�oridades
exmo. Sr. Delegado de Polícia Civil Dr. César Zanetrt
Ermo. Sr. Iui: do Forum de Jaraguâ do Sul
Exmo. Sr. Diretor Jornal CORREIO DO POVO
PICidade de Jaraguá do Sul - SC
CI<'''/';0 ao Exmo. Sr. Governador de Sta. Catarina (Florianópolis)

Autoridades: Passando porJaraguä
I::.qlh'rdo.localdenominado, fiquei es
lático ao ver um garoto de aproxi
madamentc I fi anos ser pego de

surpresa quando atravessava uma

'ecrca" na ,·,�giãodenominadaJaraguá
I.querdo. L,te garoto que estava'

pl'lj�im(l ao FÍo f�)i seguro, pasmem
'

senhores, pela cerca. um arame exis
Il�ntc dentre os demais e que mantêm
uma 'çarga de voltagem. Olhando a

,iluaçãodo garoto, j;í, comqueimaduras
Pl'llfundas salvando-o porquanto do

"violento choque" pois quase quenão
J>C' desvencilhava pois estava com os

pés na äguu. gritava quando o

armlloamús. 'Isto acontecia säbado a

lill\l,�,< dn!Uillgov�sÍ'landú o garoto que
Jll�llia nada denunciar pois tinha medo
�l' represália, observei lilie haviam

enfaixado o seu braço direito com 5

pllntns.
'Carís.�iluà..

'

31Itcfl'iCla4Cs: Este ils
sÍJnlo,mer,'q' a urgentíssima atenção
priil(:ipa Imen I,� paru que tul proprietií rio

IIU�' vai cercar sua propriedade seja Sc' ,

1Il"l�SSÜI10 preso. Voltando' do 'Iooal
'

Illgo adiante lia-se novamente "cuida
�u Cllfca eletrificada" isto próximo a

Punk pênsi I. ora derrubada pela cn

Chl'nl,'. adiante' da empresa Malwcc.
QU"l'lliz,'r. estão hri neundo com a vida
humana t' o pior. segundo Iicamos sa
hendo. as uutoridadcs dc Juraauä �Iu

0..: �.

Sul sabem do assunto, sabem que na

região existem diversas cercas com
eletricidade, algumasatingindoaté 220
wolts, mas ninguém' até agora tomou

qualquer providência, Consultando um
dos proprietärins. este afirmou que isto
é costumeiro na região, para segurar

'

bois queestão presos pára não fugirem.
Não existe no Brasil, repito, não

existe no Brasil, leis, que determinem

eletrificação rural bem comoasmargens
de vias públicas. principalmente sobre
rios-o locais onde pessoas e críançasas
margetarn. Contra a lei, contra os

princípios, estas autortdades. na

turalmente estão fazendo "vistas

grossas" .

,

O assuntocnegarä ao conhecimen
to do ,gowrno 'd,' Santa Catarina. o

assunto chegará- ao conhecimento se

necessaríudo progr.ima "Aqui Agora",
pois já filmamos a I, ·�Iã�l. o assunto

somente aguardará a decisão da justi
ça. para então ir ap ar.

Espl'ramos que as autoridades de

Juragun dd 'Sul Imcdiatamenfe tornem

pnlVid"ndas. oncrgioas inclusive contru
ns quc põcm ii vida emrisco. e acabe de
vez com esta harhmidade. Sc neees

sariu. o assunto chcguni ao "Jornal

Nacional".

Furlaneto Castanheira
Telefone 041 422-1023

Paranaguá-PR
'

lO:30hs. a colocação de uma

coroa de flores no Monumento
dos Pracinhas, na Praça do

Expedicionário eToquede silên
cio; 11 hs.CoquetelnaRecreativa
Duas Rodas e às 11 :30hs., almo
ço de confraternízação, alocução,
alusiva à data de .08/05/1945,
términooficial da IIGuerraMun
dial e homenagens. (E.V.S.)

ESCREVE O LEITOR

Periquitos australianos
"Não sem surpresa, deparei na última ediçã6 do 'CP (n" 3943) com a inserção

"Jaraguaense é bleampeão brasileiro", na categoria "periquitos australianos,
mostrando o "velho" e bom amigo Rolli Brucb. Disse "velho" devido ao tempo
decorrido em nosso "longevo" relacionamento, porque o Rolli, na foto que ilustra o

relato. continua com aquela"cara" de guri, que sempre C) caracterizou, ao lado de seu

"tipo"extrovertidoebrincalhão.Comediriamos gaúchos: "tu nãomandaste nada, tchê".
Todaviame surpreendeu a afirmação de que o�olli exerciasua atividade de criador

de "periquitos" como recomendação médica para combater o "stress". Baseado no

passado, não posso imaginar o Rolli com "stress", pois ele mesmo, com suas "tiradas",
amenizava até o "stress" dos outros. Isto sem lembrar dos diversos episódios, vividos no
Baependi, juntamente com o Já falecido Horst Verch, e os "bem vivos" M;'nfred
Albus, Hamilton Garcia e RainerWieie.

Na impossibilidade de contacta-lo pessoalmente, não tenho seu endereço, peço ao

amigofazerchegaraoRolli,nãosóminhasurpresa.comoosmeusparabénspelostítulos
conquistados na longínqua Campinàs-SP. elevando, mais uma vez. o bom nome de

nossa Terra. nas ruais diversas atividades. "Quando fazemos, fazemos bem feito" (ou
não existiriam a Weg, Kohlbach, Bretzke, Manso" Malwee. etc.. etc.. etc.. )".

RupertMayer
Rio Branco do SuUPR

•

Proteia a vida
fr<feitTfro

M�A�af'OlP,l<i
do liM

�

12 DE MAIO
DE 1995
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CORREIO DO POVO - 6 GERAL Jllraguá do Sul, 29. de abril de 1995

Conselho distribuirá tabela Obras com·asfalto superam

d
.

.

. d t
. os 100quilômetrosquiulrados:

OS pro u os· Jaraguä 40 Sul- Elegendo lajotas. No bairro Alia Paula a

o asfalto como benefício pri- prefeitura executa no momento

oritário para vias públicas do, um grande projeto de pavimen- '

centro e baí-ros, algumas delas tação que está mudando com

quenão recebem tráfego pesado pietamenteo aspecto urbanístico
utilizando o sistema Dinacal da região.
(pavimento econômico); o Só nas ruas José Narloch,
prefeito Durval Vasel mostra- Francisco Hruschka e Irmão
se satisfeito com \ <; resultados Leandro os investimentos
conseguidos até agora,já que os ascedem à casa dos R$ 228 mÚ.
investimentos estão sendo fei- Outra obra de vulto a prefeitura

Sobreacobrançajudícialdos tos com recursos da própria executa na rua Bertha Weegc,
devedores do IPTU, Jark disse prefeitura. ' onde a pavimentação a pa(a'i

De janeiro de 93 atê abril
, lelepfpedos deve superar os 21\

deste ano, já são 99 quilômetros mil m2 a um custo aproximado
quadrados de asfalto e outros 50 de R$ 265 mil. Paralelamente à

quilômetrosdeverãoserconclu- melhoria de ruas a prefeitura
ídos até o final do próximo ano desenvolve um' projeto de
- estes pelo sistema Dinacal. A construção de novos abrigos
pavimentação de ruas, porém" para os usuários do transporte
não se restringe a este processo, coletivo urbano. A intenção é
e nem ao de asfalto puro. Neste construir pelo menos 200 deles
mesmo período, outros 13,1 até o ano que vem, com

quilômetros de ruas foram cal- prioridade para os bairros po
çadas com paralelepípedos e pulosos, o quetambém ocorre

mais 52,5 quilômetros com com as obras de pavimentação.

CONSUMIDOR

com os preços
J araguá do Sul - A

preféitura deverá elaborar uma
planilha de preços, como por
exemplo do setor de alimenta

ção, que será distribuída à po
pulação e divulgada pelos
órgãos
de co- OdtldDfÔSS

illt/vem
munica

ção, co
rno for-

tDlllrolDS

deo/vgve/'
ma de

ori e'n

tação
aos con-

sumidores.· A informação foi

prestada pelo secretário muni

cipal deFinanças, Adolar Jark,
eé oprimeiro e importantepas
so do Conselho Municipal de
Defesa do Consumidor recen-

temente reorganizado e

reativado.

Segundo Jark, esta gama de
informações engloba, também,
outros setores como o aluguel
de imóveis, já que novas cláu
sulas vem sendo acrescentadas
aos contratos que, muitas ve

zes; não são lidas com a devida

atenção pelos locatários ou

mesmo mal interpretadas. O
secretário citou, como exem

plo, o pagamento do IPTU do

imóvel alugado, umapráticajá
generalizada nos contratos de

aluguel mas que muitos ainda

desconhecem.

Di$C o secretário que o Con

selho, além de representantes da

prefeirura; terá a participação
direta de lojistas, comerciantes e

empresários, acrescentando que
nos próximos dias começa um

trabalho de fiscalização que,
numaprimeiraetapa, terácaráter
deorientação aosestabelecimen
tos comerciais.

IPTU

que a prefeitura está ajuizando
apenas valores superiores aR$
50,00, caso contrário gastaria
rnaís que o valor a ser recebido.
A partir demaio quem não pa
gou o imposto deste ano vai

receber uma correspondência
de alerta. Segundo Jark, mes
mo com a cobrança judicial a
prefeitura fazum parcelamento
em até seis meses, desde que o

inadimplente pague as custas.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação deServiços
SEGUROS GARCIA

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

, , �

NOS lEMOS A SOLUÇA0.
,ARTE-FIN·AL ti'
FOTOLITO ./
EDITORAÇÃO ./

Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, i37
89251-380:- Jaragu6 do Sul - SC

Fone/Fax (0473) 72-3294

I '

PAVIMENTO

D� UM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA
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VARIG
Fone (0473) 71-0091
Fax (0473) 72-3363

VENDE-SE
Cavalo de montaria. Preço bom.
Tratar fone 97-9709

VENDE-SE

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

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

TRABALHO

Um homem e um rapaz oferecem
separa serviços de jardinagem em

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

Verona 1.8 LX, preto, ano 91,
álcool. Preço a combinar. Tratar VENDE-SE
fone 72-1131 das 12:00 às 13:00 Ponto comercial no Portal de

hs e após as 18:00 hs Jaraguä. Tratar fone 71-0292
ramal231

VENDE.SE
CB 400 II, 83, preta. Valor R$ APROVEITE!
2.900,00. Tratar fone 71-1574

VENDE-SE

Tipo IE 1.6 - ano 95 completo
mais ar. Valor R$ 18.000,00.
Tratar fone 71-0954 (hor.
comercial) .

VENDE-SE

VENDE-SE,
TerrenonoLoteamentoVersailles
III - negociável. Tratar fone 72-
2990 Com Deja

."ENÇÃO
Troca-se automó-

II

,...

vel importado da
marca Fiat - Tipo,
16V 2.01 por apar
tamento urgente.
Tratarpelo fone97-
8770 cl Marlene

Vermelha, 88, estado de Okm. fixas, consórcioUnião. Tratarfone
VENDE-SE OU 'FROCA-SE Valor R$ 3.600,00. Tratar fone 97-9753
Kombi cabínedupla, ano 82,motor 71-1574.Aceito trocamenorvalor
de Santana. Valor R$ 6.500,00.
Contato fone 79-1000

HONDA XLX 250

VENDE-SE

MotoCG80modelo87, vermelha,
linda. Valor $ 1.400,00. Tratar
fone 71-1574

Ford Fiesta com preço velho!

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

I!

,

.,"
, .

.

VENDE-SE

VENDE-SE

RIO-SUL I'

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

ORAÇÃO
A Santa Clara

, Fazer 3 pedidos: 1 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° día;

.

Agradece IM

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

lico-t.I, álcool.completo. Oferta, sião, Tratar fone 71-1574
Valor R$ 9.500,00. Tratar fone
71-1574

. VENDE-SE

VENDE-SE Passat LS, 83, branco, motor fei-

UnoCS 88, azul, impecável, valor to, aros liga leve. Valor R$

R$7.0oo,00. Tratarfone71-1574 4.300,00. Tratar fone�71-1574

LEITE PASTEURIZADO
INTEGRAL

WAGNER

100% NATURAL

. ,

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

II
.

....,jj

Estrada .Iacu- \"u - Kru 10 - (;uaralllirilll - S('

Ateudimcnto ao conxumidur: (0-173) 73-0-1.22

Marajó 89, álcool, em ótimo esta- Máquinade xerox com ampliação
do. Valor R$ 7.000,00. Contato ereduçãocom lano de uso.Valor

pelo fone 71-7165 com Edelceu R$2.0oo,00. Tratarfone79-1oo0
VENDE-SE

VENDE-SE VENDE-SE Fiat 147, 77, branco, à gasolina,
Telefone celular. Vàlor R$ TelefonecelularMotorolahabili- em bom estado. Valor R$

1.800,00. Aparelho Gradiente tado com carregador de bateria 1.800,00. Tratar fone 74-1574

completo. Contato fone 97-9467 etc. Tratar fone 79-1119 .

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

CAUSAS CrVEIS - DIREITO DE FAMrLlA
DIREITO IMOBILIÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS:
01 - ABERTURA, ALTERACÓES E BAIXAS DE FIRMAS.
02 - CERTIDÓES NEGATIVAS DO FÓRUM, REGISTRO DE IMÓVEIS,

CARTÓRIO CIVIL, PREFEITURA MUNICIPAL, EXATORIA ESTA

DUAL, RECEiTA FEDERAL, JUSTiÇA FEDERAL.
03 - ASSESSORIA EMPRESARIAL.

