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A vida dos anistas
e as notícias sociais

No Caderno de Vurieda
des, informações de bastido
res sobre atores e atrizes das

principais novelas, além de in

formações sobre a sociedade.
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Na cadeia um dos
.

assassinos da moto
A polícia de Guaramirim

prendeu llson Pasqualli, 22,
um dos integrantes de uma

quadrilha responsável por vá
rios assassinatos na região.
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Já não há lugarparatodos os pacientes

Hospitais já não têm leitos

suficientespara internamentos
o s hospitais de

Jaraguá do Sul enfrentam
sérias dificuldades para

. poder proporcionar à po

pulação e �êlíentelá de
outros municípios da re

gião um atendimento con-
.dizente. Desta vez a crise
não está refletida na situa

ção financeira, embora
esta também não seja boa.
Agora, o problema reside
na insuficiência de leitos

cuja ampliação exige in
vestimentos de porte. São
obras que obrigam uma

solução rápida para se evi
tar um colapso total den
tro de muito pouco tem

po. Página 4

Milhares demudas à displlsiçãtl

VERDE

Secretaria vai reorganizar
Horto Florestal e aspraças

A legislação federal que im

pede a derrubada de matas,
mesmo as reflorestadas, conti
nua sendo objeto da ação de
vários deputados. Cerca de 300

. serrarias podem paralisar suas
atividades em Santa Catarina.

Página 3 Decreto diz que matas são intocáveis

'.Ij-

Legislação sobre

florestas poderá
termudanças./ogo

Criada recentemente

pela secretaria municipal
e Agricultura e Meio
Ambiente, a divisão de

Praças, Jardins e Cemité
rios já tem um projeto de

reestruturação do progra-
.

ma "Adote uma Praça",
em parceria com a InICIa

tiva privada. Segundo o

engenheiro Robin Pasold,
existem 20 empresas ins
critasmasalgumas não dão
amanutençãoestabelecida .

em troca de publicidade.
O Horto Florestal também

I •.

passaamerecermais aten-

ção na produção de árvo

res e fo�hagens diversas.
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Confira aHistóriaEDITORIAL

diálogoAbrindo o

o governador Paulo Afonso Vieira,
às voltas com greves no magistério e na

polícia civil, e com resistências explícitas
naAssembléiaLegislativaatémesmo den
tro do grupo que lhe dá sustentação políti
ca, decidiumudarde tática. Descobriuque
o diálogo com lideranças partidárias é in
dispensável e agendou, para as quartas
feiras, audiências que reunirão deputados
e membros do poder Executivo. Nesta

semana, quatro parlamentares foram ter

com ele no Palácio Santá Catarina, uns

para ratificar o apoio, outros para chora

mingar por quirelas.
O que, Paulo Afonso quer é evitar o que

já acontece na esfera federal onde o pre
sidente Fernando HenriqueCardoso, mes
mo com infernal estrutura à sua disposi
ção, acabou por atravessar momentos de

grande tensão em suas relações com o
�

Congresso Nacional, obrigando-o a, pes-

soalmente, ir buscar o diálogo. Esta apro
ximação pretendida pelo governador vai
livrá-lo de muitos aborrecimentos.

Os políticos, de um modo geral, são

iguais às crianças: gostam de paparicação,
de ver seus nomes e fotos nos jornais ao

lado do governador. Isso lhes dámunição
para, nas bases eleitorais, "mostrar traba
lho". O governador, pelo visto, está com o

firme propósito de não deixarque este elo de
ligação se rompa., até porque mandou que o

secretário da CasaCivil,MiltonMartini, ins
talasse um gabinete na própria Assembléia

Legislativa., de ondedespacharáumavezpor
semana. Do lado de fora o cidadão comum,
contribuinte, esperaque tudo isso resulte em

benefício da população como um todo e
não apenas em conchavos e acertos de inte
resses pessoais, como já. ocorreu durante a

formação do bloco de apoio a Paulo
Afonso na Assembléia.

"A Histõna de nossa

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

.

Barãode ltapocu

Há95anos

órgão oficial do PRC. Este, por sua vez.
voltava acarga e respondia: "Estamos já
vendo que essamanutenção de ser igual
é a do saco vaziu", recusando-se de

publicar a lista dos votados, onde

figuravam Boiteux, Abry, Feddersen,
Ricblio,VidalRamos,H. LeppereAbdon
Baptista, com sufrágios que variavam
entre4.282 e6.581 votos. Issoenfureceu
o governador Felippe Scbmidt.

- Em 1900, nas eleições queserealizavam
em 02/12. ogovernadorFelippeSchmidt
era derrotado. onde a chapa oficial dos
candidatos adeputado federal do Partido
Republicano Catarinense, não. lograva
elegeros seus preferidos. O governador
reclamava dos municípios uma "mani

festação de respeito pela sua conduta,
comunicando a atitude firme em face da

situação que manterá com os melhores

elementos", referindo-se à "Republicá",

Há 70anos
- Em 1925, o problema maior era a de Rs. 35$000 (trinta e cinco mil réis)
comunicação e a Estrada Rio da LOz, porqui1ômetromês.Assimoscolonosjá
uma das que davam à Blumenau era não perdiam as suas colheitas com as

macadamizadanumadistânciade l5km. más estradas. Por sua vez. o promotor,
com6turmasdetrabalhadores.queleva- dr. Mário Simões Portugal, publicava
vam2meses ..eoscolonosdaquelaregião

-

longa lista de habitantes do distrito de

auxiliavam com 800 horas de trabalho. Jaraguá, que estavam em atraso com o'
sendo 350 delas com as carroças. Por . Imposto de Conservação de Estradas,
sua vez a Estrada Rio Serro, a Supe- desde os anos 1921 a 1924, ameaçando
rintendência Municipal contrava com o os inadimplentes de Jaraguá, Hansa e

governo doEstadoaconservaçäo nabase Bananal, de fazer a cobrançaexecutiva,
Há60anos

Dia do operariado
.. José Castilho Pinto

sua totalidade engalanou-se no

dia lOde maio, para receber de
braços abertos e homenagear
condignamente todo o imenso e

valiosoexércitodeoperárioshoje
reconhecido como uma dádiva
do progresso nacional.

Por isso associamo-nos por
inteiro, demodopleno, à todos os
festejos e homenagens que estão
sendo prestados aos homens e

mulheres do trabalho que disci
plina e engrandece, operários
como o foram muitos dos meus

parentes em tempos que já vão

longe,

Transcorreu na segunda-feira,
I o de maio, oDia doOperariado

, abrarÍgendo a grande e variada
classe dos homens emulheres de
mãos calosas que manejam o

esquadro, o britador, o martelo,
macha-

do, ala-

espécie de agradecimento da
Pátria ao operariado em geral
que é uma classetão nobre como
as que mais o são. Logo ignorar
esses festejos aos operários, seria
negarosprincipiosde patriotismo,
pois, são esses trabalhadores mas
culinos e femininos nos mais
diversos ramos de atividade que
produzemeaJudamoprogressodo
nossopaísecom isso nos animam

quanto aos nossos sadios ideais de
grandeza, direito e justiça.

Em linhas acimadissemosque
as grandes e pequenas cidades,
vilas e povoados tomaram parte
nos festejos trabalhistas, o que
importa em dizer que o Brasil na

- Em 1935. discutia-se o destino do

Hospital Jaraguá e a imprensa. diria
. que "pelo que estamos informados. a

Prefeitura de Jaraguá fez proposta para
ficar com o nosso hospítal, que, por
motivos que não podemos atinar. está

para ser ultimado há diversos anos. A

diretoriaparece ter concordado umavez
elaentre com aimportância que asocie
dade deve. isto são cercade 19 contos de

Há 10anos

réis. Onde irá a prefeitura buscar essa

importancia7 Não pode ser, pois tão

elevada quantia viria desfalcar a verba

que mais deve ser reforçada, - que se

destina à conservação de estradas. É
verdade que o hospital precisa Ser ulti

. mado, pois. se assim continuar, não

demora, como jáestáacontecendo, nem
mais assoalho terá":

Os DpsrãriDS
/lD ssu IDdD

vanca e

muitos
ou tr o s

utensíli-
I os de
trabalho.

F o i

mais umacomemoraçãoque teve
lugar nas grandes e pequenas
cidades, vilas e povoados numa

- Em 1985, no dia05/04. faleciao muito
estimadosacerdoteAntonioEchelmeyer.
Em horas matutinas ainda falara com

todos. Nascido em Emstetten, Alema
nha. aos 03/05/1913. fez o Seminário de
Handrup e o segundo em Sittardt, na

Holanda, chegando ao Brasil, em 01/12/
1934_ Em Brusque fez o noviciado na

congregação dos Padres do sn.

professando a 16/01/36. Três anos mais

tarde. em Taubaté-SP liga-se definitiva
mente à Congregação Dehoniana, pelos
votos perpétuos. Em 1940 era ordenado
sacerdote. Em 1942 era pároco de S.

José, deCorupäe, eml947 era nomeado
professor da Escola ApostólicaSCl .. em
Corupá e encarregado das construções.

aomesmo tempo, da capela de N. S. do
Rosário. em Nereu Ramos. Em 1956
vem transferido pará Jaraguá do Sul,
onde além de vigário era responsável
pelas conslruções do Hospital S. José e
Colégio daDivina Providência, vai àS.
Paulo.Minas eRio deJaneiro. Em 1962
voltou a trabalhar em Nereu Ramos até
o seu passamento. Na administração de
Hans Mayer. e seu vice. em exercício .

ele dava continuidade aos trabalhos;

Dizia o Pe, Antonio: Sr. Schmöckel,
esta éumaobra importante. Eujávejo o

momentoemquepossocomeçarojardim
em frente da igreja, com bonito muro e

calçada". Eram os ali nhamento,

alargamento e calçamento.

olovo/ltom
DprD9rssstJ

.. Jornalista.
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. A comunidade cresce

�DuasRvdase se transforma pelo Industrial
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trabalho. De cada um EMW,TGRIA5-PRIIIAS
PARA ALIMENTOS

e de todos. Fone (0473) 71 2277
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Retr�n�c� jj;p';tados insistem emmudar

legislação sobre as florestasEm banho-maria
Depois da saída do assessor de Imprensa, Aderbal Machado,
que pediu sua exoneração, muito provavelmente o prefeito
Durval Vasel não tomará a iniciativa de substituir outros

titulares do primeiro escalão. Não é do seu feitio e.aiem disso,
os que ficam agarram-se aos cargos com 'Unhas e dentes. Vasel
não diz publicamente, mas reconhece que alguns setores não
corresponderam, até agora, às expectativas. Corre o risco (o
prefeito) de pagar pesado ônus político, embora pessoalmente
se esforce ao máximo para cumprir o cronograma de obras

previsto para o seu governo.

Exemplo Contas 1
laoniluz; treinadordoAtlético Peculato, crime de responsa
de Caratinha (RS) foi demitido. bilidadepública,falsificaçtloide
Nãapelaperformancedaclube. ológica e improbidade adminis
segundo colocado na campeo- trativa. Itensdoprocessojdajui
nato, mas porque a diretoria zado contra o prefeito de
não tem mais como honrar o Balneário Camboriü, LuisCastro
salârio prometido. Tipo do em- (PDT) no Centrode Promotorias
pregador honesto, bem ao con- do. Coletividade. Segundo o de
trârio daqueles que prometem; putado FranciscoKaster(PSDB)
enrolame não cumprem. Ecomo isso ocorreporque o Tribunalde
tem! Contasnõofisauizaasprefeituras

com o rigor necessârio.