Endereço: Rua Cabo Harry Hadllch, ng 783 - Sala 03
Tel: (0473) 72-1626 - Jaraguá do Sul- SC

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LIdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianas
Residenciais e Comepciais

- Móveis sob medid.a

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao fado do Bese)
Fone (0473) 72-0247

Jaraguá do Sul - sc
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ARQUIVOS

r,IESAS DE
�

VARiaS

TAr,IANHOS "IAQUINAS DE tS:C:EVEP
-----

-------'

FONE/FAX (0473) 72-1492

Proclamas de Casamento
MargotAdeli�('JfUbbaLeh!ll"nn,OfiGialdoRegistroCivildoIODistritodaCornarcadeJaraguádoSul,EstadodeSantaCaÍarina,fazsaberquecompareceram
neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de - se habilitarem pará -casar es seguintes:

Edital N° 19.901 de 19/04/1995
ITALO CÁSSIOMAYER E GLÁUCIA CANI

Ele, brasileiro, solteiro, representante industrial, natural de Jaraguá do Sulxíomiciiíado e residente na rua ProcópioGomes deOliveira, 277, nesta cidade;
filho de Hans Gerhard Mayer e Carla HaakeMayer.
Ela. brasileira, solteira. estilista, natural de Rodeio, neste Estado, domiciliada e residente na rua Rio Branco, 803, Rodeio, neste Estado; filha deAristides

C�lli e Iracema Mária Cani,
Edital N° 19.902 de 19/0411995

ORLANDOJUNKES E ROSICLERE KOCHELLA
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Guaraminim, neste Estado, domiciliado e residente na rua JoséTheodoro Ribeiro, 4.058, Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de José Roberto lunkes e Deonisia Oschler Junkes.

- Ela, brasileira, solteira. do lar, natural deJaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua AlexandreKoehler, 79, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha deJosé
Valdir. Kochella e Nilda Barhara Karner Kochella.

'Edital N° 19.903 de I. 9/04/1995

_

JAIR XAVIER DA RÖS� E SILYEFE APARECIDA MELO
Elé. brasileiro, solteiro, motorista, natural de Aterrado Torto - Pouso Redondo. neste Estado, domiciliado e residente na rua Lorenço Kanzler, 636. Vila
Lenzi, nesta cidade, filho deMelchiades Xavier da Rosa e Elsa Xavier da Rosa.

-

Ela, hrasileira,solteira, estudante, natural de Jrineôpolis, neste Estado, domiciliada e residente na ruaGumercindo daSilva, 603, nesta cidade, filhadeJoão
Ferreira deMelo e Jacira MartinsMelo.

Edital �o 19.904 de 20l04I1995
VALDECIR PUCK E SANDRA MARA DE ANHAIA

Ele. brasileiro, solteiro. chapa, nattu-al deMonteCastelo, neste Estado, domiciliado e residenÍe em Estrada Nova, nesta-cidade, filho deMário Fuck eBlza
Tramontin Fuck.
Ela. brasileira. solteira. do lar. natural de Monte Castelo. neste Estado, domiciliada e residente em Estrada Nova. nesta cidade, filha de Lucio de Anhaia
c Adelaide Fernandes de Anhaia. ..-r

Edital N° 19.905 de 20/04/11J95
DILMAR OLDENBURG E IRACEMAWULF

Ele.brasileiro.solteiro.agricultor. natural deJaraguádoSul,domiciliado ere.idente�m Ribeirão das Pedras. nesta cidade. filho deAlidoOldenburg elngrid
-

Sprung Oldenburg.
Ela; brasileira, solteira, industriária. natural deGuaramirim, neste Estado, domiciliada e residente em Ribeirão das Pedras. nesta cidade, filha de Felippe
Wulf c Helga Kreschmer wule.

-
,

�ital N° 19.906 de 20/0411995

Cópia recebida do cartório de Petrolândia, neste Estado

,
HELIO MOURA ALVES E SIMONE DEFREIN �,

Ele. brasileiro. solteiro. metalúrgico, natural de Correia Pinto. neste Estado. domiciliado e residente na rua Pastor Albert Schneider, nesta cidade. filho de

Joãu Alvese Osvaldina Alves Moura.
-

I;la. bmsileira, solteira. operária. natural de Petrolândia. neste Estado, domiciliada e residénte.em Petrolândia. neste Estado, fillía de Germano Defrein e

Hciga Schumacher Defrein. '

Edital N° 19.907 de 20/04/1995
DELCIONIR BATISTA DA ROSA E.ROSANA BAST.

Ele ..brasileiro. solteiro. operário. natural de Verê, Paraná. domiciliado e residente na n,a Adolfo Barteh 394. Vila Baependi. nesta cidade. filho de César

Bê'tista da Rosa c Maria JaciPrcstes Silva.
.

Ela. brusilcina. solteira. auxiliar de produção. natural de Jaraguã do Sul. domiciliada e residente na rua Afonso Bartel. 394. Vila Baependi. nesta cidade,
IiIha ,I.- Alfredo Bast e Gisela Borchard Bast. \

Edital N° 19.908 de 20/0411995
JOSÉ AUGUSTINHU WEBBER E SlrlETE SUZENA

Ek. hras ileiro. solteiro, comerciante. natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e-residente na rua Águas Claras; 460.l1ha da Figueira. nestacidade, filho de

Antonio HumbertoWebher c Pierina Zappellini Webher.
Ela. brasileira, solteira.do lar. natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na rua Água. C'laras .'460. Ilha da Figueira. nesta cidade. filha de
I.uiz Francisco Suzena c ("Iaudetc de Almeida.

EdItai N° 19.909 de 20/0411995
VAU)EMAR MANNES E JOCÉLIA DE JESt IS ctIST(JDI(Y

1�1t.·. hmsilcinl,soltcir«.hl'tlltlcrciantl'.naturnl de Barra Velha, neste r�lOlad(l. domiciliado eresidente na rua Antonio Bernardo Schmidt, 268. Ilha da Figueira,
ucsta <:'adadl', filho de Raulino Mannes c Rainilda Kreff Mannes.
1�la. hrölsileira. soltcira.comcroiamc. natural de "uarapuava. Paraná, domicilinda c residente na m"."José Theodoro Ribeiro, 2:647, Ilha da Figueira, nesta
t..id.\.c.k. [ilha dc Vitur Alvl�.o;; Custódiu'c'·lIda'.losélia Custôdin.

Edital N° 19.910 de 20/0411995
:JAIME JAnEL'lKI E RAQUEl. FABIANE nLA17.

Elc.hrasilciro, soheiro, balconista. natural <I,-.laraguã do Sul. domiciliado e residente na rua José Theodoro &iheirn. I.SIJI.llha da Figueira. nesta cidade.
filho ct,'Augl,sto .Iagdskí" Olinda Kochella .Iagclski.

-

_

'

.lilu.brasilcira , sohejra. comerciante. natural de Jaragud do Sul. domiciliada c.' residentelateral �5 de Julho, 112, Vila Nova, nesta c-idade. filha dc Veronica
<ilatz.

�:dital N" 19.911 de 20/04/199!'
ALTAIR ßITEI'W<HIRT E ANA PAULA BACHMANII:

EIt,. brasileiro. solteiro, frentista, natural de Ttliú� neste Estad". domiciliado e residente na ma <luilhcTIl1c..' Kl'pmann .. Vila Lahm. f!csta cidade, filhu de

Fr.uu:is\!o Manoc.·1 ßilcncourt e Bc.'nla ßill'ncourt. .

.

I�lil,'-hrasilrirn. solteira. (.·ostureira. nolturnl de Rio du ()c.,c;tc. nc..·sle E'itadll. domiciliada c rl:sidentc na ma (,uilhctime Kopmann. Vila Lalau, nesta cidade.
filha ,,� Antonio José ßachn�1nn e Edik,' Maria Bacl\mann.

�:dital N° 19.912 dr 241041199:-
ELIEZER l)OMINGl!ES DE OLIVEIRA E JAN[,]'E-HAHN

1�le. hm..�ill'Íru.�ulll'iru. 11ll.'Cânil-u.Iló1lural lic.' Tdêmaco Ot.)rhil. Paraná'. dlll1li'c.�i1iadl·) l' fl·:..ic..Ic.'ntc.' na nm A. H 15. n:: 14. Jaraguá.:Es4lU....do. nl!'sla t'idadc. filho

.
-de Jnsias I klltlingllés dI.' ()Iivl'ira c.' .I\llil'la Sanlll:-; dl' ()Iivl'tra.
Ein. hmsilcim.sulh..'ira.dn lar.na1llnll d�·(".u�'adllr.Ilc..'Sll� E�I'lllo.dotÍ1il.'ilía\ta l·fl'sidc.'IlIc.' na I1lól A. XI:'i. n:) 14 .. h\ragmi�EsllUc.�rd(). nesta cidadc.'. filha de Rc..,tmto

Ilahn ,. Sa"·... T"fl'sinha Hahn.
�:dital ;li" 19.91.� d. 2,u1l411995

CLAUDIO CARLOS SIEßERT E (,RISTlA�E LACßE
Eh,'. hr'L�ill'irtl. snlfcirl.1.uper.u.lur dl' l1l.íc.luina. natuml de .Iar.lgllá do Sul. liomiciliöld\l c.' rc.'sidc.'nh.,'c..' Riu ClTRl n. nc.�sla cidàdc, filho dtO [ngo Sichert c Ruth

Vdlkmann Siel,<,rt.
Ela.hrélsildm.sultcir:.I, l\tlrc.lalll'ira. mllural di' }�lragllá dtl Sul. ul\mi",iliada c..' fc.'si"lcnl1.'c.'111 Rio (\�rn\ II..nl'.sI�i ddadc. filhadc Ademar I .auhc c Rcnita Kopsch
Lauho.

-

E'l"ar�, lfUC.· rlll.,'g\lc..· "u cunhcçink'ntll c.ll'llldu:-;. nmndl'i I":L�:iar o prl.'1"I.·nll.' b.lit.lhlllC.· �c..'rá Plihlil.·"lll,,, pc.;ht ítnpfl'n�a c.' 1.'111 (';.trtório.lÚuk scr.í afixado por J 5

l�uinz,·} dias.

-

�AÇOES=
Compramos

TtLEBRA8> - TELE8>C - BANCm - ETC
Ligue 71-7543 - 97-9320

Rua Florianópolis, 65 Centre
Jaraguá do Sul - sc

METALURGICA WOLFRE LTDA.

WOL� u.ma empresa especiali:auJa em boxp/
banheiro, cercas, portões, calhas e esqllllllrú,u de alu.m{nio.

Oà-çamento sem compromisso.WOLFRE também trabalha com
vendas de antenas parab6lú:as marca TECSAT

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

fones: (0473) 72-0801 c/Mario 71-6198 c/ luiz
JARAGUÁ DO SUL-Se

( Panificadora e Confeitaria Lemos Ltda.
-

)
_PÃES_
_DOCES_
.SALGADOS.,

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Jaraguá do Sul - SC

NESTE MOMENTO
TEM AIL.GUÉM

PROCURANDO SEU
PRODUTO

OU SERViÇO.
ESTE�A CERTO
DE QUI; ELE VAI

ENC'ONTRAR VOCÊ .

CP CLASSIFICADOS 71·1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE
Jad Confecções e Presentes. Na' rua Gumercindo da

. Silva Porto, 841, próximo ao viaduto na Vila Lenzi, ou
em separado estoque e instalações. Tratar no endereço

. acima.ou pelo fone 71-5324 com Rose ou Francisco

omais completo guia de endereços
; e especialidadesmédicas, odomolôgicas,
laboratoriais eadvocatícias da região da
Amvali. LançamentodaEditoraCPlida.

Aguarde visita de nossos corretores ou

informe-se pelo fone 71-1919. \

BAIRRO
SÃOJUDAS
Casa

Terreno cl

2.428,98m2 -

Próx. a Facul
dade

Terreno cl
64.117.00m2•

frenteplBR-280

•

'

..
�.•
•

'.

. ..... •.... / 1r'71-7931
� RUQ.AntõnioC .. F'erreira,197

CRECI.6799
..

.

IMOVElS

COMPRA· VENDE • ALl:JGA • ADMINISTRA· INCORPORA

.(

CASAS
, Sobrado cl 300m2 (Rua 446 • Próx. Vieirense) - R$ 98.000;00 - "Em fase de conclusão"
, Sobrado cl 300m" (Rua Conrado Riegel- Pr6x. Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00 "AceHa Imóvel menor valor lcarro"
• Casa alv. cl 128m2 (Rua Beira Rio, s/n" - Próx. ao trevo de Schroeder) R$ 35.000,00 - "Troca p/lmóvel em Jaraguá"
• Casa alv. cl 140m" (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00 "Aceäa parcelar"
, Casa alv. cl 200m2 (Rua �Rorino Stringari - Próx. Weg 1- com piscina) - R$ 70.000,00 " "Troca por apartamento"
, Casa alv. c/140m" (Rua 417" Vila Lenzt- Próx. COlégio Glardlni t.enzí)- R� 35.000,00 " "AceRa carro/terreno"
, Casa mista c/48m2 (Rua Morro do Meio, após n° 99" Lateral Estrada Nova) R$ 12.000,00 "Aceäa carro"
, Casa madeira c/77m" (Rua 830 - Lateral Rua Ponte Trindade" Santa Luzia) " R$ 10.000,000

APARTAMENTOS
, Ed. Argus (cobertura Duplex em altíssmo padrão" Toda m0biliada, bibliotecalbarzinhQ/lareira, etc) " R$ 160.000,00
• Ed. Carvalho cl 184m" (1 suíte + 3 qtos- Todo mobiliado) - R$ 70.000,00 + Financ. 'Troca pl apto BaI. Camoorlú"
• Ed. Schiochet cl 156m" (1 suíte + 2 qtos + dep.) - R$ 45.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Otávio Correa cl 180m" (1 suite + 2qtos + dep.) - Pr6x. Hotel Etalan- R$ 60.000,00 + Financiamento
• Ed. Maguilú (2 qtos + garagem) " R$ 25.000,00 "quHado" . .

, Prédio em censnução'na rua da CEF" Aptos 0/2 e 3 qtos + I ou 2 garagens. Éntrada + Financ. direto. Entregajuntl0/96
• Prédio em construção (projeto p/ 4 aptos c/175m2 cada) " R$ 25.000,00 'Inclui terreno cl 495m" + obra» projetos"

. TERRENOS
• Terreno c/3.061 m" cl casa antiga (Rua Jorge Czerniewicz" Ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00
• Terreno c/7.37m" c/ casa antiga (Rua Pedro Francken " Próx. Àntiga Rodoviária)" R$ 85.000,00
"Terreno c/46@m" (Rua Antônio Carlos Ferreira" Próx. Girassollmóveis) " R$ 48.000,00
• Terreno c/6011m2 (Condomfnio Azaléias" ÚHimo da ma)" R$ 28.000,00 ou "parcelado"
• Terreno cl 630m" (Schroeder "Ao lado da Mariso!) R$ 7.000,00 ou "parcelado"
• Terreno c/2.500m" (schroeder- Rua Valentin Zoz) " R$ 9.500,00 ou "parceldo"
'Terreno c/4.253m" (Rua Bertha Weege "fundos" " Próx. Malwee) " R$ 30.000,00 ou "parcelado"
'l(erreno c/2.817m" (Rua Bertha.Weege "frente" " Próx. Malwee) R$ 30.000,OOou 'parcelado"
.• Terreno cl 565m" (Rua José Pícolll- EstradaNova - Ao lado Mercado Brasão)" R$ 14.000,00
• Terreno c/450m" (Estrada Poço Grande) " R$ 1.500,00 "Acefta Motocicleta"

.

• Terrenos Residencial Henrique Behllng (próx. Sälâo Amizade).Entrada + saldo parcelado
• Terrenos Loteamento Plazera I (Ilha da Figueira) Entrada 1.500,00 + saldo parcelado.

.
SALAS E PONTOS COMERCIAIS

• Ed. Florença c/113m" (1" andar) R$ 45.000,00
• EdHlcio Miner 17m" (Térreo" Em lado do Foto Loss) " R$ 20.000,00
'Shopping Jaraguá c/2·1m2" R$ 17.000,00 + saído financiado em 36 meses. "AceRa carroltelefone, etc"
• casa-comercíal é/230m" - R$ 35.000,00 (Lot. Dalrnat- Após Dalf<;lrte Malhas "Próprio p/lojas")

GA'_POESICHACARAS, Galpão c/800m" + casa alv. c/233m2 + terreno plano c/ 26.549m" (Santa Luzia" Centro)" R$ 140.000,00 "Negociáveis"
• Chácara c/180.000m" (Estrada Garibaldi - 15km do centro" Nascentes + Casa an1igá)" R$ 8e.000,oO "Negociáveis"
• Chácará c/110.000m" (Estrada Garíoaldl- Ribeirão dos HOngaros" 12km do centro" nascentes)" R$ 20.000,00

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

Monique - 3 quartos e demais

dependências cl 2

Terreno
1,395m2 - Rua
29 de Outubro,
próx. JAVEL

,

I
�

•

Casa em alvenaria
cl 135m2

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

alvenaria. Preço:
50% entrada sal
do em até 1·0 me-

Edif. Jaraguá -

apto cl 1 suíte, 2

qtos, e dep.
próximo ao

Fórum - Apto, 3
quartos,

Terreno edifi
cado cl galpão
pré-moldado
300,OOm2

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

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

garagem para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2.
.

Casa mista cl 160,OOm2, rua: Dos Escoteiros cl 13 peças, teletone e antena
parabólica.
Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 105m2 sendo o terreno de
465m2

Apartamento no Edifício Jaraguá
Chácara com 10.000,00m2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Chácara com 42 morqosern Schroeder, terreno todo plaino, água e luz.
Chácara.com 88 morgos em Nereu Ramos, cl casa, luz e água.

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 ,00m2) na rua Francisco de Paula,
próximo da rua Erwino Menegotti
Terreno na rua: ÄAtonio Carlos Ferreira de 19x30mts, centro.
Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria com 140,00m2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti Ltda" ..

�g INTERIMÓVEIS.

CRECI0914-J

Veja
p

* Casamista com 120m2,
.

terreno com 705m2, em
.

'
.

rua tranquila e próximo
do centro (rua Bahia).
Preço R$ 30.000,00
(aceita-se carro

parcelamento)
Terreno

7.066,00m2, rua

. Leandro na Vila

(ótimo para
táb ricas). Preço
50.000,0.0 (a combinar).

lenzi,
galpões

R$

·

.--------_ .. _-,-�.� ..
·

�� .
I

CRECI N" 1589 J li:.. I
.' 31 •
• I
· Ba..... Sul .

: I....õveis :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I I
.'

. Vend� ITerreno .

• Terre.n<i�1 '>76mZ(l4x27). na Barra. Rua Frida Piske Krueger, Preço.
• RS 8.000,00 ..•
•

Terreno c! 2:79Imz. rua Walter Marquardt,defronte Centro Com. IVasel. Preço RS I SO.OOO.OO

• Terreno c/720mz (i5x48). na Barra. Preço RS, 17.()OO,00 •
I· Terreno€/600.00m2.( 15x40). Rio Cerro II. próxin,!oMetàJ. Lombardi, iPreço RS 6.000,00

.

I Terreno cl 384m2 (16 x24), Lot. Jardim ItIruschka II. bairro Sâo.Luis, •
• Preço R$ 7.000.00 em 15 vezes

.
.

•.
• Terrenoc/l.06(,)Il1'edif�doc/gal�ode95m2- BairroS. Luis-Preço.RS 25.()()O.()() - negociävél

• Terrenos no Lote�ll. do Marquardt. localizado na Barra. Preço RS· •
•. 6.;iOO.OO .

ITerreno c/5.0(Xl.OOm'. na Barra do Rio {'el1'�.l,'reço R$ 40.000:00-
• negociável. '. '.
• Terreno c/l.762,91 012• rua 25 de Julho. esq. rua Brusque, Vila Nova..•Preço RS 85.0()(),00 ,

•I Terreno com 575m2 (I8x32l. na rua Angelo Basuffi.Hha da Figueira.
• Pr�ço RS 7.000.00 - financmdo' I

(.�asa."
II Casa em alvenaria cl 108.50111'. recém....onstruída, localizada ii rua

• 774.loteamento Ana Paula III: (·undi\·úes R$ 12.000.00 de entrada, 4 •
• pre.s�,çöes de R$ 2.000.00 " 11)" .., 14 wies dc RS 18:'\.00 lixas.• '

totalizundo o-valor dc R$ 24.J92.0()
• Casa de alvenaria ct 146.(X}m'. rua Franü...·u Stinghen. na Barra••
• terrenocom 406.00mz: Preço RS .1�.()()O.()() . hc�oci:ivd - 'aaita: I

carro. telefone '.

I Clisa em alvenana cl 132m'. semt-acabada.. iqlos. I .'Ull� e demars I
• dependências. na Barra. Lot. Rosa. Preço RS 12.(X)O.(}()' •
•

Casa.em alvenaria ct 130m' .. � '1H)S C demais dependências .. guragcm. •' .te.rreno com 440m2. Vila Rau. Aceita carro. Preço R$ 2'i.OO().O()

I Casa'de madeira . .> '1105. 2 BWC demais dependências, rerqeno cl 528 •
I (16x33). na Barra. Rua Honicio Rubini. Preço RS 25.()()O.(X) .•Casa de alvenaria cl n.OOm'. lateral rua Bertha We.gc. próximo a

•• Malwee, semi-acahada, Preço RS 25.000.00 - negociável.
• Apto. I07'!12, :'\ quartos. I suíte. 2 BWC .. sala. cozinha. garageru na ·1
•

Barra. Preço R$ 35.000.00
IApto. c/1'26.()()m'. 2 qtos .• garagem. 2 BWC. churrasqueira e .demais

.• dependências, na rua Eleonora S. Pradi - Centeo, Preço RS 43.(XlO.()(} •
•

- negociável •Prédio c/2 pavimentos cl 196m'. desmembrado em três .II'I<>S .. sendo
• WIl cl 96m2 e os outros dois com 5()m'· cada um. localizado na Barra. •
• Preço RS 45.000.00 •
•

Casa em alve.nariacl93.50m2 semi-acabada. 3 qtos e dentais depen- I
·

dências, Lot. do Marquardt, na Barra. Preço RS 18.!l()().()(). Aceita-se

I carro <:>U financra até 4 meses. I
•

Loteamentos no Rio Cerro II - na Rodovia sc - 416
I- A partir de RS 2.000,00 de entrada e saído em até 50 meses com

• prestações de RS 100.00 p/mês •
• AI1lI:8 I.

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

• {ialráo c/7()()mz• lateral rua Horácio Ruhini. próximo a Malwee.
-

•.
I I

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

I
TERRENOS

ITerrenoRuaJoaquim FranciscodePaula, cl
2.500m2.Próx, trevo Posto Marcolla

I
Terreno cl 5 .184m2• rua 199 sem nome -

IVilaNova
Terreno naAv. Mal. Deodoro da Fonseca cl
950m2

I
Terreno no Condomínio das Azaléias Lote

In° 01
Terreno 15x32 - 490m2 - Loteamento O Dia

I
- rua 40 I - Sem nome

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

I

I Terreno ell.500m2 + casa de alvenaria na Irua Epitácio Pessoa
Lote n" 57 no Loteamento Ana Paula III

I
Lote e/468m2 - Rua Adão Nomski - Vila

ILCI;JZÍ - Próx. Escola Giardini Lenzi
Lote n" 187 im Loteamento Ana Paula III

I
Lote n" 190 no Ana Paula 1fI

ILote I�
o ()45 - Loteamento LiodoroRodrigues

- Rau
Lotes naruaPaulo Klitzke.hairro: Amizade

I CASAS ·1Casamista cl 112m2 (São Luís) Lateral Rua
Valdir Manfrini

I
Casa alvenaria Lote n° IOlJ - Loteamento

·1Ana Paula II cl 420m2.
Casa em construção cf 100m2 Loteamento

I
Ana Paula III - Lote n" 187

'ICasaalvenariac/257m2+terrenode5.700m2
- Rio Molha
Casa alvenaria cl 140m2 - Barra do Rio

I
Cerro

ICasamista 66m2 4- garagem lote n° 67 Ana
Paula III

Empreendimentos lmobniarios Marcatto

Av. Mal Deodoro 1179

,.,.
...

71-1136Compra eVende
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Animadinha
Entre os artistas convidados

pela Globo para fazer parte da

platéia vip do primeiro SomBra
sil do ano, a mais animada, sem
dúvida nenhuma, era a ex-futura
namoradinha do Brasil, Adriana
Esteves. Muito mais que os frios
atores Marcos Paulo, Isabel Fi
llardis, Mauricio Mattar, Janaí
na Diniz e os tímidos jogadores
Zico e Júnior, Adriana dançava
sem parar ao lado de uma amiga
c do músico Paulinho Moska.
Mas foi durante a apresentação
do malemolente Lulu Santos que
ela quase enlouqueceu de eufo
ria. Na saída; preocupado com o

elevado estado etílico da amiga,
Paulinho Moska sugeriu que ela
deixasse seu carro no estaciona
mento da casa de shows e fosse
no seu. "O que/ é isso, estou
bem", disse, meio cambaleante..
Não se tem notícias de que tenha
encontrado a fechadura da porta
de seu automóvel.

, Proposta frágil
.

Interessada eoi reforçar os

seus quadros, a CNT tentou in
vestir em mais um nome de peso,
mas desta vez não teve sucesso.

O artista em vista era Serginho
Groissman, que comanda o Pro
grama livre no SBT. Ele recu

sou a proposta e aproveitou para
renovar seu contrato por mais
dois anos com a emissora de Síl
vio Santos. Os valores oferecidos
pelacm não chegaram a como

ver o apresentador.

Caderno de
•

/ PACOTES TURíSTICOS -

PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS INTERNA
CIONAIS ERODOVIÁRIAS

Câmbio

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

CORAÇÃO DA CIDADE

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

FONE/FAX (0473) 71-1919

Preparativos finais
Com elenco definido

_
tendo

à frente Tarcísio Filho, Bia Seidl
e Lucélia Santos

_
e com pré-pro

dução adiantada, o SBT projeta
o início das gravações de seu

novo folhetim, Sangue do meu

sangue, para o final de maio.
Mas a direção vai continuar'a
cargo de Nílton Travesso, Hen
rique Martins e Del Rangel, a
mesma trinca que dirige As pu
pUas do senhor reitor. A hora
extra é possível pelo adiantamen
to das gravações da saga lusita
na, que devem terminar no iní
eio demaio.

Palco nos planos
Marcelo Serrado e Letícia

Spiller vão aproveitar a onda de
sucesso da novela das sete e

quando acabarem de gravar so�
bem direto aos palcos para ensai
ar a peça Abelardo e Heloisa,
sob direção do consagrado dire
tor Moacyr Góes.

Ascensão
Diante da empatia do 'mecâ

nico Raí com o público, especi
almente o feminino, a Globo não
pensou duas vezes: quer renovar
o contrato de Marcelo Novaes
por, pelo menos, três anos. Ago
ra só depende do ator dar o seu

aval.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A escolha certa
Com salário dobrado depois

da recusa em se transferir com o

namorado Chico Pinheiro para a

Record, Carla Vilhena está em

vias de ganhar mais um presen
tinho. No caso, uma promoção.
Isto porque a bela apresentadora
vai dividir com Geraldo Canale
o posto de Chico no comando do
Jornal Bandeirantes.