Deu o óbvio
Comércio de Jaraguâ do Sul

preocupado com a onda de

inadimplência, segundo consta
com um aumento de mais de
120%' neste ano. É a canse

quencia direta de se dar crédito
maior que as pernas do cliente.
Como os bancos, que liberam
talõesde chequespra quem nem

tem o que gastar.

Contas 2
Küster, que é presidente da Co
missão de Fiscalização eContro
le da Assembléia Legislativa.

,
disse que a mesma pretende
fiscalizarosatosdosprefeiiosem
geral porque o TCE não tem ido

verificar "in loco" o que está
acontecendo em muitas delas.
Constuuidoporex-deputadosque
lá se aposentam, não há como

negar evidentes critérios políti
cos do TCE nas análises de con
tas municipais.

Contas 3
Por exemplo, invariavelmente o

Tribunal recomendaaaprovaçtlo
das contas de muitas prefeituras,
"com resuiçôes's lsso significa
dizer que' há irregularidades,
graves ou não. Se hã irre

gularidadesénecessâriocorrigi
las, o que não efeito. Piorainda,
a aprovação fica por conta das
câmaras de vereadores, Assim,
se o prefeito tem amaioria, nado.
acontece.

Inovando
Enquanto em outras cidades as

pessoas continuam sem opções
depois das 22 horas, Joinville
sai na frente. No Shopping
Mueller, aberto quinta-feira, vai
funcionar a Alameda Noite e

Dia, como a Rua 24 Horas, de
Curitiba. São lojas, restau

rantes, lanchonetes, farmácia,
bancas de. revistas entre outras
coisas. Faturamentogarantido,
com certeza.

FlorianóPOlis -Omovimen
to iniciado pelo deputado federaJ
PauloRobertoBornhausen (PFL),
juntamente com sindicatos de

produtores rurais do Vale do

Itapocu objetivandomudanças na
legislação federal florestal, princi
palmen-
te em re

lação a

M a ra

Atlânti
ca, co

meça a

surtir
efeitos

leisd6D
.' ..,

III/erpre/oIDes
diversos
sobrem%s

federal como estadual, de formaa
se eliminar os atuais contlitos.
Na opinião do deputado Onofre
Santo Agostini (PFL) é preciso se
encontrar uma solução urgente
para o problema, pois cerca de
300 serrarias correm o risco de
fechamento em SantaCatarina, o
que resultará em milhares de
trabalhadores desempregados.
O decreto 750 não proíbe o uso

da mata reflorestada, sendo o
,

Conama, órgão federal, o res

ponsável pela confusão criada
em tomo do assunto. Santa Ca
tarina é o segundo estado
brasileiro em matas reflores
tadas.

práticos.
Nesta semana os deputados Eni
Voltolini (PPR) e Luiz Roberto
Herbst (.PMDB), entregaram ao

secretário Nacional do Meio
Ambiente, Gustavo Krause, um
substitutivo ao decreto-lei 750,
que considera todo o território
catarinense como Mata Atlânti
ca, um equívoco que o próprio
Ibamajá admite.

A legislação vigente que trata
da exploração e preservação dos
recursosnaturais é regulada por
três leis federais, quatro estaduais
e vários decretos, tolhendo total
mente os pequenos .produtores,
principalmente, que ficam impe
didos, em suas próprias
propriedades, deexpandirem suas

atividades. Segundo o deputado
Olices Santini (PPR), hoje em

Santa Catarina sö se tem

autorização para "o corte de ca

pim",
No documento entregue a

Krause estudos técnicosmostram

que a legislação, em seus artigos,
é dúbia, dando margem a

interpretações cont1Úantes e que,
por isso.éprecíso compatibilizar
os textos existentes, tanto a nível

Paulo Bornhausen (PFL)

Dalmar
s realizações dos
homens tomam-se

. /.

mats notaaeis quan-
do se {eva em conta

as {imitações sobre
as quais trabalham:
(Thornton Wilder)

, � ,J+UM�NIZ�Çf\O DO T�NÇITO €M
J��GU� DO ÇUL c POççrV€L

ß�ÇT� H-�V€R UM� CONÇCI€NTIZ�Ç�O
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LOTADOS

Ocupação dos hospitais está no limue
J araguá do Sul - Quinta

feira, 3 de maio de 1995. Longe
das aten-

ções da Si, /11
comuni

dade, até
. mesmo dos

que bus-

c� aten- p'PIl/tl(i,
-dimento , ------

os hospitais de Jaraguá do Sul,
vivemmais um difícil dia em sua

rotina. Com a capacidade de
leitos esgotadas em uma re

gião que cresce assustadora

mente, os dírigentes hospita
lares fazem malabarismo para
atender a todos, sem que se

tenha a certeza de que uma

ampliação dos leitos seja fei
ta. Basicamente são 166leitos
a disposição da população da

região para internações para
os tratamentos clínico e cirúr

gico.
O Hospital e Maternidade

Jaraguá possui 140 leitos, dos
quais, WO são destinados à
clínica médica adulta. O res

tante,' 40, serve à pediatria do

hospital. No Hospital São José
são apenas 100, dos quais des
contam-se 9 da Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI) e

outros 25 damaternidade, res
tando 66 destinado à clínicas
médica e à cirúrgica.

SegundoHilárioDallmann, di
retor administrativo do Hospital
Jaraguá, a capacidade de atendi-

/,i/,sptl,tl
tl/'lId" tl

Hilário Dallmann

mente dos hospitais já está esgo
tada. "Hoje (3), não temos ne

nhum quarto vago no hospital",
declarou ele, acrescentando que a

situaçãqdeve ser amesma 1'10 São
José, "jáque muitas vezes pacien
tes são trazidos de lá para cá".

Demanda
Dallmann calcula que neste

ano a defasagem dos leitos em

Jaraguá do Sul, seja de 40 leitos,
"mas paraoano que vem o proble
ma pode ser maior", diz ele.

"Com a chegada do inverno
certos tipos de patologia agra
vam a situação. como no ve

rão, também, outras patologi
as congestionam os hospitais",
disse o diretor clínico do Hos-

pital São José, o médico

CONSTRUIR
,

,

"E 12 VEZ

Fotos: MarCial David Murara/CP
Adernar Nardelli. "Estamos no
limite e a médio prazo a ten

dência é de agravamento da

situação, em função do cresci
mento populacional", acres-

1 centou.

Os hospitais já têm planos de

,A expansão àmédio prazo,mas ain
da faltam recursos que o governo
estadual já adiantou não existi
rem. A solução, se acontecer, se
dará somente se houver a partici
paçãodacomunidade. No Jaraguä
o plano de expansão prevê, para 5
anos, uma expansão de mais 110
leitos chegando ao total de 250,
mas até lá é difícil de se prever de

que formao atendimento será fei-
to. No São José também se tem um

plano de expansão porém os re

cursos inexistem.
Um agravante são os paci

entes que vêm de outras cida
des da região. Segundo
Dallmann, 80% dos atendi
mentos é para pacientes de

Jaraguä do Sul, enquanto os

20% restantes são de pessoas
transferidas de outras cidades.
Tanto Dallmann quanto

Nardelli são unânimes em afir
mar que o setor de internação
mais deficitário é dos
heneficiários do SUS (Siste
ma Único de Saúde), as cha
madas enfermarias onde ficam

quatro ou mais pacientes in

ternados, mas a situação já é
.

generalizada, atingindo até os

. pacien tes conveniados com ou-

Leitos com ocupação máxima

tros planos de saúde.

Apesardo limite de AIHs (Au
torização de Internação Hospita
lar), cedidas pelo SUS - 280 para
o Jaraguá e 320 para o São
José -, ambos atendem em tomo

de 400 a 450 pacientes/mês do

antigo INPS.

A última ampliação de leitos
no São José aconteceu a cerca de
5 anos, enquanto o Jaraguá entre
gou umanovaalaparaintemações
em 92. O agravante está na UTI,
são apenas 9 leitos para atender a
umapopulação regional estimada
em 100 mil habitantes.

CIRURGIA DENTISTA

Dre. A/cc&!Jandra Naiochi .

CRO PV

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

41, 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

BREITHAUPT
,

AIS FACIL

BREITHAUPT
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VARIG
Fon. (0473) 71-0091
Fax(0473)72-3363

VENDE-SE

Marajó/89, álcool, em ótimo esta

do. Vàlor R$ 7.000,00. Contato
fone 71-7165 com Edelceu

VENDE-SE
Vestido de noiva (manequim 40)
branco, em excelenteestado,Valor

R$180,00 ou a combinar. Tratar
narua652n0238 � Ilhadaf'ígueíra
em frenteàFabricadeTubosMohr
com Claudenice

VENDE-SE
Umacasadematerial com 138m2•
ValorR$55.000,00. PróximoRes.
Amizade. Tratar fone 71-6214

VENDE-SE
Terreno com 370m2 na rua Do

mingos Sanson - Vila Baependi,
próximo à rodoviária nova. Valor
R$ 20.000,00 (aceita contra

oferta). Tratar fone 79-1239 -

Massaranduba - com Alexandre

VENDE-SE

Máquina de tríco (ElginBrother)
R$ 500,00. Tratar fone 97-8653

VENDE-SE
Jato deareia. Tratar fone 97-8653

VENDE-SE

Máquina de cobertura (marca
Kansai) com 1 mes de uso, Valor
a combinar. Contato fone 97-
9467

VENDE-SE
Duas máquinas Overloq marca

GN-6 com 1 mes de uso. Valor a
combinar. Contrato fone 97-9467

VENDE-SE

VENDE-SE
Santana GLS 88 completo (30
dono) com manual, impecável -

ou troca-se por carro' de menor

valor. Tratar fone 73-0682 com

Jeferson

VENDE-SE
Um terreno na praia de Piçarras,
com 375m2• Entrar em contato

com Sr. Ademar apös 22:00 horas
naWeg I, fone 72-4911

VENDE-SE
Uma fábrica completa � tubos,
lajes, postes e lajotas - Romalan
Ltda, Rua424 s/n° Itapema - SC.
Tratar com Chico Pelo fone 68-
4729 ou pelo fone 71-5231 c/
Brusk

VENDE-SE
Gol 1000 93/94 - 13.000km
(branco), IPVA 95 pago. Valor
R$ 9.500,00. Tratar fone 72-2922
após 18:0011s

CURSO
Mocorte Centro de Atividades do
Sesi comunicam que vão estar

abertas as matriculas para os

cursos de Corte, Costura e

Modelismo, a partir do dia 08/05.
Maiores informações pelo fone:
72-366 I e 71-0899

VENDE-SE
Uma casa na praia de Enseada

, (São Francisco do Sul). Aceita-se
troca. Tratar fone 72-0504 com

Camacho

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

CAUSAS CfVEIS .. DIREITO DE FAMfLiA
DIREITO IMOBILIÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
01 - ABERTURA, AL.TERACÓES E BAIXAS DE FIRMAS.
02 - CERTIDÓES NEGATIVAS DO FÓRUM, REGISTRO DE IMÓVEIS,

CARTÓRIO CIVIL, PREFEITURA MUNICIPAL, EXATORIA ESTA
,DUAL, RECEITA FEDERAL, JUSTiÇA FEDERAL.
ASSESSORIA EMPRESARI�L.