Atolado em projetos
o cenógrafo Mauro Montei

ro
_
irmão do quase homônimo

MárioMonteiro, diretor de ceno
grafia da Globo e carnavalesco

.
nas horas vagas _, anda atolado

.

com vários projetos para as no

vidades que estréiam na emisso
ra a partir deste mês. Além de ter
feito a cenografia da série Ma

lhação, Mauro Monteiro está à
frente de Terrír

_
o novo pro

grama que mistura humor e ter

ror, com Ney Latorraea protago
nizando _ , do novo Os trapa
lhões e do Som Brasil, gravado
no Metropolitan, no Rio. "Nun- ,

ca trabalhei tanto. Ainda por
cima tenho que cuidar da ma

nutenção constante dos cenári
os", bufava o cenógrafo, atolado
entre pranchetas e papéis, numa
sala daGlobo Tycoon, ZonaOes
te doRio, onde está instalado pro
visoriamente.

Sangria
Depois da enxurrada de no

mes do elenco de Sangue domeu
sangue, mais dois atores estão
acertando os ponteiros com o

SBT. O primeiro é Guilherme
Leme,'que por sinal já assinou o

contrato para integrar o elenco da
novela. O novo nome que surge
agora é o de Lucélia Santos, que
está conversando com a emisso
ra. Afmal, novela sobre abolição
da escravatura e com detalhes
históricos do século passado são
uma especialidade da atriz.

Espiral ascendente.
Com a ótima repercussão de

Quatro por quatro, não foi só o

autor Carlos Lombardi quem su

biu no conceito da Globo. O di
retor Ricardo Waddington tam

bém está aproveitando o sucesso'
de sua novela. Catapultado ao

primeiro time de diretores da
casa, o marido de Helena Ranal
di já está escalado para dirigir
História de amor, novela de
Manoel Carlos que substitui Ir
mãos Coragem. O diretor, mos
trando-se bastante reticente, pre
fere não comentar o assunto, ale

gando que ainda está com uma

novela no ar.

Sem previsão
Lug de Paula e seu persona

gem Seu Boneco ainda não têm
data de éstreía na Manchete. Se
gundo o diretor artístico da emis
sora, Régis Cardoso, ainda estão
sendo acertados os últimos deta
lhes. Mas ele adianta que Lug
terá um programa infantil diário,
com direito de um especial do-

.

minical de uma hora de duração.

De fora
O ator Alexandre Moreno,

recém descoberto em Pátria mi
nha, quando encarnou o injusti
çado jardineiro Kennedy, humi-

'lhado por seu vil patrão, Raul
Pelegrini, não vai participar do
elenco deMalhação, como esta

va previsto inicialmente. Em seu

lugar, para fazer o professor de
natação Israel, entrou Ademir
Zanyor, experiente em teatro e

que passou num teste entre 600
candidatos para integrar o jovem
elenco. "Ele não tinha disponi
bilidade integral de horário. Só
por isso escalamos outrapessoa.
Mas quem sabe da próxima vez

ele fica?", desculpava-se Lean
dro Neri, um dos diretores da sé
rie.

MALHAS· LTOA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
.

ROD. SC - 416, N2 2727 - RIO CÊAFlO II

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

Polêmica verde
A superprodução Tocaia

grande da Manchete corre o ris
co de não iniciar em breve, con
forme estava sendo noticiado pela
direção da emissora. Embora. o
elenco todo já esteja decorando
seus textos para o começo das

gravações, os atores estão para
dos esperando que a emissora
saia ilesa da enrascada em que
se meteu com ambientalistas de
Maricá, cidade do Rio de Janei
ro. É que a rede está sendo acu-

.

sada por instituições de preser
vação ambiental e órgãos gover
namentais por ter invadido uma

APA (Área de Proteção Ambien
tal) na região sul fluminense. A
Manchete é acusada por ter der
rubado árvoresmuna área de cer
ca de 20.000metros quadrados e.

já está sendo processada judici
almente. Mas o diretor artístico
da emissora, Régis Cardoso, re
truca: "há algo político por de
trás disso. Aquilo era um terre
no arenoso e com mato baixi
nho", garante secamente.

Troca-troca
Sobrou paraMaria Zilda. De

pois que Maitê Proença saiu de
Decadência para integrar o elen
co de Cara ou coroa, próxima
novela das sete, é ela quem vai
viver a vilã Irene na minissérie.
A atriz vai formar com Luís Fer-

. nando Guimarães, que será Pe
dro Jorge, uma dupla que arma

mil falcatruas.

Reforço
Mais uma figura conhecida

aporta na novela A idade da
loba, daTV Plus. É o atorEduar
do Conde, que recentemente fez
o papel de pai da personagem
Cilene (Isadora Ribeiro), em Pá
tria minha. O convite partiu do

próprio diretor Jayme Monjar
dim, interessado em reforçar o
elenco masculino da feminista
novela.

tfD
DECORLIVE

Â�� e f"4lúúeú�
�.fÚ, alta.�

Presentes - Decorações e Luminárias

��a�e?n�
VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

Rua Domingos da Nova, 154
(ao laJo do sinaleiro da Reinoldo Rau)

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

Je soy atriz
A mais nova explosão na mí

dia, a paraguaia _ diga-s€ de pas
sagem legítima _

Verônica
Castifiera, revelou que, antes da
confusão em que se viu en

volvida, recebeu um convite de
Paulo Ubiratan para trabalhar na
Globo. O capo global, segundo
ela, teria convidado a exuberan

. te moça para fazer um LeSLe de
vídeo.

Emoff
Durante as gravações do novo

programa Os trapalhões, no Te
atro Fênix, no Rio, Dedé Santa
na e Renato Aragão aproveitaram
o intervalo das gravações para
implicâncias recíprocas e deleite
do público composto por alunos
de escolas cariocas. Dedé rego
zijava-se por ter tido o sexto fi
lho, um. menino, que está com

dois meses, implicando com Re
nato que, embora casado há qua
tro anos com Lílian Taranto, ain
da não providenciou nenhum.
"Eu já fabriquei mais um, e

você?", disse Dedé. "Resta sa

ber quem é o pai!", devolveu
Renato, gargalhando.

Escalação
A grande surpresa naescala

ção da minissérie Decadência,
, escrita por Dias Gomes, é a pre
sença da bela Maitê Proença no

papel da vilã Irene
_
sua primei

ra vilã desde a Carla de Jogo da
vida, em 1982

_
uma promoter

de uma boate que faz tudo por
dinheiro. Maitê terá como cole
gas neste trabalho Edson
Celulari, AdrianaEsteves, Stênio
Garcia, Maria Padilha, Beth
Gofman e uma nova surpresa:
Luiz Fernando Guimarães fazen
do um papel sério na tevê.

No ar
Ao retomar de uma viagem

que fez para Miami, o apresen
tador e dono do SBT Sílvio San
tos se deparou com a desenvoltu
ra da modelo e atriz Giseie Fra
ga na apresentação'de uma pro
grama veiculado no circuito in
terno do avião. Disposto a con

vidar a linda moça a estrelar um
de seus telejornais, ele se surpre
endeu ao saber que Gisele vai fa
zer um papel, sem grande desta
que, naminissérie globalMalha-,
ção.

o endepeço onde a qualidade tem bom ppeço, fabpica: Jacguapd,
.

.

Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,
Xadpez, Listpado, por-o atendeI" confeccionistas do remo de mallhas

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o último filme de

Brandon Lee (filho de Bruce
Lee), antes de sua morte, O
Corvo, chega à sua 'locadora
como um dos melhores no

gênero de ação. Já em O
Cliente, você participará
ativamente nesta história de

suspense, que somente um

garoto de 11 anos sabe de
toda a verdade. mas não sabe
em quem confiar e,
diretamente daWalt Disney
clässícos, O Rei Leão.
garante o prêmio de maior
produção realizada até hoje
nocínema. Não perca estes

lançamentos na Barão Vídeo
Locadora.

.

Dicas d. Vídeo
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

�
"...

RE'I'LEÃO
o

lVIUNDARÉU
Planejamento de Ambientes Ltda.

Idealizamos o seu projeto, funcional
e criativo, segUndo seu orçamento.

, Temos ainda à sua disposição, mesas,
bancos de jardim, abajures, quadros,

tapetes, almofadas. etc.
�/\
�� )

G8
- -

[JE}
I • I

I • I I, • -.

, I

maxmo

em
;1M&ttM�,e..".,NKlI........__

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

R. Presidente Epitáeio Pessoa 203
Jaraguá do Sul - SC - Fone 97-9414/97-9741

........ , , ..•.._.

':.:::::::.::::,.::,>:�><:::,,: ::

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 4 CADERNO DE VARIEDADES· Jaraguá do Sull, 29 de abril de 1995

Destaque da semana, a bela Fabiane Klitzke

Gente & Informações
OAnjoRouco
.em destaque
Comumbom· I -

número de apreciado
·res da/itttratura
btilsil(!�ra, foi klifÇ�-
40. em lif(t1.guá do Sul,
O Anjô Fi:ÔUQo. O
coq�etel li,e. lançamen-:
'··tos aconteceu·nii

··i;t1f[:·1Federal, com a pre- I

11&1
gra/ou os exemplares I
d(}� [JTJJsente$,.

. ..
'

/ I�"%..�'�®m�

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

51liMR
Centro Educacional Sigma

, PRÉ-VESTIBULAR
SEMI-INTENSIVO

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

UMA

ORGANIZAÇÃO
, A SERViÇO DA

COMUNIDADE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS
Re' 1.001 . Casa alvenaria nova c/192m2• Rua João Batista
Rudolf, .n 161. 'Cl 1., suite. 2 dorm., salas, dep. empre .. lavand.
cozinha, disp .. churrasq., 2 BWC social -. garagem pl 2 carros. c/
anl. parabólica e portão elelrönico. por apenas RS 75,000.00
ReI. 1.002· Sobrado em alv c/143m2• Próx. ao Clube de Campo
Baependi, RS 65.000.00
ReI. 1.003 - Sobrado antigo c/230m2, área terr. cl 1.84Om2 - (Rua'
Presido Epiláeio Pessoa), 933) R$350.000,00- aceita-se proposta
ReI. 1.004 - Sobràdo. em alv. c/ 360m2 novo - Rua José
Emmendoerfer, 1153, terr. e/l.600m" - R$ 170.000,00 - aceita-se

proposta
Rei, 1.005 - Sobrado em alv.lanti!!lo c/260m2 - Av. Getúlio Vargas,
n" 488'- ao lado do Sup. Europa - R$ 150.000,00 - aceita-se casa
menor valor.
ReI. 1 .OOS - Casa alv. c/3dorms .. c/170m2• Rua Uruguai, n" 62
. próx. puas Rodas lnd. - RS 75.000,00

.

Ref. 1,007 - Sobrado c/ 140"j2 + eonstr. fundos c/GOm" - Praia de
�rra Velha com mobi·'ia. Rua.Guaramar, 76 - RS 65.000,00
Ref. 1.ÖOS· Casa mista �j 120m2 (Piçarras) Av, Marcilio Dias, 126
c/ teletöne RS 33.000,00
Ref. 1,009· Casa afv, c/280m"· Rua João Eggert • Bairro Itajara.
230· R$ 45,OOO,ÖO
ReI. 1,010 -Casa mad. c/70m"+ pento comem alv. c/96ffi2· Rua
João Januario Ayroso, 3465 • RS 40.000,00
ReI. 1.011 - Sobrado em alv. c/ 129m2, semi/acabado· Rua
Richard Piske, 160, RS '33.000,00 . aceita-se proposta, apto.
menor valer.
ReI. 1.012 Chalé cl 70m2, terr. c/128m"· Rua Alberto Fachini. Vila
Nova - R$ 65.000,00
Rei. 1.013· Casa alv. c/144m2 - inacabada- Rua Pedro Fforiani,
sln' - R$ 30.000,00

.

Ref. 1.014 - Casa alv. c/91m2 + ponto com. c/70m2 - RuaAntônio
B. Sehmidt, 507 - Ilha da Figueira - R$ 37.000,00
Rei, 1.015 Casa mista cl 70m2 - Bairro Rio Molha - R$ 9.000,00
Rei. � .016 - Casá alli. c/70m"· Rua Prel. José Bauer, 469 - RS
25.000,00

.

ReI. 1.017 - Casa alv. c/ 90m2 - Rua Pedro Fforiani, 653 , RS
19.000,00
Rei. 1.018- Casa.alv. c/112m2 - Rua Paulo Vottolini, s/n' - !)Iereu
Ramos - R$ 20.000,00
Rei. 1.019 - Casa alv. cl 260m2 - Próx. arroz urbano- c/ 1 suite +

4dorms, 3 safas, dep. empr., ehurrasq. antena parabólica, garagem
p/2 carros, sauna, cozinhac/arm.embutido, R$ apenas 55.000,00
Rei. 1.020- Prédio com 2 pavimentos· Rua Carlos Eggert, 164·
c/170m2, terr .. com 220m" + sala comercial, + 1 apatamento- R$
60.000,00
Rei. 1.021 - Casa mad. c/ 78m" - Terr, c/ 1.500m" (estrada R.

Molha) RS 13.000,00
ReI. 1.022 - Casaalv. c/132m"· C/2 dormis" 2 BWC, lavand.,
cozinha - Estrada Garibaldi • Próx. antigo Gumz • RS 45.000,00 .