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

Telefone celular completo,' 03-

aparelho Gradiente. Valor R$
1.600,00. Contato fone 97-9467

Á'
-y- ..

RIO-SUL
Fon. (0473) 71-0091,
Fax (0473) 72-3363

TRABALHO
Um homem e um rapaz oferecem
separaservíços dejardinagemem

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

.ORAÇÃO
A Santll 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° dia.

Agradece IM

APROVEITE!
Ford Fiesta com preço velhol

Apenas hoje, 4 portas, cor prata,
Okm. VaJorR$13.000+ 13 x255
fixas, consórcioUnião. Tmtarfone
97-9753

,LEITE PASTEURIZADO
INTEGRAL

WAGNER

�

100% NATURAL

L o., t r a II a .I;H 11- \ (:" - I\. III I O - (; II a r a III i r i III - S (
,

\ Il'lldillll'llto ao ('ollo.,llI11idor: (O-O 31 7.'-0-l22

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.
PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tr->adição,ern:
- Pepsianas

'Residenciais e(Cornepciais
- Móveis sob medida

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

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

Jaraguã do Sul - sc
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FONE/FAX (1J4.73) 72-1492

Proclamas de Casamento
Margol AdeliaGrubba Lehmaon. Oficial doRegistroCiVil do 1°DislritodaComarcade Jaraguá doSul, Estadode Sanl;lCatarina.liIzsaberque compareoeram oesteCartório
exibindo seus documentos pela lei, afim de se hibilitarem para casar os seguintes:

Edilal N° 19.914 de 25/0411995
WALDEMAR OLSKA E�I MARQUARJ]f

Ele. brasil.iro. solteiro. empresário. natural de Jaraguã do Sul. domiciHado e residente em Estrada C.raribaldi, nesta cidad!>. Olho de José Olska e lolauda MilbralZ Olska,

Ela, brasileira. solteira. embaladora. natural de Maripá. Paraná. domiciliadu residente em Estrada Garlbaldi. nesta cidade. ßIba de Oswaldo Marquardt e Sofia Marquardt.

JOÃO PEDRO ������;';���E��l�A DA COSTA
Ele. Insileiro. solteiro. Operário. natural de Rio dos Cedros. neste.Estado. domiciliado e residente na rua Antonio Bernardo Sebmidl. 15. 8ba da figueira. nesta cidade. liIbo
de·Altbur Zabel e Virginia DereUi Z,bel.
Ela. brasileira. solteira. costureira•.naturai deRio Negro. Paraná. domiciliada e residente na (113 Antonio Bernardó Sciunidt. 15. BOOda Figueira. nesta cidade. ßIba deDorlval
da Costa e Neusa Aparecida de Oliveira Costa.

Edilal N" 19.916 d.26/04I1995
RUBENS DEJESUS BONETE RODRIGUES EMARlEIEDENISE SCHMJI1f

Ele. btasileiro. solteiro. tintureiro. natural de lbema • Catandovas, neste Estado. domiciliadO e residente em Estr.Ida Jaragoasioho. nesta cidade. liIbo de Arnaldo Bonete

Rodrigues e Etelvina dos Santos Rodrigaes,
Ela. brasileira. sol1eira.<'ostureir.r. natural deJaraguá do Sul. domiçiliada e residente em Estrada Jaraguasioho. nesta cidade. ßIba de Osmar Sebmiöt e Tu.nelda Buttendcrff
Sebmidt.

•
.

Edilal N° 19.91' de 24/0411995
REGINALDO PETERS EMARlLÚCIA WAsCH

Ele. brasileiro. solteiro. auxlliar de escritório. natural de Indaial. neste Estado. domiciHadoe resideoIe na rua Henrique Marqoardt. 264. nesta cidade. liIbo de Dorvalioo Peters
e Elsa 0deli Peleis.
Ela. brasileira. solteira. operária. naturái de Assis Chateaubriand. Paraná. domiciliada e residente Da rua Guanabara. 296. nesta cidade. liIba de lnác:io Wasch e Regina Ül!Seho
Wasch. (.\ ',

.

Edilal N° 19.918 de 26/0411995
OSNIR MANSKE E VALQUIRIA BAIJMANN

Ele. brasileiro. solt"'o. mecanico. ,.,tural de Jara�uá do Sul. domiciliado< residente na ma ROberto Ziemann. 4.805. neslacidade. filho de Haroldo Mansl:e e ReIiJ1de P1ske
Mans!«.

�

.
•

Ela. brasileira. solleira. auxlilar de escritório. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente na ruaJosé Bauer. 826.Vila Rau. nesta cidade. fiIba de ReinoldO Baumànn e
Iris MansIee Baumann.

., Etlilal N° 19.919 de 16/0411995
IDALc1 APARECIIXl VIEIRALIMA ERJSOIEI'E BUCa

Ele.brasileiro. solteiro. operário. natural de Palotina. Paràná. é1omiclliado e residente na rua Joaquim Francisco de Paula. 1;541. nesta cidade, liIbo de Boaventura Vieira Lima
e AméHa Vitória de Lima.

. .

Ela.brasileira. solteira. oporMia. natural de Jaraguá do Sill • .kxruciliada e residente na rua Joaquim Fra"'iisco de Paula. 1.541. nesta cidade:fiIba de PauUoo Bucei e Bemärdete
JuRkes Bucci.

Edital N° 19.910 de 11/0411995
Nn.SON LEMKEEMARLI ÀPARECIDA C,ÜNÇALVESpEJESUS

Ele; brasileiro. solleiro. operMio•. natural <Ie Jaragu:i do S,II. domiciliado e resideute em Rio da Luz m. nesla cidade. filho de Ilrwioo Lemke e SeUy fiedler Lemke.
llIa. brasileira. solteira. opwIria. natural de CedroAlto· Rio dos Cedros. neste ESlado. domiciliado e residente em Rio da LuzUI. nesta cidade. filha de AlfredoGonçalves de

.

Jesus e I1rnncisca Gonçalves Ô!: Jesus.
Edital N° 19.911 d.27/04I1995

Cópia recebida do cartório de Massaranduba. neste Estado
ARLINDO PISKE EMARUIA LIPINSKI

Ele. brasileiro. solteiro. operador de máqui..a, natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente nesfu cidade. filho de Amoldo PI.h e AIzita Kmger Piske:
Ela. brasileim. solteira. oporMa. natural de Massaranduha, neste Eslaoo. domiciliada e residenteem AltoGuarani· Assd. Massaranduha. neste Estado. OIOO'de FeUx Uplnslei
e Natalia M,1ria llamhrowiez U)linski.

Edital N" 19.921 d.17/04I1995
VLAIlIR MRYOLLOD E ELISABETERIBEIRO

Ele. brasileiro. solt<;ro. lIIetalúrgico. natural de Mafra. neste Estado. domiciliado e residente em J1strada Nova. nesta cidade. filho de V1ademiro MrygUode Elena ZaJewski.
Mrygllod.
Ela. brasll.ira. soljeira, do lar. natural cle Jaraguá do Sul. domiciliada e residente em Estrada Nova. ne.�, cidade. filha de C..tulio ErnestoRIbeiro e I-lilda Ribeiro.

Edilal N° 19.923 de 28/0411995
JAIR SCHWIAKOWSKI E SANDRA NANDI PETIlRS

Ele. brasil.iro. solteiro. I",dreiro. namral de Jaraguá do SUl. domiciliado e residente na rua Ana Zacko, 246. Barra do Rio Cêrro. Desta cidade.liIbo'de Joio Schwiakowski e
Lourdes Schwiakowslei.

.

llIa. brasileira. ""teim. cio lar...1Iural de Rodeio. neste Estado. dOlnicili.eL, e residenie elll RibeirM Souto. Pometode. neste Estado. Olha de Francisco Srelhe Peleis e Maria
, Tere.., Nancti Pete",.

.

É.UI:i1 N° 19.924 d.11110411995
ALMIR LIESENDERO E JUClMAAA POLiNARIH ALVES

F.I0; bra';lolro. solteiro.conrerelll,·. nalUral deJaraguá 110 Sill. c.Io�1iciliadoe resick-ntena rua AcliloMal.,.120.Ri""irlloMolba. nestacidade. fdha de OswaldoUesenbergeAlvina
Vava�sori U�ge'nberg.

.

Ela. brasileira••oIteim.l·os.lureira.nalutãl de Var):<DI'Cam""" Novos.•",.I•.Estado. domiciliadae residente na rua Paulin.DemathéPiccoli.emJaragu4Esquerdo. nesta cidade.
filha lIe 1�,u",ntinoPolin;oiioAlves� Maria Rosa Alves.

. .

Editai N" 19.925 d.O:VOS/I995
BR! 'NO BRAUN E ELCIDA SOlLENDER

11I•• I..a:.I,'ilo.•00teiro.l'"deiro.natuml c�' Jara�uá elo Sul. domiciliadoe residente eDl Rio Cêrro II. nesta cidade. filho de Ebert Artur Braun e Elvira Urban Braun.,
l1Ia. br....I.ira••00"·ira.lovradora. n"tural cl< lli1l'1l11duv•. Rio (irande do Sul. domidliada e residente em Esq�ina Boo Vista. �ovo Maehado. Rio Grande dó SUl. filba de.
I'.clntundo Sehlenö,r e HI." Ad_Ii.., Schlender.

Edital N"'9.926 d. 0:VOS/1995
IlNRI ALMED>A IlOS SANTOS li VERONICA BOSCHI MlrnALArn

�J('. hrnsik-ifO. solkiro. redreirQ. I"..tural dl.� Pérola U'( ��stt". Paran.;. donúdliaclo,' n.·si�nte' na rua 401. em Jaraguá.Esquerdo. nesta cidade. filho* Margarino Almeida dos
. s.,ßlOS (' MMina (L, Silvt"ira.
Ela. hr.t."Ueira.:;oItrira. ,:oslureira. natuml & Ribeirão Bonito·Oran�s Rios. Paraná. donticiliadà t residf!nteem Loteamento HanernaM. em Bana do RioC.élTo. nesta cidade.
RUi., de Jo:o; Michalach e AlieL, B""ch Mich"lach.

.

Edital N° 19.927 d. O:VOSIl995
PAULn CFZAR 0ltTIZ É SIMONE FLiSABE1lI ADRA11'

FJ\". brasileiro. solh,'iro. Of�r;i·rio. 1!.11ural 4- Curitibanos. I�stt' ESt.1clo. domidliado e fi"sidt'ntt": lIalua Fntilio ßehJin� • .56. Vila Naya. nesta ddade. filho ele Luiz Pereira @rtiz
• 1>oJ.. tilia de SritI7" Orliz.

. .

I-la. hmsi1eirn.�oIl�ira. b.,kOfliRla.11.1Iurai de Jara�lIIi dnSul. domidliacL, t..' r...·sidt.�I1It' 1l.1 rua Emílio Behlin)t. 56, Vala Nova. nesta cidaÔ!:. fitbadeRobertoAfonso AdraUe Renata
Adratl.