ReI. 1.023- Casa alv. c/160m2 - c/3 dormS.. sala, cozinha. BWC.
área óe serviço - Estrada Ribeirão Grande· RS 140.000,00
ReI. 1.024 • Casa c/98m2• terreno c/735m2• Rua Roberto
Ziemann,4,530 . R$ 30,000,00

APARTAMENTOS
Ref. 4.001 • Edifieio Ana Paula· Apto cl 1 suite. 2 dormis .. 1 BWC

social, sala de jantar, sala de visitas + cozinha e lavand" c/

garagem, churrasqueira coletiva, portá eletr., interfone, dep,
empreg., c/ BWC RS 48.000,00
Rei, 4.002· Edificio Eldorado· Apto. c/I suite +.2 darms. + BWC
social e demais dependências (novo) R$ 50.000,00

TERRENOS
ReI.2.001· Terrenoc/446m2• Próx. PostoMarcola- R$13,000,OO
ReI. 2,002 - Terreno Loteamenlo Chàmpagllat. cl 405m2 - RS
15.000,00
Re1.2,003· Terreno - Itapocuzinho - Bairro João Pessoa cl 450rTi2
- RS 3.500,00
ReI. 2.004 - Terreno c/17.791m2. ótimo plloleamento· Próx. do
Juventus· RS 35.000,00
ReI.2.005-Terrenocl7.000m2. RioMoIha-Lateral·R$25.000,OO
Rei. 2.006· Terreno e/8.000m2 - Rua João Tavares· Rio Molha·
RS 20.000,00
ReI. 2.007 • Terreno ci 535m2· RuaWaldemarRua· RS 10,000.00
Rei. 2,008· Terreno cl 392m2• Rua Leopo�o Diel- RS 11.000.00

$ÍTIOS
Rei. 3.001 • Sílio • cl ,20.000m2 - Rua Benjamin Constant •

Massaranduba - RS 18.000,00
,Rei, 3:002 • Sítio cl 105.076in2• Sctiroeder· Próx, Mad. Àngelo
Paufelo c/ agua corrente. casa mista, 2 lagos, cercado • RS
30.000.00
Rel.'3.003· Sitio na cirtade c/16.200m2 c/casa de mad. c/70m2•
lugar alto c/ vista pI cidade (Vila Nova) RS 45.000,00
ReI. 3.004 - Sítio c/ 20.000m2 • c/ casa alv., agua correnle, 5

cabeÇas de gado • (Estrada Garibaldi, próx. ao Gumz) - R$
45.000,00

. LOTEAMENTOS
Rei. 2030· Residencial Behling • próx. Salão Amizade co� toda
inlra-estrutura - Lotes apartir de RS 8.000,00
Rel.2031 • Residencial Piazera - Entrada para Pedreira Rio Branco
" 800m rado esquerdo - Lotes apartir de R$ 5.000,00

SALA COMERCIAL - LOCAÇÃO
Rua: Domingos da Nova - c/80m2 - R$ 350,00 por mês.

COMPRAR OU
ALUGAR
REQUER

·SERIEDADE. E
- SER�EDADE

.
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.. NAS OFERTAS
IMOBILIÁRIAS: �:.
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erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0510

Vende'
Sai •• ('m�ll. Ed, F!orL·nl,;a. I" andai'dI' :'\.94m2
(,·�.s•• 11" h •• iI-.-n .In.in ..�·ssu.. �':nl ul vcmuiu. prox.
RL·<.:I\.:aliv;I.I,,:!(1 1"''''.-';'':1 ,'1 1"\11.111'1 . .2 qll;lrt".-. + I SlIl't,,,: .. -';;,IIa
.I..: TV. sala .I,,' cxt ar, \,.""" ..... ,/.il\ha. hanh"inl " �a·ra�<.:nl.
(._�.'S."t.·n.1 Sehl·nt.·d�·I· I'rllxinl<,'Mari.-.,,1. casa Illista ":111

tÍtilllas L·'Hllli<;,o..:s l-/ I I Om-' coru ,I, qllill·toS. 2 hanh..:iros.
sala. <.:q('a_ ::,,/.inha ,. la\'and.L....ia"

Apto Ed. S..:hio<.:h<.:t ao 'tado do Supc rmc rcuclo S..:si.
I'iuanciado cl 165m2• ct pisc iua. I garagcns. salão ... lc
Icxtus , quadra cxportc , porre.iro 24 horus.

Loh:s no Lotcnrucuto Itapocuzinho. Filla,n'ciado
Lotes 110 1 .l)t<.:aI1lI:II10 Jardirn Franc isco. Fillanl..'iado.
I .nh:. 42<;1111. próx irno Brcizkc.
I.o&t., ".-('Xilll" Urbuno . .la'ragu;Í·Esq�lcnlo. 450m2
6,-"00.00
·I.n& ...· pro x i n u . ;111 ('..:pnllll..'lllll :�92nI2
"".tes financiados uo bairro João Pcsxoa.
Lotes finallL'iados CI11 frente AABB.
T(_'IT(_'nH et.·ntl·al. IH) infcio da I·U:1 Adé.lia Fischcr :ín.;a ele
,,�,02:U)01ll2

Casas
Casa de alvenaria e/ 220m2 1 suíte + :3 dormitórios
demais dep.• Rua M. Ziemann
Casadealvenariacl3quartos ·lnícioJaraguáEsquerdo
Casa de alvenaria cl 180m2 cl terreno de 2.6oom2 -

Rua Joinville
Casa de alvenaria cl 130m2 cl 3 dormitórios - Próx.
Salão Doerirng
Casadealvenaria rua Felipe Schmidtcl155m2, terreno
688m2 rua Felipe Schmidt
Casa de madeira cl 100m2 - Rua lt1não Leandro
Casa de alvenaria cl 3 donnitórios - Rua Arquimedes
Dantas
Casa alvenaria cl 80m2• Rua Adolfo Ziemànn
Sobrado alvenaria cl 300m2• Vila Lenzi em construção
Sobrado alvenaria cl 300m2 • Lateral Bernardo
Dombusch

Apartamentos
Apto. cl 2 ou 3 quartos em construção rua C,E.F. pl
entr�ga dez/95
Apto, Ed. Isabella cl 122m2• 2 quartos -+ suíte cl
piscina
Apto. Colid. Amizade - cl 2 quartos· Fina ....elado
Apto. cl 118m2 Ed. Dona Lili em Piçarras cl ótima vista
pl mar, 2 quartos + suíte demais deperldências cl
entrada e saldo parcelado em 36 meses (RS 60.000)

Terrenos
Terrenocl2.6OOm2•Rua Joinville"ótimo pontocom�rcíal
TerrflOo cl 430m2• Loteamento VefSailles
Terreno cl 589m2 - Ilha da Figueira
Terreno cl 2.7oom2• Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno cl 532m2 - Próx. Posto Marcola
Terreno cl 300m2 - Praia de Ita]uba próx. Igreja Cató
lica
Terreno cl 450m2 - Loteamento Girola
'Terreno cl 430m2 - AQla,do do Condomínio Amizade'
Terreno cl 400m2• Rua Marcelo Barbi
Terreno cl 1oo;OOOm2 cl casa alvenaria ótimo
empresa - Rua Wolfoang Weege (Rio Cerro I).

Aluga-se

a......IdoJ_,6I
,mal da na da Caia lcoDÔIIiCa federal

roNE7l.....

Telefone celular

I)AllutiA. "IM�II.JA>'\r'·
"

-1"--- - .... - .. -/�.., 'CRECI 4004

VENUE·SE
I'ASAS

,( '.1.... 1 til' ;11\"t.'n"ri"llt 1401l1l�. ruais terreno de f4x2 l. lHur;ui;I, 4:UII1 � �IU;U10S; 2
lxinhc in,-" � s..'J.Ix, n)Jl�I.l·();inhn.la\'iU1i1t:nit� 2 IIIS!'N..'Jl...as. garage'l!, 'llllllITilSljUCIr.t,
salão.de fCS\�lS. com rua calçada, próxuno ao p()stq Mime. Valor 40.000.00
Casa alvenaria, Vila Lalau de 4 quartos. 2 'salas. 2 banheiros. copu, cozinha.
lavnndenu.churrasqucira. garagem, toda nnnnla. pr{\xi'lk)àMarist.l, ValorR$
.�O.OOO.OO
('asa de nlvcnaria. pröximo ao 1:01() Nortclândia. 1 qunrtos, 2 banheiros, sala d!,.'
\'isit<ls. copa. coziuha, sala etc h', árcadc serviço. salão dc festas. churrasqueira.
�a"'�"111 paru .l,,,"m', V"lor �$ 85.000.00
� c,,:-a�, ."lolhltlllllt.l Ih: 'Il.Itlc-ir'l ele I xumtx. ,,:111 ()Iink) estado c Ultra dc alvclmri'.1
,It- I '111111 ... , .� ...unes. I �IU�U111. cozinha, banheiro social c garagem. terreno
l'llllll'!\ 1,li ,h' -ti JlI!III�. :\�I ruaJoão Planincheck. centro, V.dor R$7!\.OOO.OOou
p;lrn:ladtl l'IIIOII': III Ilk:'SI.."S

(',,�t d�' ,,1\'1.."11.11"101. I SUill'. � qUil110S. 2 hanheiros, dependência de clI1"lregada.
.�.d;t. \ lll',!, ,"'/lI1h.l ..... ;d.1 dt' j",u;lr.l·hurrasqucira, garagclIL tcrreno de (ltlOll1tS,
11111.\1111(' oi \1;·11"1 ....111. 11;1 111.; .I111\·llh.' V;dor RS 65.000:00

.

( .1.".1 ,k 1I1,I,k'II·.1 l'lIl !lO<l ... dlll;<;l'f\'ilÇÚCS, ill' � quarlos, sal<l, t.:ozinha, hanhclro.
�.lr.l�l·IlI.\ ", MimI:-- du l"t;lllrll \' ..har R$ IM.�UO�OU
SUhr,ldl' ,k 2 1'1:-\1,'" ullU �.qIlBlb. Ih' h.llno lla\';Ií. CIII (iUêlfélmirim. Valor R$

(·"Sill.."llI ��I ii" gt;l'IlI;ll1lnl til' 1 XlllIlI .... prl·li,.. ,Ul"�' til' UIlIO\ rl'flll"lUOI, t.:UI!\ tcrrcno
d�' 7(,1 frt\{:-;.. 1'1\1111;' l,:lllllCTl i'tl. V.,lor R$ MS.OOO.OO 11.1 nl" Pilllr� hililklin.
prÔXIIII"'.111 (·(I!1·..·1t1 IU'nl1'nl

(';ISiI dtO ;lh'l'!M!'I;t l·,'1I1 � '111.\111':-'. sal.l. �'o7illh<l, hanhl.."iftl.lavamll:ria, !!"ra�CIlI,
I'ft'('\lflll' ,I \1 .. I\\\'l'. 11<1 RIIT.! Valor RS IM.UUII.OU

AI'ARTi\�lE;'I;TOS
, '

:\ph, .. I.HI\'\' fillitllll.I,!tl. Pl' '.\lllu'.1 �\'klll'�' ,I,'i V ...·í, IIhIS,l.·�If1isafi.\ dt: vi.'\lt'IS nUll
....\ .ul.1 1\" ....1.1 par•• ,I ,'ut",k I. t' '/11\1\01 t'lllhuII'!,lllljll n1<ínllt'rl..·. ,irl'<\ 11..:- "'I.'f\'l1(tl.
: ljll.lrlOS dJlHhanlll'lrl' :-'\'1. ,;1[ I. tllllpkh" I ....Uill·' IIIII,U' ülTHtidonado, sal.\o tlc
1,':-.1.1. g,U"I�"'llll:OIIII'I\rJ;h' ...·klll.llhl'. ,· .. Iul' RS, �:;,OUO�(HI e!L' cntr.uLll' filais

S,\!..\ {'O\IERI '1.\1.
( ,.,:: ; ·'11111..... 11,\ rU.1 .1I'"l"Ilk.I'I,·.\IIIII .• l \Vq! ."!. Valor R$ !\().ooo�on. Aceito
1·I.Ilh ..... I.1

n:II.RENO.s
1·�·n ...'II\' Ik � \:\2(111.11"\1 .. AlllúlUtl( 'ar-1tls I;cn·cirilú I rUlllIlStla Mmcdml. Vulor
K� .&S,tIUU..UU a�:":ll.l"."'l· propu .... '"

1"I1'l'II�' �.l.'nlr,11 \ 21111 nUs, pnlxink. à .fu\'d. Vnlor RS l.lO,OOO�OO.
I ...·II�·lllllk 17x4! I 1:('1Ill (lMllnts. Illi,is fundi.\lllellhl para urna Gasa ele 1flllllJlS. ma
(,,,,,i,,, V,la I.<"n V"Ior R$ 10.000.00
·"l·ln·lH' .It' 2Xx!\4 próxinul ;'Ul ('lllégül (jianlini 1.I..'nzi. Walor RS 15.000�OO
TI'I1·l.·tlCI dtO (12x4'\ 1.0111 2.fl(1(llllls, IUI.."l'lsando seillIenil.' dc uni atl.'ITo. na Vila
1 ..• 1 .... ,W<� 2 •. V"Ior R$ IM.OOO.OO
Tl'n'cllli l.:lIlHl·n.:ial 1,'111 (iuarumirim dl' \1I:Ô4., ii I �ljllllS rio trcvo. Vulrir R$
22.111111.00
1'l'ITl'IHllk I :'X.'" I. pn"�llll�) .. I{I..·l:rC<llival)lIas Ro,tm•. ii 2i IllnllStttll:cntro. V�lIor
R$ 211.0011.011
·'·l'l1·L'!lIII!c .llIX 71. prúpml !,Olm uluaçh.kara 11:' Vila Rau. pr(\xillkl(l I':acuhlaclc.
\'"llIr R$ 28.0110.00

'

l'III\Ci\RAS
hlll (;.u·ihaldi {:t)1l1 (1111110r�tlS 1I1,IIS � (·"Isn ... dl� illvcnaria. rihcirllo. pafo;lagt.'lll. �
nilS\·CIIII..'Stll' i.t�lI.I.ltlcal.'i\.·llIll.IITII. 1),1 cSlr<llL.1 ger;) I, a 12knl, ,ltl t.:crl!nl. VCIl41tJ
II\! InX:tl p\lr l·;aS<II.."II.laraguü.