�:dit.1 N" 19.9211 d. 0:VOSIl995
. RIIIDE SOUZA BASTOS,E VALQUIRIA tELA KOERNER .

m,-',brasik-iro.soJIt"iro.nlt·canico. natural clt:RioNt�o.Paraná. domkiliadoe,reisd.·nlt ,n., nm LeópoldoMallk!iro, 15. apto. 306. neslacidàde. filhode Lourival de Souza Bastos
e Hllda l.ou'OIl\·o. '. ' .

�la. brasil,ira.•00M'•. runcion.íria ptiblka. ,,"ural de Ja,a�lIá do Sul. domiciliacL, ,' ....iclei'te .., rua Joào Planinscbeck.·I 26. nesta cic!ade.'tiIba de Heinz Albino Kremer e
Ires Maria sa�anski K....n...r.

.

Edl'allLtM.2.'!.d.OllOSIl995
JHONY EMMEN[lIlERf'T,ft li SIMONE SALVAllOR

Ele. htMil"ro, sol .....iro. inclll�lfial ....,Iural dr." Jarat.!ua do Sul. domiciliado ..... r...-:iiclr."nt ...·ua nla An�t"lo"orintl1i.:\ 17. Vila Naya. nesta cidad�. filho de Eloi Emmendoerfere Maria
LuiZ:! lirnmendoerfcr.
Ela. hr;asilrit:3. solleirn. auxiliar cl- \·s4:ritório. natural eil' Jara):uá cio Sul. domidliacb ...

• r...·sidenk· 11.1 nm Ma., NkoJau WÍlhehn Sclunial; ,355. Vila LenzL nesla cidade. filha de

Luiz Salvador. Adelaide Salvador.
E

-

=AÇOES====
Compramos

TtLlBRA& - TtLE&C -'ßANC� ETC
Ligue 71-7543 - 97-9320

Rua Florianópolis, 65 Centro
Jaraguá do Sul - SC

METALURGICA WOLFRE LTDA.

W�LFRE uma empresa especia� em boxpl
banheiro, cercas, portões, calhas e esqUlUlrias. de alumlnio.

Orçamento semcompronmso.WOLFRE tambémtrabalhaCfJm

vendas de antenas parob6licas marca TECSAT

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

Fones: (0473) 72-0&01 c/Mario 71-6198cl Luiz
JARAGUÁ DO SUL - SC

( Panificadora e COilfeHaria Lemos Ltda. )
_PÃES_,
_DOCES_
.SAL,GADOSI,

FONE (0473) 72-.1053
Rua Valdir José·Manfrini, 36

JARAGUÁ ESQUERDO - Jaraguá do Sul- SC

N,ESTE MOMENTO
TEM ALGUÉM

PROCURANDO SEU
. PRODUTO

OU SER�IÇO.
ESTEJA CERTO
DE QUE ELE VAI

ENCON,.'RAR VOCÊ.

CP CL.ASSIFICADOS 71·1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'VENDE-SE
.' ""

j
,

-

.

Jad Confecções e Presentes. Na rua Gumercindo da

Silva-Porto, 841j próximo ao viaduto naVila 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, odontológicas,
laboratoriais eadvocatícias da região da
Amvali. LançamentodaEditoraCPlida.

Aguarde visita de nossos corretores ou

informe-sepelo fone. 71-1919�

Q9�(27t- . IMÓVEIS
COMPRA· VENDE· ALUGA· ADMINISTRA· INCORPORA

1r 71-793:1
Rua Antôlõllo C. Ferreira. 197

CRECI6799

CASAS
• Sobrado c/300m2 (Rua 446· Próx.Vlelrense) • R$ 98.000,00 • "Em fase de conclusão"
'. Sobrado c/300m- (Rua Conrado Riegel· Próx. Ferro Velho Marechal) • R$ 120.000,00 "Acena Imóvel menor valor /carro"
• Casa alv. c/140m" (Rua 205· .Ao lado do Juventus) • R$ 25.000;00 "Aeena earrolterrenolparcelar"
• Casa alv. c/200m2 (Rua Vnorlno Strlngarl· Próx. Weg I· com piscina) • R$ 70.000;00 • "Troca por apattamento"
• Casa alv. c/140m" (Rua 417 • Vila Lenzl· Próx. Colégio GlareUni Lenzi)· R$·35:000,00· "Acena carrot1erreno"
• Casa mista c/48m2 (Rua Morro do Melo, após n° 99· Lateral Estrada Nova) R$ 12.000,00 "Aceita carro"
• Casa madeira e177m" (Rua 830 - Lateral Rua Ponte Trindade - Santa Luzia) - R$ 10.000,000 •

APARTAMENTOS
• Ed. Argus (cobertura DupleX em aHlsslmo padrão· Toda mobiliada + blblloteca/barzlnhollarelra, etc) - R$I60.000,00
• Ed. Carvalho c/184m" (1 suite + 3 qtos- Todo mobiliado)· R$ 70.000.00 + Flnane. "Troca p/ apto Bai. Camborlll"
• Ed. Schlochet c/156m" (1 suite + 2 qtos + dep.) - R$ 45.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Otávio Correa c/180m" (1 suite + 2qtos + dep.); Pröx, Hotel Etalan - R$ 60.000,00 + Financiamento

,

• Prédio em construção na rua da CEF - APtos el2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrella junho/96
TERRENOS

..

• Terreno c/3.061m" cl casa antiga (RuaJorge Czemlewléz - Ao lado da MarChitex) - R$130.000,00
• Terreno c/737m" c/ casa antiga (Rua Pedro Francken - Próx. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
• Terreno c/460m" (Rua AntOnio Carlos Ferreira - Próx. Glrassollmóveis) • R$ 48.000,00
." Terreno c/601 m2 (Condominio Azaléias - Únime da rua) - R$ 28.000,00 ou "parcelado"
• Terreno c/2.500m" (Schroeder· Rua Valentln Zoz) • R$ 9.500,00 ou "parceldo"
• Terreno c/4.�53m" (Rua BerthaWeege "fundes' - Próx. Malwee) - R$ 30.000,00 ou "parcelado"
• Terreno cI.2.817m2 (Rua BerthaWeege "frente" • Próx. Malwee) R$ 30.000,00 ou "parcelado"
• Terreno c/565m2 (RuaJosé Picoill- Estrada Nova· Ao lado Mercado Brasão) - F:I$ 14.000,00 "Aceita Carro"
• Terreno c/450m2 (Estrada Poço Grande) • R$ j .500,00 "Aceita Motocicleta"
• Terrenos Residencial Henrique Behllng (próx. Salão Amizade) Entrada + saldo parcelado
• Terrenos Loteamento Plazera I (Ilha da Figueira) Entrada 1.500,00 + saldo parcelado .

.

·.Terrenos pröx, FORUM (Rua 172 - Arthur Gumz "Lado Direno") • Entrada + Saldo parcelado
'.

"

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
• Ed. Florença c/113m" (1 ° andar) R$ 45.000,00
• EdHiclo Mlner 17m" (Térreo - Em lado do Foto Loss)· R$ 20.000,00
• Shopping Jaraguá c/21m" - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses. "Aceita carrot1elefone, etc"
• Casa comerciai c/.230m2 • R$ 35.000,00 (Lot. Dalmar· Após Dalforte Malhas "Próprio p/lojas")

.

.

GALPOESlCHÁCARAS
• Galpão c/800m" + casa alv. c/233m2 + terreno plano c/ 26.549m" (Santa Luzia - Centro)- R$140.000,00 "Negociáveis"
.• Chácara c/180.000m" (Estrada Gaitbaldl- 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 "Negociáveis"
• Chácará c/110.000m" (Estrada Garlbaldl - Ribeirão dos HOngaros - 12km do centre- nascentes) - R$ 20.000,00

- Terreno cl

450m2, casa

cl 130m2

DER-Sítiocl

108.750,00rn2

Loteamentodo
Juca - Lotes cl
337;OOm2

Terreno cl
64. H 7,OOm2,
frenteplBR-280

Edif, Jaraguá -

aptoc/I suíte, 2
dep.

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos,

Eldorado - Rua

Florianópolis, apto com
1 suíte, 2 quartos.

Moníque- 3 quartos e demaís

dependências cl 2

Terreno c/
1.395m2 - Rua
29 de Outubro,
pröx. JAVEL

Casa em alve
naria ç/ 343m2,
fundos da Ja

raguá Fabril .

Casa em alvenaria
c/135m2

RUA BERNAR
DO DORN·
BUSCH - Terreno
cl 542m.1, casa em

alvenaria. Preç,o:
50% entrada sal
do em até 10 me-

VILLE - Terreno
cl 532,OOm2 edifi
cado cl prédio ele :2
pavimentos.

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, ct96,00m�, contendo 7 peças e

garagem pata dois carros, sendo o terreno de 380,00m2•
Casamista cl 160,00m2, rua: Dos Escoteiros cl 13 peçás, telefone e antena
parabólica.'

'
'

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

Apartamento no Ediffcio Jaraguá
, Chácara eomt 0.OOO,00m2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Chácarà com 42 morgosem Schroeder, terreno todo plaino, água e luz.
Chácara com 88 margas em Nereu Ramos, cl casa, luz e água.

Vendas
,

1 Lote por apenas R$ 3.000,00 no Loteamento Vicenzi Gadotti Uda - sendo
1 + 2 parcelas

'

,

Terreno com casa de alvenaria (4.571 ,00m2) -na rua Francisco de Paula,
próximo da rua Erwino Menegotti
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira oetsxaömts. centro. ,

Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti Uda" .

b
., INTERIMÓVEIS

CRECI0914-J

V�ja
, ' .

,*Casamistacorn 120m2,
terreno com 705m2, em
rua tratlquHa e próximo
;do: cent,ro (r�a, Bahia).
Preço R$ 30.000,00
(aceita-s.e carro.

, parcelamento)
Terreno 'com

7.066,OOm2, rua 'Irmão

'Leandro naVila lenzi,
(ótimo para galpões
fábricas)..' Preço
50.000,00 (a combinar)

•••••••••••••••••
• �t=' •

: CRECIN° 1589J-s :
• •
• Ba....a Sul •
• I...õvais •
· .'

I Fone: (0473) 72-2734 I
• Vende •
• Terreno • I• Terreno c/416m2, na rua 25 de Julho, Vila Nova. Preço R$ •
• 23,000,00 •
•

Terreno c/376m2 (14x27), na Barra. Rua Frida Piske Krueger.
'.

I
Preço R$ 8.000,00

• .Terreno cl 2.79101'• ruaWalterMarquardt, defronte Posto Mime. '.,
,• Preço R$ 180.000.00 •'

Terreno c/ 6()().OOm2 () 5x40). Rio Cerro II. próximo Metal.

,. Lombardi. Preço R$ 6.()(Kl.OO •

I•
'

Terreno cl 384m2 (,16 x 24). Lot. Jardim Hruschka II. bairro SãO. '

'.
Luis. Preço R$ 7.000.00 em 14 vezes •Terrenos no Lotearn, do Marquardt, localizado na Barra. Preço R$

• 6.500,00 •
• Terrenoc/ 5.000,()(lm', na Barrado RioCerro, Preço R$40.000.00 • _I•

- negociável •Terreno cl 15.75001'. edificado com duas casas, umamista de 75m2

• e outra de madeira com 4801', localizado na Barra próximo, ao •

•••
Noviciado. Preço R<; 15,CX)(l,���negoCiável. =.' ICasa em alvenaria cl 150m2• 3 qtos, garagem. 2BWC ci demais
dependências, terreno com 445,50012, na Barra, próxima ao Novi-

• dado. Preço R$ 55.()(lO.()(l - negociável • '

•
Casa eni alvenaria c/ 93.50ntl semi-acabada, 3 qtos e demals • I•
dependências.Lot .. doMarquardt, na Barra, Preço R$ rs.ooo.co

.•.Aceita-se carro ou financia até 4 meses.

• Casa de alvenaria c/146.IJOm2• rua Francisco Stinghen, na Barra, I
•

terreno com406.00m2• Preço R$ 33.00(),IKl
'

I 'ICasaemalvenariacl 130m2• 3 qtosedemaisdependências, garagem.
• terreno com 440m2• Vila Rau. Aceita carro. Preço R$ 25.ÚOO.fKl •
• Casade alvenaria c/77.00m'. lateral rua BerthaWeege,. próximo a I
•

Malwee. semi-acabada. Preço R$ 25.(XKl.00 . negociável. • IPrédio d 2 pavimentos er 196m�. desmembrado em três apt(\� ..

• sendo, um cl 9601' e n� outros doi ... com 50m2 ";'da um, localizado •
• na Barra. Preço RS 45,I)(l(),(Kl .'
•

Casamista cl Hl8m'. na rua 774 s/nome, Lot; Ana Paula III. Bairro •São Luis: Condições: RS 12,1rJO.(Kl entrada. mais 4 prestações de

I '"I• R$ 2.()()().O�l e 24 prestações fixas de R$ 183,00
.

• Preasa em$alWnaria ä 132m2• semi-acabada. na Barra. Lot. Rosá.
, I

• eçoR: '12.500.lXl •Casa nlista com 1'50m2• 3 qtos, 2. BWC., demais dependência»,

I• terreno cl 528m2 ( 16x3 3). naBarra'. ruaHorácio Ruhini . Preço �$ '.
• 25.000.(,)() •
•
,

Apto. l07ill'. 3 quartos, I suíte, 2 BWC. sala. cozinha. garagem na •Barra. Preço R$ 3:'i,()Oo.(XI

•• Loteamentos 110 Ri.. Cerro n - lia Rodmia SC - 41(i .1 'I,'- A partir de RS 2.450.00 de entrada e, saldo ,\1Il até 50 1IlC."".� mm

• prestações de R$ 115.00 ,./mlls I',

AJuga
• Lojas comerciais na Barra do Rio (\:�ITO •
• Th��.��� I
• •

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

TERRENOS

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

TerrenoRuaJoaquimFranciscodePaula, cl
2.500m2• Próx, trevo Posto Mareolla
Terreno ,cl 5.l84m2, rua 199 sem nome -

VilaNova
Terreno naAv, Mal. Deodoro da Fonsecacl
950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias Lote
nOO1
Terreno 15x32 - 490m2 - Loteamento ODia
- rua 401 - Sem nome

Terreno rua 456 - Sem Nome, d 445m2
Terreno ,c/350m2 - Loteamento Ana Paula
IV
Terreno c/1.5OOm2 + casa de alvenaria na

rua Epitáeio Pessoa
Lote n° 57 no Loteamento Ana Paula III
Lote cl 468m2. - Rua Adão Noroskí - Vila
Lenzi - Próx. Escola Gíardíní Lenzí - Próx, '

EscolaGiardini Lenzi
Lote HO 187 no Loteamento Ana Paula III
Lote n" 190 no Ana falda III
Loten0045-LoteamentoLiodoroRodrigues
- Rau
"Lotes naruaPauloKlitzke, bairro: Amizade

, CASAS
Casamista c/11:2m2 (São Luís) Lateral Rua
Valdir Manfrini
.Casa alvenaria Lote n" i09 - Loteamento
Ana Paula II cl 420m2.

'

Casa, em construção cl 100m2 Loteamento
Ana Paula III - Lote n" 187
Casaalvenariac/257m2+ terrenode 5.70(')Jn2
-Rio Molha
Casa alvenaria cl 140m2 - Barra do Rio
Cerro
Casa mista 66m2 + garagem lote n° 67 Ana
Paula Ill

Empreendrrncn tos I mobiliarias M,Jrca t to

Av MZlI D'�cdoro 1179
,

.,.._
...

71-1136Compra eVende
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Lambança
Betty Lago e KaduMolitemo

são os convidados especiais do

programaOs tràpalhêes que vai
ao ar neste domingo. Num video
wall, que fica no fundo do palco,

. serãoexibidas cenasdalientes dos
dois atores nanovelaQuatropor
quatro, onde eles ínterpretam,
respectivamente, a dondoca

Abigail e o atrapalhado detetive
Samuel Spadafora. No palco;
entre tapas e beijos, Betty eKadu
assumem seus personagens e

entram nomelhor climapastelão
.

ao lado do trapalhão Renato

.,Ara8ão·. Depois que Renato, na
.

pele de Didi, pede um beijinho
paraBetty, amoça, sem omenor

constrangimento, responde
prontamente: "Olha aqui o seu

beijinho", antes de encher o

rosto de Renato de creme de

chantilly.

Pesquisa
Dentro dos limites que as fi

nanças da Manchete permitem, a
equipe de arte da novela Tocala
Grande está fazendo um esforço
concentrado para o trabalho de

reconstituição de época. O

produtor de arteComarDiniz diz
que quadros, museus, bibliotecas
e até pessoas idosas têm servido
de fonte de consulta e inspiração
para resgatar o modo de viver
dos moradores de ltabuna, na

Bahia, nos anos de 1912, 1922 e

1926, época em que a novela é
ambientada. "Estamos

driblando as difieuldades", de
fine Comar.

Desprestígio
A estréia de Chico Anysio no

'Fantástico foi adiada.

Estranhamente, era o único novo
quadro confirmado pela direção
do programa. Outros quadros,
como o da Regina Duarte e o

Plantão Casseta & Planeta, que
não estavam previstos,
apareceram de última hora para
dar uma caramais nova ao velho

I

I

Caderno de
•

Depoisdopsicótico edipianoMurilinho, dePátriaminha, Petrônio
Gontijo assume agora uma postura gay. Em Adoção, do Você decide,
Petrônio interpretaumhomossexual que,juntamentecom seu parceiro
Flávio, vivido por Daniel Dantas, resolve adotar uma criança, O
episódio, que está sendo dirigido por Ana Arantes, conta ainda com

EvaWilma, Marilu Bueno e Patrícia Novaes. "Tem até uma cena em

que interpreto a Carmem Miranda. Não é o máximo?!", vibra Depois de uma participação

Petrônio, garantindo que o trabalho está sendo.umaótimaexperiência. especial. na novela Malhação,
como a mulher que tenta tirar a

virgindade do personagem
Héricles (Danton Mello), Cláu-

Embora tenha feito críticas Cissa Guimarães está in- dia Lyra já recebeu um convite
ferrenhas a Pátria minha com a satisfeita no Vídeo show e do diretor Roberto Talma para

já manifestou a vontade de '"""Participár �o segundo episódio
'voltar a fazer novelas. Di- . de Casa do Terror. No episódio

Ferro em brasa, ela e Cristina
Pereira serão irmãs xipófagas.

Vida nova

Alegria,alegria

Emalta Novos planos

programa. Já o quadro de Chico Éwerton de Castro troca aG1900
está sem data para aparecer. O pelo 'SBT para fazer um, papel
piloto - apresentado pelo com vida pröpría, Desta vez 'eie
humorista foi recusado, na últi-· será o joalherr.o Lourenço, eril
ma hora, pela alta direção da '. SaÍtgue(\lomeu'sllDgue, que'v'ive
Globo. um amor platônico Por uma jo-
Problema J.ovem vem que ele prefere aindamanter

em segredo, "para preservar a
Trabalhar com um elenco' surpresa".

infanto-juvenil tem os seus A longo prazocontratempos. Caso da atriz
Fernanda Rodrigues, que Ocontrato que a índependen
interpreta Luiza Prata; de Ma- te TV Plus assinou com, a Band
Ihação. Ameninapegou rubéola, prevê que sejam produzidas seis .

está toda pintada de vermelho e novelas em três anos. Por conta

precisa ficar de repouso absoluto disso, outros projetos começam a

em casa. A produção teen terá a ser pensados. Entre eles, não 'foi,
'história alterada em função do descartado o remake Uma rosa

problema. com amor. "Temos que ir

Histórias reais devagar para não nas

atropelarmos, mas logo já
.

estaremos cuidando da novela

que substitui A idade da loba",
afirma o diretor Jayme
Monjardim.

Criançada fiel
Palhaçadadiantedas câmaras

dá Ibope. Foi isso que o apre
sentador Sérgio Mallandre pôde
confirmar. Ele anda rindo à toa

depois que recebeu os resultados
da audiência de seu programa
diário, nas manhãs do SBT. O
infantil teve a audiência
incrementada e tem alcançado
média de 9 pontos com picos de

14, encostando no Ibope do TV
Colosso da Globo.

Tiradentes galã?
o sucesso do galã Bruno, de

Quatroporquatro, rendeconvi
tes ao ator Humberto Martins.
Ele acaba de acertar a

participaçãono filmeTIradentes,.
dirigido por Oswaldo Caldeira.
O ator, que vai viver o papel
título, já estuda tudo sobre a

vida do inconfidente mineiro. O
início das gravações estámarcado
para o mês julho, em Minas
Gerais, imediatamente após o

término da novela, que foi
esticada em mais alguns capítu
los.

Paulo -Pigueiredo e Rita

Buzzar, responsáveis pela adap
tação de Sangue domeu sangue,
próxima novela do SBT, já
entregaram aodiretorNíltonTra
vesso os 20 primeiros capítulos
da história, que se passa, no

período pré-abolicionista. entre

1872 e 1882. Para atender' .äs
exigências do diretor, que quer
muita ação no folhetim, Paulo e

Rita estão pesquisando fatos
históricos que possam ser incluí
dos na trama. "Vamos mostrar,
por exemplo, uma epidemia de
cólera no Rio, em 1872", adian
ta Rita.

Aberrações

Após viver o fiel escudeiro de
Raimundo Flamel (Edson
Celulari), em Fera ferida,

FONE/FAX (0473) 71-1919

novela ainda no ar, Nuno Leal
Maia continua bem cotado na

Globo. Enquanto em Malhação
ele interpreta o espanhol Fábio
Pai, que vive entre Barcelona.e

Rio. Nuno jáestudaum convi tedo
autorManoelCarlos paraintegrar
o elenco de História de amor,

próxima novela das seis.

ante da' escassez de atores,

graças ao reaquecimento do

mercado, não vai ser difícil

para Cissa arranjar uma

vaguinha numa das próx
imas produções da Globo.
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CORREIODO POVO - 2 CADERNO· DE VARIEDADES Jaraguá do Sul, 6 demaio de 1995

Mais de 100 pessoas estiveram presentes na comemoração

'COMEMORAÇÃO
.

Coquetel marcou o primeiro
.

"
....

ano do Galpão Saúde em JS
o Galpão Saúdeofereceu

quinta-feira à noite um coquetel
paraalunos
e convida
dos em co-

II,IllIIi,ll.
I,II',',Alflmemora-

ção à um 'I "'f'lanode fun-
cionamen- I, fl8i;Ito da aca- _

demiaem Jaraguádo Sul. Maisde
100 pessoas prestigiaram o co

quetel, que teve apresentações de
danças, Kick Boxing. Karatê e da
Cantora Viviane.