. Rua Jos. Fontana, nl 45
Jaraguá do Sul - SC
FONE: 72-0525

I
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Edifício MAXIMUM CENTER
cHALÉ IIVIOBIUÁRIA

2-6 IMóVEIS

ONDE MORAR E UM PRAZER

Edifício

ISABELLA
<

•

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1.320

Apartamento

�;;its'_".�:::':��b1if';;;;5�If:f'
TELE VENDAS: 71-1500

TEIWL'\O

Rua: Valdir .Jost- 1\lomlt ini. 4711

hairro Siio Luiz, <Ín'a de 4:,HIll'

TERI{EN() (OI (,.! 1\I<)I{(;( >s

Estrada ItapOlU/illho. cl ;ín'" d,

I :'6,.!HHm'

n:IWF:'Iio
Rua: Lrich Spnll1:':. hairro \:':ILI
Verde. c! ;írt'a dc J(J4.<Hlm'

. . .

I{od", ia - S(' JH L chllTa rh- .!,10011l
I

tcrrvn« v! ;ín'a dl' 75HH.<ltIm'

. ApENAS QUATRO ANdARES;
• ' SEis APAIHAMENios pOR AN,dAR;
• * TRÊS DORM.ÍTÓRios (SENdo UMA SUíTÉ);
• * DEPENdÊNCiA de EMPIUGAdA;

.

• DUAS CObERTU RAS;

• * TRÊS douairónios (SENdo UMA SUífE);
• * DEPENdÊNciA de EMPREGAdA;
• * BAN�EiRA dE HidROMASSAGEM;
• * PisciNA;
• * DUAS GARAGENS;

• * ÁREA dt LAHI�;
• * CHUlmASQUfiRA;

Dois ElEVAdoRES;
CH U I�RASQU Ei RAS;

ÁREA dr LAZER;
ANTENA PARAbólicA;
ÁGUA QUI:NH:;
PORTÃO Elrrnôvico:
CAMpAiNHA (TV FONE);

. ACAbA,MENTO dli ÓTiMO PAdRÃO;
I .�

.

.

'. BEM NO CENTRO dA Cidsdr,
• FiNANCiAMENTO PRÓpRio;
• ENTREG.A PRfVi5TAAO MESES; ,

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

Jaraguá do Sul- SC

S \1. \ CO!\ILRCI \1. {:':;lI'a:':('JI1I
Rua: IO;\pl'dil ion;írio \lItOIIlO ( .III",

Ferrvira. Edil. \Iilll'!'. v] an'a d,

I (,.(dm'
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GRÁRCA E EDITOllA CP LTOA.
IMPRESSOS EM O·FF-SEl", PANFLETOS,

CARTÃO, DE VISITA, 'INFORMATIVOS, ETC•••

·

.

� .

Av. Mal ..Deodoro da F'onseca, 122 - 12 andar - Fonelfax (0473) 71-1,919
.'

CRECI 0039-J

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

OFERECE TODA ASSESSORIA JURrDICA
RUA EX�EDICJONÁRIO CABO HARRY HADLICH. N2 783 - SALA 03

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

Imóveis para venda
CASAS

- Casa elll alvenaria, 207,oom2, localizada no Champagnat,
contendo suítemais dois dormit. sala 2 ambientes com barem

mogno, cozinha instalada sob medida, garagem para dois

carros, antena parabólica, portão eletrônico, alarme geral.
Acabamento de alto padrão.
- Casa em alvenaria, 120,00m2, próximo à· Faculdade em

terreno de 650,00m2, com 3 dormit. 2 BWC, sala coz.,

garagem, canil. Entrada mais saldo financiado.
- Casa em alvenaria, 216,00m2, 3 dormit., 2 salas, grande cozo

lav., com churrasqueira e BWC. Perto daRoland Dornbusch.
Aceita sítio.

SALA COMERCIAL,
- Com 123,oom2, à rua 13 de Maio, com 40% de entrada e o

saldo em até 10 parcelas.
,p, - SÍTIO \

- Com 20.000,oom2, todo cercado, com 'casa de alvenaria

75,oom2, mais rancho, lagoa e nascente de água, plantação e

arborizado.

Preço parcelado, com 30% de entrada e saldo em 10 vezes.

Figueira.
OFERTAS

- Casa deZ pisos, mista, 104,OOm2 em terreno de 450m2, na
Figueira, contendo 2 dormit. e demais dep. no térreo, emais 4 '

dermit. sala e BWC'na parte superior. Aceita-se casa menor,

caminhão Mercedes 78.
- Casa mista, perto CEPRON, 170,OOtn2 com terreno de

450,OOm2. Preço R$ 30.000,00, aceita-se carro.

- Casa em alvenaria, próxima ao 'CEPRON, 140,OOm;2, 3
dormir. 2 BWC, sala, churrasqueira, abrigo pl carro. Preço R$
32.000,00, com 50% deentradamais parcelamento, aceitando
carro ou telefone como parte do negócio.

COMPRA - VENDA - ALUGUÉIS
ADMINISTRACÃO DE IMÓVEIS

'EDI7AL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES TabelíãeOãcíal de Tftulos da .

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para

Protesto os Títulos contra:
II

I:. Ueidy Syrlene Gonçalves - Rua Adolfo Tríbess - NESTA

Brascer] Revestimentos Cerâmicos Ltda - Rodovia BR 101 km 375-
Adão Pereira - Rua 332 - NESTA
Ana Terra Ind. Com. Confec. Ltda - Rua Pref. José Bauer, 2267 - NESTA
Bar e Lancbonete Garcia Ltda - Rua ArtnurMuller, 30 - NESTA
Constru. Haus Com. Mats. Constr. Ltda - Rua-Marechal Castelo Branco, 230 -

SCHROEDER
Constru. 'Haus Com. Mats, Con.str, Ltda - Rua Marechal Castelo Branco, 230 '"

SCHROEDER

Confecções Ratmir Ltda - Rua Leocadio C daSilva,55 - NESTA
Confecções Radmir Ltda � Rua Francisco Glosowiske - NESTA '.

Comase Com. �at. Segu�nça Lida - Rua Henrique Bortolini, 50 - NESTA,
'

Distribuidora de Alim. Jaqueline - Rua Pref. Engelbert Oeschler, 1990- NEStA ,

Daniel Meldola - Rua Relnoldo Rau, 380. - NEsTA
' '

'

Dalmacio Lcarençc Kobler, - Rua Ernesto Lessmann, 78 - NESTA'
FJétrica Volwe Ltda - Rua João JanuãríoAyroso, IG9 - NE�TA
Eversen Aparecido Henning - ME, Rua 329 (Jardim São Luiz) 156 - :NESTA
E.....uadrias de Màdeiras Straub Ltda - Rua Clara Hanemann, sin° � NESTA
Edgar Marcelino -,Rua Antonio José Enunendoerfer, 2..� - NESTA
Funcional.Representações Ltda - AvenidaMarechal Deodoro, 88 - NESTA
Fabiana Com. Frutas Verduras Ltda - Rua Reínoldo Rau, 139 - NESTA
Gui'iel� Wulf de Lima - Rua Rui Barbosa, 18 - NESTA
(�ertrude Bauer Zerbin - Rua Marechal Castelo Branco - S<2HROEDER
Ind. Com. Mov. Lar Center Ltda - BR-280 n° 2675
Indutron Ind. FJétricas,Ltda - Rua Gustavo Fricolmann, 1 t 90 " NESTA

Jaraguá Comércio de B. - AvenidaMarechal Deodoro, 601 - NESTA
Kavakos Moda Jovem ._,tda - Rua Vitorino Pradí, 313 - NEStA
�ourtb Malhas de Benta H. Biten - Rua Joinville, 1317 - NESTA
Luiz Aderli do Amarante - Rua Reinoldo Rau, 359 - NESTA
L S Transportes e Serv. de (;uincbo - Rua Estrada Itapocu, s/n° - NESTA
Loni Borges da Silva - Rua Versaílles II n° 87 (Amizade) - NESTA
Marli Hostin - Rua Antonio Machado, 173 (Nereu) - NESTA
Metalgráfica Etiquetas Ltda - RuaMariaMate Nigel, 26 - NESTA
Mec. Trat. Claus Ltda - Rua José T. Ribeiro, '1623 - NESTA
Mescb Cqm. MatS. de Constr. Ltda - Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira - NESTA
Marileusa de Melo - Rua Reinoldo Rau, 757 - NESTA

MonteA�Com. IndústriaMalbasLtda - RuaMaxinúliano Hindelmeyer,41-NESTA
Mario Sérgio de Amorim - ME, Rua Joinville - NESTA
Paulo .Jageslki ,- Rua José T. Ribeiro, (19 - NESTA
Ruben.s Lui� Leier -Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 197 - NESTA
Santa MaFia Constr. e Incorp. Ltda - Rua Reíndoldo Rau, 541- NESTA
SUvio Lui.. K1imekowski - Rua Águas Claras, sIn° - NEStA
Sidney CaFlos Fagundes - Rua Pref: Engelberto Oesehler, 1999 - NESTA
Sevemafer Comércio e Repre.s ,

- Rua João Januäríe Ayroso, 234 - NESTA

Te.iatex Ind. de Prod. Têxteis Ltda - Estrada Silvado (Duas Mamas) - NEStA

Tania-Rebling - Rua Roberto Seidel, sIn° - NES1'A
'

TE CUiana A. Weigsding - Rua Antonio Guesser, 40 - NESTA

Vip Tel. TelecomunicaÇÕC8 Ltda - Rua João T. Ribeiro, 941 - NESTA
Resivále Combustível Catarinense Ltda - Rua Estrada Schroeder I - SCHROEDER

E, como os dites devedores não foram encontrados ou se recusaram à aceitar a
devida intimação, fazpor intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçam
neste Cartório na rua ArthurMüller, 78, no prazo da Lei a tim 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. ele,

'

I: .,'.

II KElJ�aguá do Sul, 27, ahril de 1995
Tabeliã

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.CLASSIFICADOS, .•
.

.

..
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PO MOTO J?EÇAS\LTDA.
BICICLETA IBM - FREIO CANTILEVER - AROS, ALUMfNIO. CAMBIOS
IMPORTADOS SOMENTE R$150,00 - Kir IBM COMP R$ 35,00

CORRENTE GROSSA IMP. R$ 2,50
CORRENTE FINA KMC 1! LINHA R$ 4,50

PNEU MOUNTAIN BIKE FAIXA· KENDA R$ 8,00
PÉ DE VELA DUQUE R$ 5,50
CÂMARA 26 tURBO R$ 2,00

E MUITO MAIS, APROVEITE!
NEGOCIAMOS CHEQUES PRÉ-DATAPOS

R: 28 DE AGOSTO,' 439 - FON'E (0473) 73-0682
II

j

o mais cor:np'!eto guia 'de endereços e
.'

espeCialidades méd���s,odontológiéas, laboratoriais
e advQcatíci�s da região da Amvali.

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

VENDE-SE
Consultório dentário: completo
(raio-X) no centro de Jar��l:Iá do
Sul, instalado em 3 .salâs à rua·
Mal. Deodoro, 261, (1'0 andar),
defronte à Pref. Muníc. e também

.

alugo ou vendo as salas citadas .:
'

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

horário comercial

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

Ramos. 'Valor R$ 1Ó . .o0.o,.o.o.
Tratar no 71-241.0 01:1 na

Verdureira da. Ivete em Nereu
Ramos r-

VENDE-SE -

1 apto. com três dormitörios com
.

suíte egaragem. Áreanometros.

R$ 38 . .000,.0.0. Tratar fone 71- '

5676

.CQMP�-SE
Moto.cG ano 9.0 ou pröxímo, em

f bom estado. Interessados ligar
para 14-.0174 .

VENDE-SE
Ponto cómercíal.emGuaramirim.

,

BR-28.o km 58. Tratar fone 72-
'1023 com Cleide

VE�J)E-�,E .

Santan� CL '9.0,�branco, com ar,
vidros verdes,alaaneesom.Carro

.
em excelente estado. Preço R$
1.0.200,00. Tratar 72-3325 com

Cleide

VENDE-SE
Sala comercial com 13.0 metros,
estoque para mercearia. Aceita
caminhão ano 9.0 como parte do
negócio.RuaJoinville, 3449. Fone
72-1.026

VENDE-SE

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

.

com Adilson

VENDE-SE
,

Uma casa na praía-de'Bnseada.
Aceita-se troca. Tratar fone 72-
040.5 com: Camachó

.
.

Im�
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

Pedras: .'

S40 TomI, arâosia,
miracema;"madeira rajada, pteta
IJrilhosa, bolacha;pai;, pave, pedras.
muro e ,reveslj.me,nto em geral .

..
Y

,
,

Rua Silvelra·'JÚnior s/ng
Fone 73-0027 ,

.
'

pr:6ximo do gin�$io tle,E,sportel! ..
Guaramirim - SC' .,........

,

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 122 -12 andar

Jaraguá do Sul - SC

Fone/Fax (0473) 72-3363 - 71-1919

GRÁFICA··E_
EDITORA CP LTDA.

- Composição Eletrônica / Laser i%.

- Informativos Empresariaisa:.�

- Gibis para campanha direcionada�

,MesoClínica
MEDICINA Es�ncA

MEDICINA ES'I'éTICA ESPECIALIZADO EM:
• Tratamento da C.lullt•• GordUI'II Ioocallada
(lIeeOt.rapl•• Eillrollpofo.....);
• Tratamento Flaclclez Muscular
(GIdt_ • AbcIomem), sculpteur
• Emagrecimento;
- Drenagem Lln"tlca
• Tratamento Elllltica Facial

,

(",gu, manchaI ..nil, reJuvene.clmento).