Hístõrta
Funciónando desde 4 de

maio de 1994, o Galpão Saú
de, hoj�, se destaca entre as

academias de Jaraguá do Sul.
Com aparelhos de última ge
ração e professores formados,
a academia conta com os cur

sos de musculação, ginástica
localizada, aeróbica, k ick

boxing, karatê, capoeira, dan
ça moderna e saúna. "Nosso
principal objetivo até I YlJ6, é
a construção Je" uma piscina
completa, que desenvolverá
trabalhos de aperfeiçoamento
de natação e ginástica na

água", adianta MansaSasse
Scherer, proprietária do

A dança foi destaque quinta-feira

Galpão Saúde, afirmando que
várias pessoas estiveram en

volvidas durante este um ano,

para o sucesso que é hoje, o
Galpão Saúde.

Com uma capacidade de

abrigar 700 pessoas, o Galpão
Saúde conta hoje com :\00 alu
nos e lO prof'essores. "Este
número de alunes que freqüen
tam a academia é constante.

Na época que antecedeu o ve

rão, tivemos um aumento con

siderável, como qualquer ou
tra acadcmia, mas terminando

a estação, a maioria não cOIHi

nua", esclarece Marisa, co

mentando que o interesse da
academia é fechar convênios
com escolas para que, seus alu
nos, desenvolvam todo o tra- .

halho de exercício no Galpão
Saúde. "Já estamos atendendo

.

aluuns da escola Canguru e

pretendemos realizar este tra

balho com as demals escolas
da região", explica a proprie
tária, comentando que os alu
nos recebem atendimento mé
dico c de uma nutricionista.

Fotos: Peterson A. lzidoro/CP

Marisa: Piscina será nosso grande llbjetiv(1para 1996

Desde 4 anosjá sabe-se (I que é bom para a saúde

t[!J
DECORLIVE

I"-----_._----�------,
I PROMOÇAO' I
I IIDIA DAS MÃES II. I

t,!:�O!�Ç2:'S_3!!:_M..!'��!C.!.M� .!!!!�
rI��e�CIJM
�áeaLt4�

Presentes - Decorações e Luminárias

Rua Domingos da Nova, 154
(ôQ lado do sinaleiro da Reinaldo Rau)

Jaraguá do Sul- SC - TELEVENDAS; (0473) 72-1890
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Jaraguá do Sul, 6 demaio de 1995 CADERNO DE VARIEDADES
.

CORREIODO POVO - 3

Dicas de Literatura

Para quem gosta de
admirar uma boa literatura
infantil.aí vai algumas
dicas para você curtir:
Patota do Jaiminho. Em
sua 6a edição a revistinha
traz-histórias de "morrerde
rir". Já aMônica, n° 97.
tem a grande novidade,
que é a estréia de Marina,
uma nova personagem e,

para QS pequeninos, o
Gibizinho da Mônica, n°
51, relata algumas
historinhas emocionantes
de verão. Confira!

Se sua� se emociona não só com o gesto de ser
presenteada, mas também com o carinho e o tempo que

você dedicou em procurar uma lembrança que ela
realmente flostasse, nós podemos ajudá-lo.

Na JIlTNDAREU você pode escolher algo que já foi
. selecionado por nós para sua mãe: um pequeno abajur,
um tapetinho, um arranjo de flores diferente, uma xicere

inglesa antiga, uma cadeira de jardim.

..II

�gliPe!.ß!i!l
R. Presidente Epitácio Pessoa 203

Jaraguá do Sul- SC - Fone 97-9414/97-9741

o
, .

marmo

II

�-
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - sc

......... .....

)
" :';: '.: .' .:iO?, .: .•.•.•..... :••..... CONSULTE-NOS PARA FAZER UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

CORTINAS COLCHAS
..

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

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

Jaraguá do Sul - SC
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CORREIODOPOVO - 4 CADERNO DE VARIEDADES Jaraguá do Sul, 6 de maio de 1995

. Jo,itmeAparecida Vieira, comemorando ,eu 14° aniversário dia 9/05

KAMisÃo
()�eM

�ée

i

_ MALHAS LTOA.

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

FONE: (0473) 71-0099
/

FAX (0473) 71-1045
JARAGUÁ DO SUL· SC

.

Gente & Informações

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55·

Garota Valdete na Marrakech
Apresentamos as últimas mais, na boate Marrakech.

duas candidatas que dispu- Ingressos antecipados no

tarn, hoje à noite, o concur- Smurfs Lanches, com alu
so Garota Colégio Valdete

.

nos do "Valdete" e no

Piazera, que acontece logo escritório da própria boate.

Márcia
Joana

Zampieri

Margarete
Wonczenskl

o endefeço onde c qualidade tem bom pf?eço, fabfica: Jacq.uafd,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,'
Xadfez, Listfado, pafa atendeI' confeccionistas do rorno de mallhas

- • 1

DISPOE, TAMBEM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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Jaraguá do Sul, 6 demaio de 1995 IMóVEIS

CASAS
Rei. 1.001 - 'Casa alvenaria neva c/ 192m2 - Rua João Batista
RudoH, n° 161, c/ 1 suite, 2 dorm., salas, dep. empre., lavand.
cozinha, disp., churrasq., 2 BWC social, garagem pl 2 carros, c/
ant. pàrabólica e portão eletrônico, pOr apenas R$ 75.000,00
ReI. 1.002 - Sobrado em a1v. c/ 143m2 - Próx. ao Clube de Campo
Baependi, R$ 65.000,00
Rei. 1.003 - Sobrado antigo c/ 230m2, área terr. cl 1.840m2 - (Rua
Presido Epitácio Pessoa), 933) R$350.000,00 - aceita-se proposta
ReI. 1.004 - Sobrado em alv. c/ 360m2 'novo - Rua' José
Emmendoerfer, 1153, terr. c/ 1.6OOm2 - R$ 170.000,00 - aceita-se

proposta
Rei. 1.005 - Sobrado em alvJantigo cl 260m2 - Av. Getúlio Vargas,
n° 488 - ao lado do Sup. Eurapa - R$l'50.000,OO - aceita-se casa
menor valor.
Rei. 1.006 - Casa alv•. cl 3dorms., c/ 170m2 - Rua Uruguai, n° 62
- próx. Duas Rodas Ind. - R$ 75.000,00
Rei. 1.007 - Sobrado c/ 140m2 + constr. lundos c/ 60m2 - Praia de
Barra Velha commobHia. Rua Guaramar, 76 - R$ 65.000,00
Rei. 1.008 - Casa mista c/ 120m2 (Piçarras) Av. Marci60 Dias, 126
c/ telelone R$ 33.000,00
ReI. 1.009 - Casa alv, C'J 280m2 - Rua João Eggert - Bairro Itajara,
230 - R$ 45.000,00
Rei. 1.010 - Casamad. c/70m2 + ponto com. em alvo c/96m2 - Rua

,

João .)anuário Ayroso, 34Q5 - R$ 40.000,00
Rei. 1.011 - Sobrado em alv. c/ 129m2, semVacabado - Rua
Ric;:hard Piske, 160. R$ 33,000,00 - aceita-se prqposta, apto.
menor valor.

'

Rei. 1.012Chaléd70r02,terr. c/�,28m2 - Rua Alberto Fachini, Vila
Nova - R$ 65.000,00
Rei. 1.013- Casa alv. c/144m2 - inacabada- Rua Pedro FIoriani,
s/n° - R$ 30.000,00
Rei. 1.014 - Casaalv. C/91m2", ponto com, C'J70m2- RuaAntônio
B. Schmidt, 507 - lI!:ta da Rgueira - R$ 37.000,00
Rei. 1.015 Casa mista C'J 70m2 - Bairro Rio Molha - R$ 9.000,00
Rei. 1.016 - Casa alvo c/ 70m2 - Rua Prel. José Bauer, 469 - R$
25.000,00

'

Rei. 1.017 - Casa alv. c/ 9OíT)2 - Rua Pedro FIoriani, 653 - R$
19.000;00

'

Ref. 1.018- Casa alv. c/ 112m2 - Rua Paulo Voltolini, s/n° - Nereu
Ramos - R$ 20.000,00
Rei. 1.019 - Casa alvo c/ 260m2 - Próx. arroz Urbano - c/ 1 suite +

4dorms,3salas,dep.empr., churrasq. antenaparabólica,garagem
pl2 carros, sauna, cozinhaclarm.embutido. R$apenas55.000,OO
Rei. 1.020 - Prédio com 2 pavimentos - Rua Carlos Eggert, 164-
c/ 170m2, terr., com 220in2 + sala comercial, + 1 apatamento - R$
60.000,00
Rei. 1.021 - Casa mad. cl 78m2 - Terr. c/ 1.500m2 (estrada R.
Molha) R$13.000,OO
Rei. 1.022 -,Casa alv. c/ 132m2 - C/2 dormis., 2 BWC,lavand.,
cozinha - Estrada Garibaldi - Próx. antigo Gumz - R$ 45.000,00
Rei. 1.023" Casaalv. c/ 160m2- c/3 dorms.; sala, cozinha, BWC,
área de serviço - Estrada Ribeirão Grande - R$ 140.000,00
Rei. 1.024 - Casa c/ 98m2 - terreno c/ 735m2 - Rua Roberto
Ziemann, 4.530 - R$ 30.000,00

'

APARTAMENTOS
ReI. 4.001 - Edifício Ana Paula - Apto c/ f suite, 2 dormis .. 1 BWC
social, sala de jantar, sala de visitas + cozinha e lavand., c/
garagem, churrasqueira coletiva, portã eletr., interfone, dep.
empreg., c/ BWC R$ 48.000,00
Rei. 4.002 - Edifício Eldorado - Apto. c/l suite + 2 dorms. + BWC
social e demais dependências (novo) R$ 50.000,00

TERRENOS
Rel.2.001- Terreno'c/446m2- Próx. PostoMarcola- R$13.000,OO
Rei. 2.002 - Terreno Loteamento Champagnat, cl 405m2 - R$
15.000,00
ReI. 2.OQ3 - Terreno - Itapoeuzinho - Bairro João Pessoa c/ 450m2
- R$ 3.500,00 ,

,

Rei. 2.004 - Terreno c/17.791m2. ótima p/loteamento - Próx. do
Jwentus - R$ 35.0OQ,00
ReI.2.00S-TerrEjlloc/7.000m2- RioMoIha-Lateral-R$25.ooo,00
Rei. 2.006- Ten'eno c/8.000rn2- RuaJoão Tavares- Rio MoIha
R$ 20.000,00
ReI.2.007 - Terrenocl535m2- RuaWaldemarRua- R$10.ooo,00
Rei. 2.008 - Terreno C'J 392tn2 - Àua Leopoldo Diel, JaragÍJá
Esquerdo, lateral da rua Bahia - R$ 11.000,00

síTIOS
Rei. 3.001 - Sitio - c/ 20.000m2 - Rua Benjamin Cotlstant -

Massaranduba - R$ 18.000.00
Rei. 3.002 - Sítio C'J 105.076m2 - Schroeder - Próx. Mad. Ângelo
Pauleto c/ água corrente, casa mista, 2 lagos, cercildo - R$
30.000,00
Ref. 3.003 - Sítio na cidade cf 16.200m2 c/ casa de mad. c/ 70m2 -

lugar alto cf vista pf cidade (Vila Nova) R$ 45.000,00
ReI. 3.004 - Sítio c/ 20.00Qm2 - cf casa alv., água corrente, 5
cabeças de gado - (Estrada Garibaldi, pr,óx. ao Gumz) - R$
45.000,00

LOTEAMENTOS
Ref. 2030 - Residencial Behling - próx. Salão Amizade com toda
infra-estrutura - Lotes apartir de R$ 8.000,00
Rel.2031 - Residencial Piazera - Entrada para Pedreira RioBranco
- BOOm lado esquerdo - Lotes apartir de R$ 5.000,00

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

erta
Rua: :Esthéria Lenzi Friedrich,' 39,� Fone 72�0510

Vende
Sala COIllI. Ed. Florença, 10 anda,",C/'113,,94m2
Casa �o bairro João Pessoa ',..',:Eill alvenaria, próx,
RecreativaJoão Pessoac/150m2, 2qQar:tqs + 1 suíte, sala
deTV, salade estar, copa, cozinha.vbanheiro e garagem.
Casa em Schroeder - Próximo ,tdárisol, éasa mista em

ótimas condições cl 110m2 com 3 quartos, 2 banheiros,
sala, copa, cozinha e Iavandeéia., ,.
Apto Ed. Schiochet ao lado do" Stipelm�l-cado Sesi,
financiado cl '165m2, cl píscina; '1 garagens, salão de

festas, quadra esporte, porteirb 24 'ho'ras_ '
'

Lotes no Loteamento Itapocuzinho..Pinanciado .

Lotes no Loteamento Jardim .Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo ·Br�tZke:.

,',
.

Lote próximo Urbano, Jaraguä-Esquerdo, 450m2 -

6.500,00 -

'

Lote próximo ao Cepron com 392m2
Lotes financiados no bairro João Pessoa.
Lotes 'fínancíados em frente AABB�
Terreno central, no início da rua Adélia Fischer área de
33.023,00m2

'

casas
Casa de alvenaria cl 220m2 1 suíte + 3 dormitórios
demais dep. - Piua M. Ziemann
Casadealvenariacl3quartos -lnícioJaraguáESquerdo
Casa de alvenaria cl 180m2 c/ terreno de 2.600m2-
Rua Joinville
Casa de alvenaria c/130m2 cl 3 dormitórios - Pröx,
Salão Doering
Casade alvenaria rua Felipe Schmidtcl 155m2, terreno
688m2 rua Felipe Schmidt
Casa de madeira cl 100m2 - Rua Irmão Leandro
Casa de alvenaria cl 3 dormitórios - Rua Arquimedes
Dantas
Casa alvenaria cl 80m2 - Rua Adolfo Ziemann
Sobrado alvenariacl300m2 - Vila Lenzi em construção
Sobrado alvenaria c/300m2 - Lateral Bemardo'
Dornbusch

Apartamentos
Apto. cl 2 ou 3 quartos em construção rua C.E.F. pl
entrega meados de 96
Apto. Ed. Isabella cl 122m2 - 2 quartos + suíte cl
piscina
'Apto. Cond. Amizade - cl 2 quartos - Financiado
Apto. c/118m2 Ed. Dona Uli em Piçarras cl ótima vista
p/ mar, 2 quartos + suíte demais dependências

Terrenos
Terreno cl 2.6OOm2-RuaJoinville, ótimopontocomercial
Terreno cl 430m2 - Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 - Ilha da Figueira
Térreno cl 532m2 - Próx. Pasto Marcola
Terreno cl 300m2 - Praia de ltajuba pröx, Igreja Cató
lica

'

Terreno c/450m2 - Loteamento Girola
'Terreno cl 430m2 - Ao lado doCondomínio Amizade
Terreno cl 400m2 - Rua Marcelo Barbi
Terreno cl 100.00(')m2 cl casa alvenaria ótimo
empresa - Rua Wolfoang Weege (.Rio Cerro I)

��,Aluga-se
Teletone celular

Conjunto Res. Emigrantes. Ótimos aptos .com

churrasqueírá, salão de festas, salão de jogos,
play-grount;l, totalmente residencial. Apenas 2 pór
andar. Financiamento próprio a partirde R$ 365,00
por mês (1,12 CUB)

'1�.
CRECI4IJ04

meses.

VENDE-SE
CASAS

.

Casa de alvenaria de 140mts. ruais terreno de l4x23,'murOOa"lcom ,3 quartos, 2
'banheiros, 2sala." copa. cozinha, Lwanderià, 2dlspensas;lIli1nllem,churrnsqueira, salão
de festas, com rua calçada, próximo ao PostoMime. 'VII\""'48.008," ,

Casaafvenaria,V i"'Laláude4quarJos,,�salaS.211anheir�., copll,_inha, lavaJlderia; .

churrasquelra.garagem.toda murada, próximo àMarisol.ValorR$30.000,OO
Casa dealvenaria,pr6ximoaoFotoNortelândia, 3 qu....tos. 2 banheiros, sala devisitas,
copa,cozinba,salade tv.âreadeserviço, salãodefestas.ehurrasqueira, ,.arap.empara ,

3 carros.V.lor R$ 85.000,00
2 casas, sendo uma de madeira de 180mts, em ótimo estado e uma de alvenaria de
13Omts, 2 suítes, I quarto, cozinha�banheiro social e garagem, terreno comercial de
400rnts.NarualoäoPlanincheck.centro.Valor R$7S.000,OOouparcelado em até 10

Casaõealvensrie, I suile,3quartos, 2banheir05,dependênci.1 deempregada,sala,copa.
cozWha,sa)adejantar, churrasqueira, garagem, terrenode600mLo;,próximoaMarisol,
na rua Joiville. Valor R$ 65.000.00
C.asademadeiraemboascooseIVações,de3quan05,sala,cozinba,banheiro,lIarallem
à SOOmL' do centro. Valor R$18.500,00
Sobradode 2 pisos com 200mL., nobairro havai, emGuaramjrlm.ValorRS28.000.00,
Troca-seporcasaemjomvtlíe
Casa em estilo germânico de I�()mls, precisando de uma reforma, com terreno de
76OmIs. ponto comercial. Valor R$ 85.000.00 IUI rua Padre Franklin, próximo ao

Correio(centro)
Casadealvellariacom2quanos.sala.cozinba.banheiro.lavanderia, garagem,próximo
aMalwee, na Barra. Valor RS18.000,OO

'

APARTAMEN'J'OS

Apto.novofinanciado,pr6ximoaMe:negottiVeícuJo.lõ.comsaladevisitalõcomsacada
Ivista para a cidade), ,'ozinha embutida "001 mármore, áreade serviço. 2 quartos com
banheiro social completo. I suíte com ar condicionado.salão de (esta, garagem com

portão eletrônico.Valor RS 55.000.00 de entrada e ruais 10 pan-ela, deRS 1.4()(),(){),
rroccpor casn

SALA COMERCIAL

(',oI1l16Imts,naruaJoiuvill�,proximoaWeg2.Valor RSSO.OOO,OO.Aceitoproposta.,

TERRENOS
Terreno de 23x26 na rua Antônio Canos Ferreira a 100 mrs dn Marechal. Valor RS
48.000,00 aceita-se proposta
TerrL"10l:Clllml.�.2('()D1I:i. pröximo a Iavel.Valor RS 130.000,00
Terrenode 1 )xJ 1.s0 proximoaoquarte! da PoliciaMilitar.com ruacalçada e livre de
euehente, pronto parn vousmur. Valor R'$ 11.000.00
Terrcol1odc)()7mLs,próximoaoForum. viíaNovn.
Terreno de 15x22. próximo a Sociedade V ieirense.Vila Lalau.Valor RS I O.OOO�OO.
parcelado.
Terrenode 17.'\4fkom680mls.mai.. fundrunento para uma casa de 30Onus, ruaGoiás,
Vila Leu,i. Valor RSIO.OOO.OO
Terreno ele 28x84 próximo ao ('olé�ioG ianliniLenzi. Valor RS 15.000.00
Tcrrenode62'<.43com2.666mts,predsandosolUdltedeumaterm.n.1ViIaLa.lau(Weg
2). Valor RS 18.000.00
Tt'rn:no "(lll1crdal \.'!II ('uar.uuirim de 30x54. a 15UIIllS cio Irev().ValorRS22.000.00
T"''fTcnodl'15x51. próximo a R':I,;reariv,1 Duas Rodas. a 20lhms rlo,"'Clltm. V�lorRS
10.000.00
Terrcllodc .1Ux71. prôl'r10llam un1nchácc1ta na Vil� Rau,I?I'ôxin�oaPac\lldade.Valor
R$ 28.0.0.00

CHÁCARAS
Pnl Garihalcli ,'om 60 ll1or�osmais 2''asasdcalyenmia. rit)l�irãO, pilSlagem:311.1scentes
cleágua.lo,·a I st"111motTo.mi estrad., I!,cml. a .12km. do ,-entro. Vcndo ou troco por ('3,o;a

emJanlgun.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1..320

Apartamento com Entrada + Ass. Financiamento

. . ,

I{odm ia -...,(' 3H 1., I .in'a d(' 2, I HHIII',
t,'IT,'no (I alTa dt, 7,5HH.HHIII'
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lcrrcir .r. I' d il. \lillt'l. II alea dI'
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• ,ApENAS QUATRO ANdARES;
• Seis ApARTAMENTOS pOR ANdAR;
.' * TRÊS DORMiTÓRios (SENdo UMA SUíTE);
• * D�pENdÊNciAdE EMPREGAdA;
•

.

'DUAS CObERTURAS;
• * TRÊS donalrónios (SENdo UMA suírs),
• * DEPENdÊNciA de EMPREGAdA;
'. * BAN�EiRA de HidROMASSAGEM;
•

•

'.

* PisciNA',
* DUAS GARAGENS;
,* ÁREA de LAZER;

-I

• * C�URRAS9UEiRA;
• Dois ElEVAdoRES;
• C� U RRASQUEi RAS;
• ÁREA dE LAZER;
• ANTENA PARAbólicA; ,

• ÁGUA QUENTE;
I

• PORTÃO EIHRÔNico;
• CAMpAiN�A (TV fONE);
• ACAbA'MENJO ds ÓTiMO PAdRÃO;'
• . BEM NO CENlRO dA CidAdE;'
• ,FíNANÇi�M,�NJO PRÓpRio;
• ",.EN:frR�GA:PR�viSJA. 40 MESES;

/

TELE VENDAS: 71·1500

cHALÉ IIVIOBIUÃRlA
.

'

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

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOBILIÁRIA CRECI0039-.1

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

OFERECE TODA ASSESSORIA JURrDICA

RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLlCH, Nlt 783 - SALA 03
TELEFONES: 72-1626/ 72-1395/97-9274

"

Imóveis para venda
CASAS

- Alvenaria nova, ao lado da ponte da Carlos Eggert,
Figueira, com 150,00m2 em terreno de 420m2,
contendo 3 dormit. sala, coz., copa, lavo e garagem.
Preço R$ 80.000,00

.