Rua João Marcatto, 13· Sala 105· EdK. Doningos Chiodlni
Fones (0473) 73-0618 e 72·2294

Jaraguá do Sul- sc

VENDAS E ALUGU�IC DE:
VESTIDOS DE NOIVAS· TRAJES PARA NOIVOS· TRAJES SOCIAIS MASCULINO E
FEMINIINO • VESTIDOS PARA 11 COMUNHÃO • FILMAGENS E SERViÇOS
FOTOGRÁFICOS EM GERAL· LAVAQÃO,E REFORMA DE VESTIDOS DE NOIVAS

"

Rua Barão do Rio Branco. 363 - Fone (0473) 72-2818
Ia Jaragu' do Sul - sc

OAROMAEOSABORDONSBONSTEMPOSVOlTARAM

.�.�.�.� PA�FICADORAECO.
NFElTARIA

,r �PAOSVINBO,

Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs,
inclusivedomingoseferiados

AV�.Mal.1)eQdor.o da Fonseca, 915/ Centro
Rua Venâncio dii Silva Porto, 225 Vila Lenzl

(Próximo Weg I)

'Fone: 72-1243

�nUJ[;,) «» r;:,�)

@@SM (}J 8ß�[b��� [1�©t8o
, DlVlSÃODECONCRETO

(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
__"_Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101'.' •
DIVlSÃODEPLÂSllCOSfFUBOSDEPVC-ELETROILINHAS
ESGOTO-TUBOSDEPOUEllLENO/M�NGUEIRAPRETA').

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Föne 72-3025
Rua es: Procópio Gomes, 89

Fone 71-0066

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nestas empresas estão os homens que com seu

trabalho fazem o progresso da nossa gente catarinense.
Uma homenagem aos colaboradores das empresas
atendidas pela Ciluma Cozinha Industrial Ltda.

·····aéreadas
Instalações
do Grupo
C/LUMA em

;;.; ..Iaraguá
,·;;do Sul.
Terreno
"'de
12.500m2
com

3.600m2

construída.

'São Bento Automóveis LIda.
'Seiva S/A - Flor. e Ind.

Tubo,..tll Ind. Met. LIda.
'Tuper Ind. Met. S/A - Simol
'Portol Areia Fragosos Uda.

.

Prefeitura Mu.nicipal de SBS
_.Rodoneto Transportes LIda.
Samae
.Móveis Randig Ltda.
'Móveis Realeza LIda.
Movesa - Mov. Estof. LIda.
"N.S. Transporte Coletivo
,Orlles G. de Oliveira
Metsul Met. SBS LIda.
Móveis Alpino Ltda.

Móveis Beuther LIda.
Móveis Katzer Ltda.
Móveis Polska LIda.
Mabettl md, de Móveis LIda.
Maria S. G. Teixeira - ME
Metalartes LIda .

Metalurg. Arternetat LIda.
Metalúrgica Den1k LIda.
Ind. Móveis Clement LIda.
Ind. Mov. Estilo Mod. LIda.
Jaime C. Grossl Cia LIda.
Luclmar Rogério Rodrigues
Lustradora Brllux Ltda.
Ind. Augusto Klimmek S/A
Ind. Móveis 3 Irmãos LIda.

Ind. Móveis Aliança LIda.
Estofados Mosela LIda.
Exp. Sul Movelelro LIda.
Fab. Máquinas Lampe Ltda.
Hora Transportes LIda.
I. M� Aliança LIda (filial)
Condorplas I. C. Mad. LIda.
Coop. R. A. Norte Cato LIda.
Ecoflex Fab. Est. Colchões LIda .

Eletroboz Ind. Com. -ME LIda.
Estofados Cisne LIda.
Artes Ind. Madeiras LIda.
Berchka Fab. Móveis LIda.
Ciluma Allm. Inds. LIda.
Com. Ind. Breithaupt S/A
Com. Evang Luterana Oxford

1iiI'·'------- CLIENTES DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO:

-

Lullmar Ind. Com. Emb. LIda.
Malhas Agha LIda.
Met. Erwlno Menegottl Ltda.
Michigan Botões LIda.
Morettl Aütomóveis Uda.
Nanete Malhas Ltda..
Pré-moldados Agha LIda.

Quallpellnd. Com. Rep. LIda.
Tomazelll.S/A
Transp. Rodotlgre S/A
Zanotti I nd. Com. Elást. LIda.

Gráfica Avenida LIda.
Guaramirim A. Têxteis LIda.

Hornburg Ind. C"àr. Blind. LIda.
Ind. e Com. EWi:lId LIda.
Ind. Máquinas Kreis LIda.
Ind. Com. Cons. Juriti LIda.
Ind. Com. Conf. Kariana LIda.

Jaraguá Fabril S/A.
Jeame's Lavanderia Uda.
Kamchen Marcenaria LIda.
Luiz Kienen Bebidas LIda.

:Malwee Malhas LIda.
Àntares Premold. Conc. Ltda.
'Artama Metalmecânica Ltda.
Ben'Arte Ind. de Estof. LIda.

�arroçarlas Argi Uda.
Com. Ind. Breitha4pt S/A
Conf�cções Dalila LIda.
Construtora Sul Brasil LIda.
Escr. Cont. Marlian LIda.
Estofados Jardim LIda.
Estofados Krause LIda.

".,

CILUMA REFEIÇOES COLETIVAS
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DE VOLTA

Câmara Municipal, que acabou

transferido por duas vezes, em
íunção de compromissos que exi
giam a presença de alguns
vereadores. Agora, a reunião está
marcada para a próxima semana.

De volta ao trabalho
Esmeraldo demonstra estar

recuperado e disposto a retomar

as atividades com a mesma dis

posição.

Chiodini reassume secretaria deEducação
Guaramirim - () secretário

dc Educação, Cultura, Esporte,
Turismo e Lazer, dcGuaramirim,
Esmeraldo Chiodini, retomou as

suas funções na prefeitura apú�
UI11 período de cinco meses licen

ciado para tratamentomédico. Ele

rct o r n a

já com a IIlastamelltD
incum-

hência.de se deuPD!
e x p o r

para os p!Db/emas
v c r c a -

�l ��I
dores do r/e saur/e
municí-

pio. a situação da educação no

município.
Esmcraldo afastou-se no final

dc outubro com problemas

GUARAMIRIM

Arquivo/CP

._

,
, .

cardíacos sendo tratadonoHospi
tal do Cajuru, em Curitiba (PR).
Depois de uma primeira cirurgia
quando teve implantado um

"stent" em uma das artérias (no
local em que haviaumaobstrução),
teve que retornar ao hospital para
uma segunda cirurgia. mas desta
VC/. lendo que implantar uma

ponte de safena..

Encontro
o retorno de Chiodini à

secretaria aconteceu na quinta
feira, 20, quando tomou conta das

, atividades do secretário interino,
Tito Flávio Teixeira da Fonseca,
que respondeu pela pasta durante
o seu afastamento. Na segunda
(24), havia sido marcado um

encontro com os vereadores da

Prefeitura teránovoprédio em 96

f:

Guaramirim - De acordo

-om previsões da secretaria

(IL' Adrnimxtração e Finanças
da prefeitura dc Guararnirim,
cerca de 15 empresas dc

diversas panes do Estado

deverão part iciparda licitação
para a construção do novo

prédio do paço municipal. Sc
gundoJnirTomclin, secretário
titular da pasta, as tornadas dc

preço deverão 'ser abertas nn

próximo dia II.

Ao todo a obra constará da

construção dc um prédio de

2 -.250m2 dc área que deverá

abrigar as instalações da

prefeitura c da Câmara dc

Vcrcadorcs.emdois pavimen
tos. Esta concorrência prevê
apenas a conclusão dc uma

etapa da obra com previsão dc
conclusão dc (1 meses.'

Esmeraldo, retorna disposto

"A etapa seguinte calcula

mos que seja concluída em

outros ó meses o que equivale
a dizer que o novo prédio da.
prefeitura estará pronto um

ano após o início da

construção", declarou Jairque
explicou ainda que nesta

primeira etapa serão executa
das as obras dc Iundamenro

do prédio, levantamento da

estrutura e cobertura,

Jair disse também que
várias empresa- estão retiran
do os projetos estruturais,
hidráulicos, elétricos e dc te

lcloniaquccorupõc todaa ohra
e I) vencedor seráaquele que
oferecer I) menor preço.

Transferência

Após o início das obras,
toda a estrutura adminis

trativa da prefeitura dc

Guaramirim será transferida

pata as instalações da creche
do centro, que tiveram as

obras concluídas recentemen

te, 'até que o prédio seja
construfdo .. "Isso porque os

serviços de estaqueamento
deverão gerar muita poluição
sonora e se tornará insu

portável para quem estiver
trabalhando". declarou o

secretario. /

O local onde será instalada,
provisoriamente a prefeitura
localiza-se naruazx dc Agos
to, próximo da transportadora
Transmagna, no centro da ci
dade. Tão logo seja concluída
aconstruçãodaprefeitura, cste
prédio irá cumprir as funções
para as quais foi construído

que é o atendimento às

crianças.

Por outro lado, o prefeito
Victor Kleine, continua sem um

titular de seu secretariado. Mes
mo com () retorno de Chiodini,
ainda háuma secretariasem o seu

responsável oficial. É que o

secretário deObras, José Prefeito
deAguiar, recupera-sede fraturas
nas costelaseclavícularesultantes
de recente acidente automobilís
tico.

CIRURGIA DENTISTA

Drs. A/CcBcBandra Maiochi
CRO pv'

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

4!, 51 e SI-feira - 08:00hs às 12:00hs - 19:00hs às 21 :OOhs
Sábados - 08:00hs às 12:00hs

.

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

h

Nota de Agradecimento e Convite para
Culto em memória de:

� TeclaRahnBraun ::
Familiares enlutados e ainda sensibilizados com o

falecimento da Sra. "Tecla Rahn Braun" com a idade de

93 anos e 11 dias, no último dia23f04 às I2h: 10min., vem

por este meio agradecer as manifestações de pesar.

Agradecem ao Pastor Ingo Piske pelas palavras de

conforto, ao Dr. Edson Carlos Schulz, aos vizinhos,
.

parentes e amigos pelo apoio prestado e aos demais que
enviaram flores e coroas e acompanharam a extinta a sua

. última morada.

Agradecem ainda aoCoral Evangélico e as senhoras do

OASE, da qual a Sra. Tecla Rahn Braun foi uma das

fundadoras.

Outrossim, aproveitam a oportunidade para convidá
los para o Culto de Oração memorial que serä celebrado'
no domingo, dia 07/05/95 às 9:30h na Comunidade

Evangélica Luterana - Jaraguä do Sul - Centro

Enlutados, filha Ruth, filho Heinz; nora Olivia e

neta Karin.

OBRIGADO JARAGUÁ DO �UL. QBRIGADO SANTA CATARINA
ESTE PREMIO E NOSSO

As ESCOLAS SID agradecem rnoís uma vêz as empresas e
comércio, indústrias, pais e alunos por. ter sido escolhida em Santa Catarina

como a melhor escola particular na área de informática. E também, escolhida
.

pela rnois completa. no área de secretária com o curso de secretária ínrormoftzooo.

.

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

-----_.
----------------'-------
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SAÚDE MASSARANDUBA

Ex-combtuentes têm agora Fecatroz vai até dia 1° e
". 'tA

'

•.

�d' d' I queratrair70milpessoas
aSSlS enciame ica o pesc .

Massaranduha - Com a pre
sença de autoridades e convi

dados, foi aberta na noite de

quinta-feira, 27, a V Festa
Catarinense do Arroz (Fcca
rroz) em Massaranduba. Até o

feriado de I Cl de Maio são

esperados pela comissão

organizadora cerca de 70 mil
visitantes que poderão partici
par de uma vastaprogramação
cultural e apreciar exposição e

feira de produtos da região.
Massaranduba é conhecida
como Capital Catarinense do

Arroz, com uma safra anual
em torno de 1,2 milhão de sa

cas.

Para hoje várias atrações
estão programadas, entre elas o
desfile do "Bierwagen" (carro
da ceryeja) pelas principais
ruas da cidade, além de apre
sentações culturais e folclóri

cas, show com aduplaMichella
e Grazyely e, à noite, baile pú
blico com a orquestra Sangue
Latino. Amanhã e segunda
feira a festa continua com ou

tras atrações e sempre com

bailes públicos.
O destaque para oúltimodia

da V Fecarroz (na segunda
feira) fica por conta de um

bingão que vai sortear um

carro Gol e uma moto. Neste

dia, como última atração, show
com a dupla As Marcianas:
Paralelamente à V Fccarroz,
aconteceu também na quintá-

.

feira a abertura (10 III Seminá
rio Técnico do Arroz, coorde
nado pela Epagri e Sindarroz.
O objetivo do seminário é o de
mostrar as novidades do setor

em termos de pesquisas, que vai
desde a semento do cereal ao
consumidor tinal.

Técnicos e profissionais de
renome nacional e internacio
nal esti veram presentes, apre
sentando novas técnicas e Ihr
necendo informações importan
tes para os produtores, à indús
triade beneticiamento e para os
demais segmentos econômicos
envolvidos com esta atividade.

Em sua economia predomi
nantemente agrícola, em Mas
saranduba destaca-se o arroz,

cultivado pelo sistema de irriga
ção e, por causa disso, importan
tes empresas instalaram-se no

. município colonizado por imi

grantes alemães apartirde I H72.
Os visitantes têm, ainda, na re
gião interiorana,magníficas pai
sagens que compõem um cenário
rústico característico do terrítö
rio doVale do Itapocu.

F lorlanópolis - Osex-com
batentes de SantaCatarinajápos-
suem aten- �.I
di m e n t o "",hti'
m é d i c o -

II ,1. �

hospitalar 0/'''1''0
pelo Ipesc,
O Bstado- é t"tO d,
oprimeiroa
cum�rird�-IIIP'SS'OS
lermmaçao -,-.----
da Constituição Federal, que be
neficia expedicionários e seus

diversos documentos durante
estes quase quatro meses de

gestão, foi essa que me deu mais

alegria. Não só por estar cumprin
do 'a lei mas, fundamentalmente,
por ser extremamente justa e hu
mana".

Segundo () presidente da As

sociação dos Ex-Combatentes,
Gilberto Nabas, cerca de 300 pes
soas serão beneficiadas pela
decisão inédita do governo
catarinense,

,

dependentes. O governador Pau
lo Afonso Vieira assinou o decre
to de número 82 que regulamenta
'U lei 1155 aprovada pela Asseln
bléiaLegislativaem 1993. Vetada
pelo então governador Vilson
Kleinübing, ecom vetoderrubado
pelos deputados, a lei foi promul
gada mas não vinha sendo cum

prida.
O governador Paulo Afonso

revelou que "das cerca de 2.000
assinaturas que imprimi nosmais

Ex.combatentes recebidos pelo governador Paulo Afonso

Dia do Trabalho •••
Estamos vivendo um novo tempo,' um tempo de mudanças, um tempo de

eeperanças. Nós que também somos trabalhadores, estamos confiantes de que
amanhã será melhor, trará as boas novas que tanto almejamos.

Parabéns trabalhadores do Brasil, do Estado e de nosso município .. Que esta data seja
.

comemo.rada com festas, sorrisos mas sobretudo com confiança na força do trabalho dos
trabalhadores guaramirenses.

PI'.faltul'a MunicIpal de Gual'a_II'I_.

BREITHAUPT
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ASSUSTADOR FATAL

Polícia Müitar revela: cinco Motorista atropela menor

'. � • ,e foge sem prestar socorro
SUIcídIOS em quatro meses Corupá - Um trágico aci-

.

presença junto a Delegacíark
dente, quinta-feira (27), por Polícia nos próximos dias.
volta das 17h30 no Km 87 da ColisãoJ araguá do Sul - Segun- feira passada, na rua Joaquim do logo em seguida.

do dados da PolíciaMilitar, de Francisco de Paula, Chico de Causa
BR-280, causou a morte do

menor Rui Denis Dorow. 13
Paulo. Adão Esteffen Vieira, Apolíciasuspeitaqueoprin- anos, residente na rua João
33, cometeu suicídio depois, cipal motivo que teria levado Tossini, Corupá.
segundo o Boletim deOcorrên- Vieira à se suicidar, eram as O menor estava no acosta

cias, ter ingerido bebida constantes brigas com a mu- mento da rodovia. quando foi
alcóolica. Vieira teria amarra- lher. "Um dia antes do fato, ele atingido pelo Mercedes Benz,
doumacordana vigadalavan- veio registrar uma queixa aqui placasLN-1407,RioNegrinho.

janeiro até
,., 'I""i"agora,cin-

cosuicídi- IIs,itíli,
/,i/IIÍlI/,I,
,,',D,I,'M

os foram

regis
trados, no

Copom -----

(Centro de Operações da Polí
ciaMilitar), de Jaraguádo Sul.
Em alguns casos o suicida não
apresenta motivos aparentes
para tal fato, porém; asmanei
ras usadas são diversas: de ti
ros na boca à enforcamento.

Registro
O último caso de suicídio

que a PM atendeu, foi quinta-

deria de sua casa, subido em naDP contra sua esposa", con
cirna de umacadeirae, se atira- firma o comissário Célio.

Nomesmo dia, no Km 97 da
BR-280, uma colisão frontal
entre os veículos Bscort, placas
LH-2414, de Luis Alves, con
duzido por Wagner Volpatto
Carneiro, 27 e o Ford F-1000,
dirigido por Roland E. G.

Heise, 63, acabou em morte.

O condutor do Escort nãoO motorista do caminhão não

Suicídio 01 à 04/95
'

socorreu a vítima e evadiu-se resistiu aos ferimentos e mor

do local. Segundo populares, reu pouco depois do acidente.

que conseguiram anotaraplaca RogérioWotekoskí, 23, quees
do veículo, ocondutorchegou a tava dentro do Escort, está in

ver quando o menor estava no temadoemestadograve. Orno
meio da BR, mas não prestou toristadacamionetenãosofreu

qualquer socorro. A polícia já nada.
tem informaçõesdatranspona- A polícia abrirá inquérito
dora em que o motorista traba- 'para apurar a responsabilidade
lha e, deverá pedir sua' do acidente.

Data Cidade Forma
09/03/95 Schroeder Ingestão de agrotóxico
31/03/95 Jaraguá do Sul Enforcamento
08/04195 Jaraguá do Sul Enforcamento

24�04/95 Jaraguá do Sul Enforcamento
27/04195 Jaraguá do Sul Enforcamento

"

IIHOrr BANCASII NO SHOPPING JARAGUA

NoMo da assinatura o CasalDenise e EnoHolz entre Tânia SOIlZd e PalilHoom, do Shopping
laragua.

SJSHOPPINGI'
e: I.�����"t,�.

PLANEJAMENTO E VENDAS,INCORPORADORA

,jl IRetail,--�

------
- - -_ -
- - _ _-

------
----

CONSTRuçOES LTDA.

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

Oprincipal objetivo doplanejamento de um

ShoppIngCenteré setlstezertodes asneces
sidades e desejos dos seus visitantes, por
isso são planejadas as mels diversas opera
ções comerciais, de lazer, alimentação e

serviços, entre os quels a banca. de revistas

tem uma função essencial.

Maspera atender a demanda de umpúblico
diverslficado, teato em idade 'como em

Interesses, somente uma revistaria com lar

gir experiência ne praça de jaraguá do Sul

como a "HOrr BANCAS" poderia oferecer

um atendimento a altura do SHOPPING

jARAGUÃ.

"Vamos oferecer uma vertedede de revistas

ainda maior, com edições técnicas e em

diversas Itngues', disse Denise, sôciegeren;
tede emprese, 'pare servirmelhor ogrendc
número de pessoas que trequenteré o

SHOPPING jÁRAGUÁ ':
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Presidente tenta a inclusão nos Iasc
CANOAGEM

J araguá do Sul - o

presidente da Federação
Catarinense de Canoagem. Jú
lio Roberto Rodrigues. deverá
encaminhar nas próximas se-.
manas à Fcsporte, o projeto
para a

i n c l u-

são da Modo/idade i
m o d a -

• ,�l
I i d a _ P/OtltOuO AOS
de nos O/impíodosJn g o s

, AhCl"lOS desde '916
dc San-

taCatarinaesteano. Segundoo
presidente. oprincipal fatorque
levou a decisão desta inclusão,
é o alto índice técnico dos
canoístas catarinenses. "Além
das competições estaduais,
estamos nos destacando tarn

hém nas provas nacionais. Daí,
a idéia da canoagem nos Jogos
Abertos". explica Rodrigues,
afirmando que será necessário

para a aprovação do projeto. o
apoio da imprensa e a

conscientização dos membros
da Fesporte. "É horn destacar

que a canoagem é uma compe
tição olímpica desde 1936",
lemhrou o presidente.

Na prova de velocidade,
valendo pelo brasileiro, que foi
realizado no cluheGrêmioNá
utico União. os atletas do Clu-

be de Canoagem Kentucky, de
Jaraguá do Sul, Argemiro
Hornburg e José da Costa.

conquistaram seis medalhas ao
todo. O vento forte prejudicou
os canoístas em algumas
provas. Costa caiu na prova da
raia mil metros, devido à uma

onda de aproximadamente
50cm, que atingiu seu caiaque,
mas conquistou a medalha de

ouro na prova da raia de 500
metros.

Maratona
Acontecerá amanhã, a 2a

Maratona Ecológica do ltajaí
Açu, entre Blumenau e Itajaí,
com um percurso total de 80

quilômetros.Estãocönfirmados
mais de 22 canoístas do Clube
de Canoagem Kentucky. A

, prova somará pontos para a 2a

etapa do campeonato catari-
•

nensedecanoagem. Rodrigues,
que também participará da

maratona. espera bons

resultados, mas lembra que a

prova vai ser disputada do iní
cio ao fim. "Participarão
canoístas de várias cidades de
Santa Catarina, além dos esta

dos de São Paulo, Rio Grande
do Sul e Paraná", ressaltou

Rodrigues, lembrando que
dois atletas do Kentucky
lideram nascategoriasTurismo
e Wave.

CEREJÃ«.
LANCHONETE E PIZZARIA

, ,

�����ií��.����r,���'t�:!;
FONE: (0473) 73-0734

Rua 28 de AgOsto, 2500 (Pertinho da Estação) Guaramirim . SC

LANCHES
, '

PIZZAS

��-_ .. '- -

PETISCOS
E Si:RV-CAR

'"l

Treinamentos visam a melhorformafísica dos canoistas

o
MUSeU
MUNICIPAL
EMÍLIO DA

ti ,SILVA'
..,-

CÕ7wUlV Í;�/:)e

o..

Q

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

'

tantos outros serviços prestados pela Prefeitura'
ern beneft;io da população

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

"
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CONFIRMADO

ESPORTES

Aleirentrano lugardeFernandonamga
J araguá do Sul- A única

mudança que o treinador Abel

dc Souza

realizará /1'110/, litO
I

na partida II' -bOIIt' d,
desta se-

gunda-fei- ,'S,,'OS

ra, contra t'lIl,o ,1111',
o Inter de ------

Lages, é a entrada de Alcir no

lugardeFernando, nazaga, que
foi expulso no jogo diante o

Brusque.
A novidade, porém, está no

Peterson A _ I lldoro/CP

tem condições de atuar uma Paulo Silva e Biro-Biro; Bar

partida inteira", ressaltá o téc- bosa, Ricardo Eugênio c Fábio

nico. Outro zagueiro, Ronaldo, (Silvinho ou Passira),

que saiu de campo no jogo em Insatisfação
Brusque, com o tornozelo in- "Todos os setores da equipe
chado, preocupa a comissão estão péssimos". Esta foi a pa
técnica, que aguarda até säba- lavrado treinador Abel de Sou

do pela sua recuperação. "Se za, para definir as duas atua

ele (Ronaldo) não tiver condi- ções do Juventus nesta fase do

ções dejogo, recuamos o Fäbio estadual. Segundo Abel, o time
para a lateral direita e, ou têm que melhorar "muito" para
Silvinho ou Passira, ocupam a conquistarumadas vagasdeste I§

vaga na ponta", explica Abel, grupo, Ele mostrou-se irritado

que já tem seu time definido depoisdojogocontraoBrusque,
banco de reservas. Nonato, que parajogar com o Internacional,

_

que venceu deviradanJuventus

chegou na semana passada no último colocado na tabela: Sil- por 4 a 2. "O rendimento dos

clube, deveráentrarduranteos vio Roberto; Ronaldo (Fábio), jogadoresestáfraco",conc1uio
90 minutos do jogo. "Ele não Alcir, Ademar e Lin; Amauri, treinador.

.

CAMPEONATO CATARINENSE . GRUPO A
CLASS. ! CLUBE ! J PG V E ! I> GP-I GC SG1

1Q Joinville 12 6 12 01 O 6 3 3
__

2Q Criciúma .2 6 -2 O I O 4 2 2

3º Tubarão 2 2 O 2 O 4 4 O
II

4Q Chapecoense 2 2 O 2 O 2 2 O
5Q Marcílio Dias 2 1 O 1 1 3 4 -1

6Q Avaí 2 1 O 1 1 3 4 -1
7Q Concórdia 2 1 O 1 1 3 4 -1

8Q Atlético 2 1 O 1 1 2 4 -2

CAMPEONATO CATARINENSE • GRUPO B
CLASS. CLUBE J PG V E I> GP Ge SG

1Q Blumenau .zle.I 2 O O 6 2 4
2Q Aaueir��±4J LLLL__Q_ 3 O 3
3Q Brusque. _.� 4_+_Jj_L�_ O - I 4 2 12
4Q Ararangua __gj�J__ _1_1_1; O 2 1 1
5Q Caçadorense 2' 1 O 1 1 O 1 -1
6Q Juventus 2 1 O 1 _ 1 2 4 -2
7Q Hercílio Luz 2 1 O 1 1 2 5 -3
8Q Inter 2 O O O 2 1 5 -4

ACERTADO

Rua Re&rloIdo Rau. 520 - Sala 02
PrÖOC. Sup&fmercado Bielthaupl
71.aD3 • Jaragué.do Sul sc

Centroavante Nonato ficará à disposição do treinador

Diretoria abrirá os portões
nojogo contra o Internacional

J araguá do �u1 -'Está
resolvido. A diretoria foi auto

rizadapela
Federação
�

die Fute

bol, para
liberar os

111'tl'li" í
I' tlSI tlllil
f'lII Iliblll,i,
IIm"III"ingressos

na geral e arquibancada desco
berta, no jogo desta segunda
feira (10), contra o Inter de

Lages. A prefeitura comprou
os dois setores do estádio João

Marcatto, devido às comemo-

rações do Dia do Trabalhador. ormente pagar os 10% cobra-

Oregulamenrofettopelapró- dos pela FCF, sobre o número

pria Federação, impõe que ne- detorcedores. "Seräcomoqual
nhum portão seja aberto em queroutrojogo.Otorcedorterá
jogos oficiais. "Conversamos que passar pelo borderô, e a

pessoalmente com o presidente .
diretoria somará a quantidade

da entidade, Delfim de Pádua de pessoas láexistentes, desco

Peíxotö.e.acertamosqueoclu- brindo, enfim, o valor que o,

be pagará todos os impostos cluberecebería't.explíca.Praaí.'
cobrados pela Federação", es- Coberta
clarece o vice-presidente do Para quem quiser assistir a

.
.

Juventus, AlcirPradi, afirman- partídadaarquíbancadacobêr-
do que serão contadas o núme- ta, terá que desembolsar R$,
ro de pessoas que ocuparão a 10,OO.AsmulhetespagarãoR$
geral e a descoberta e, posteri- 3,00 pelo mesmo setor.

A COMERCIALORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E SERViÇOS SIC LTDA.
-

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

assessoria em projetos de investimento industrial e comercial eviabilidade econômica e financeira;
administradora e corretora de seguros em geral, e Imposto de Renda.

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