- Casamistacom pontocomercial naparteda frente, com

120,00tn2e70,OOm2respectivamentelocalizadanaCarlos
Eggert.Preço R$ 60.000,00
- Casa semi-acabada próximo à Igreja N. S. Aparecida,
Figueira, com 130,OOm2 em terreno de 450,00m2, acei-

. tando-se carro ou terreno até o valor de R$ 8.000,00.
Preço R$ .16.000,00

TERRENOS
(.15:

•

- Com 468,OOm2, à rua D. Matifde, próximo Weg I, ao
preço R$ 25.000,00
- Medindo 392,00m2, ,localizado à rua Stos. Dumont.

Preço R$ 20.000,00
- Localizado na Vila Lenzi, 684,00m2, plano. Preço R$
18.000,00

FAZENDA
- Distante de Jaraguá do Sul apenas l5km, com 93

mórgos, sendo 1.116,00m2 de frente para estrada, com
área construída de .IOO,00m2, com luz trifásica,·
transformador, Contém 206 cabeças de gado. Aceita-se
casa como parte do negócio.

OFERTA DA SEMANA
- Terreno de 4.72� ,00m2 com casa antiga de 2 pisos
200,00m2, próximo à Met. Menegotti, lindo local. Preço
R$ 120.000,00 negociáveis.

COMPRA - VENDA - ALUGUÉIS
ADMINISTRA Ao DE IMÓVEIS

·E·DI,.AL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e

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

Faz sabera todos quanto este edital virem que se acham neste

Cartório para Protesto os Títulos contra:
Arlindo Mafassoli - Rua Manoel F. Lis 109 - NESTA

Angero Ind. Com. Malhas Lida - Rua Apiuna, 150 - NESTA
Brnto Malhas Ltda - Rodovia BR:'280''- NESTA

Confecções Radmir Ltda - Rua Francisco Glosowis - NESTA

Confecções Ratmir Ltda - Rua Leocadio da Silva, 55 - NESTA
.

Cristiano Pereira - Rua José Emmendoerfer, 776 - NESTA
Eliseu Mafra - Rua 25 de JIJ(ho, f153 :- NESTA
Elson Paganeli - Estrada Rio da Luz I - NESTA'
Ind. Com. Mov. Lar Center Ltda- BR-280, n° 2675 - GMM
Ione de Fátima Digsasz -,Rua Antonio C. Ferreira
ImpressoraMayer'Ltda - RuaXV deNovembro, 1000": NESTA
Ind. e Com. Exp.Matry Ltda - Rua Preso Epitácio Pessoa, 1280
-NESTA

-

. ,

Jobox Ind. Com. Esquadr. Aluminiö Ltda - RUi) 709, - NESTA
JM Com. Ferramentas Novas Usadas - NESTA

.

Janete Zaughelin, - Rua João Picolli, 105 - NESTA
Jo Malhas Coní; Ltda - Rua Anita Garibaldi, 275 -, NESTA
Jamee G. Pom.rier�ning,- Rua Ponte Pencil, 53 - NESTA'
Lourival Bodaski �. Rua 'Wa!l:ier Marquardt, 1196 - NESTA
Lenir Mathias Eger ., Rua Jacob Gesser, 80 - NESTA
MakaKus Com. deMat. Constr. Ltda - Rua José T. Ribeiro, sI
n- NESTA .

Nelson Ribas - ME, Rua Luiz Satler, 179 - NESTA
PaaloDilson Brites - Rua Abolição, 60 - NESTA
Silvio Luis Klimekowski - RuaÁguas Claras S�lilo - NESTA

\

Sevemafer Com. Repres, Ltda - Rua João J. Ayroso, 234 "-

NESTA
Silvana Patricia Wetter - Rua Ponte Pendi, 108. - NESTA
Sebastião Amauri B. de Oliveira - Rua Nereu Ramos, 115 -

NESTA

Transp, e Locadora Reluz Ltda - Rua Nilo Peçanha, 625 -

NESTA
Valdir Klineosk - ME - Rua Bernardo Dornbusch - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente edital, paraque os mesmos compareçam neste Cartório
na rua ArthurMüller, 78, no prazo da Lei a fim de liquidar o seu

débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem
os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KE/Jaraguá do Sul, 03 de maio de 1995
.

Tabeliã

���'GRÁDCA. E.. EDrrORA,'·CP "LIDA.
I ' ...

IMPRESSOS EM OFF-SET:,.PANFLETOS,
'CARTÃO DE VISITÁ, INFORMATIVOS, ETC·•••

Av. i\t1at Deodoro da Fonseca, 122 - 12 andar·- Fone/fax (0473) 71-1919

• ;J.

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PG MOTO PEÇAS LTDA.
BICICLETA IBM - FREIO CANTILEVER - AROS, ALUMrNIO - CAMBIOS

.

IMPORTADOS SOMENTE R$150,oo � KIT IBM COMP R$ 35,00
CORRENTE GROSSA IMP. R$ 2,50

CORRENTE RNA KMC l' 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, APROVEITEI
NEGOCIAMOS CHEQUES PRÉ·DATADOS

R. 28 DE AGOSTO, 439 • FONE (0473) 73-0682

o mais completo guia de endE}reçOs e
especialidades médicas,odontol6glcas, laboratoriais

e advocatfcias da região da Amvall.

Aguarde visita de nossos corretores
ou InfonllEHe pelo Fone71-1919.

Jm�
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

.

Pedras.: . S40 Tomi, arãost«,
""tracemo, milIletra· rajo4ll, preta
brllhosa, bolacha, ptlti [iave, pedTtlS
muro e revestimento em geraL

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

Mal. Deodoro, 261, (lo andar),
defronte àPref, Muníc. e também
alugo ou vendo as salas citadas.

Qualquer informação pelos fones
(0473) 72-fXXJ7 ou 71-1424 no

horário comercial

VEND.E-SE
1 apto. com três dormitórios com

.

suíte egaragem. Área 110metros.
.

R$· 38.000,00. Tratar fone 71-
5676

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

VENDE-SE
Santana CL 90, branco, com ar,
vidros verdes,alarmeesom.Carro
em excelente estado. Preço R$
10;200,00. Tratar 72-3325 com

Cleide

VENDE-SE
MotoXR200 zero kilômetro, por
R$ 6.fXXJ,00 ou troco por carro de
maiorvalor. Tratarfone 71-1444
com 1\dilson

VENDE-SE
Uma' casa em Barra do Sul de
alvenaria R$ iO.500,00, pröx. a
'lagoa. Contato pelo fone (0476)
33-1198 São Bento (hor, comI.)

VENDE-SE
Ponto comercial. no Portal de

Jaraguá. Tratar fone 71�0292
raplal231

VENDE-SEOU TROCA-SE
,

Kombicabinedupla,an082,motor
de Santana. Valor RS 6.500,00.
Contato fone 79-1fXXJ

vENDE-SE
Máquinade xeroxcomampliação,
ereduçãocom 1 anodeuso.Valor
RS 2.000,00.Tratar fone 79-1000

VENDE-SE
Telefone celularMotorolahabili
tado com carregador de bateria
etc. Tratar fone 79-1119

Rua Silveira Júnior slnll ,

Fone 73-0027
pr6xlmo do ginásio de Esportes
Guaramlrlm - SC

.

- DESAPROPRIAÇAo PARCIAL DO IMÓVEL SITUADO À
RUA FRANCISCO FISCHER, N'lO, EM JARAGUÁDOSUL,
PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.

Sindicato dos TrabalhadOres nas Indústriàs do Vestuário
Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚST'RIAS DO VESTUÁ
RIO DE JARAGUÁ DO SUL. eorn.base territorial nos municlpios de Jaraguá
doSul, Guaramlrim,Massaranduba, Corupá, Schroedere Pomerode, com sede
em Jaraguá do Sul, por seu Presidente, convoca todos os integrante� da

categoria representados por esta Entidade, sindicalizados, para comparecer à
AssembléiaGeral Extraordinária, a realizar-se nodia 11 demaiode 1995, quinta
feira, às 17:00 horas, em primeira convocação, na sede do Sindicato, à rua

Francisco Fischer, na 60, Jaraguádo Sul, neste estado de SantaCatarina, para·
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

NÃOHAVENDOQUÓRUM POROCASIÃO DAPRIMEIRACONVOCAÇÃO.
A ASSEMBLÉIA SERÁ REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO UMA
HORA APÓS, NO MESMO DIA E LOCAL, COM QUALQUER NÚMERO DE
PRESENTES,

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 1995,

GILDO ANTONIO ALVES

PRESIDENTE

MesoClín'ica·
MEDICINA ES'MTiCA

MEDICINA ESTéTICA ESPECIALIZADO EM:
- Tndarnenlo de Celulite e Gordura LocaUZlde
(llIMoIerapla e Eillrotipoto.....);
• Tndamento FlacidezMu.cular
(0l1li_ • AbcIornem), Sculpleur
• Emagrecimento;
- Drenagem LlntllllCl!
- Tndarnenlo Eet�lca Facial

(l'1li_, manch....nl., r.Juv.nHCIrnento).

Rua Joio Marcatto, 13· Sali 106· Edr. Doningps Chlodlni
Fon.. (0473) 7300618 • 72-2214
Jlrlgu6 do Sul- SC

OFICINADO ZEZINHO
SOB DIREÇÃO DO MESMO

REABRIRÁ DIA 08/os/9s
RUA RUI BA�BOSA -I BAIRRO AVAí I

GUARAMIRIM - SC'
.

FONE: (0473) 73-0679

OAROMAEOSABORDONSBONSTEMPOSVOLTARAM,

PANIFICADORA ECONFEITARIA

�PÃO(4V1NBO
Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs,

inolusivedomingoseferiados
Av. Mal. Oeodoro da Fon.eoa, 9151 Centro
Rua Ven.nolo da Silva Porto, 225 Vila Lenzl

(Próximo Weg I)
F : 72-1 4

I' I 11]1 ' ,1) \ '» 1\
�

@�� (}:j CD� [1��(}:j [1V [Q)(}:j o
( DIVISÃODECONCRETO
(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)

__II!lII_Rua Joinvil/e, 1016 - Fone 72-1101 _
DlVlSÁODEPLÁSnCOS(TUBOSDEPVC-ELETROJUNHAS
ESGOTO-TUBOSDEPOUETILENO/MANGUEIAAPRETA).

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

Fone 71-0066

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁRVORES.

Hortoproduzmudasparaparticulares
J araguá do Sul - o Horto

Municipal, localizado na Vila
Amizade, deveräreceber, a partir
de agora,mais atenção segundo o
engenheiro florestalRobin Pasold
responsável pela divisão de

Parques, Jardins e Cemitérios.
Criada recentemente pela
secretaria municipal de

Agricultura e Meio Ambiente,
esta divisão também responde
pelos projetos de arborização e

paisagismo da cidade.
O Horto, que abastece basica

mente as necessidades da

prefeitura. também comercializa

mudas de árvores com

particulares a preços' bastante
acessíveis e, além dis.so, um

funcionário se encanrega de
fornecer todas as informações
sobre oplantio emanejo: das plan -

'

Las. Hoje, cerca de 30mil mudas
de planLaS ornam entais e

árvoresnativas são cultivadas no
Horto.

Só da espécie "palmeira real"
existem 3.300 mudas à disposi
ção dós interessados, 2dém de200

flamboyants, 1.100 cucas-vivas,
1.000 de palmito e 5(10 de folha-

-gens diversas, Esta divisão da

Seama também vai reestruturaro

projeto "Adote uma Praça",
criado nesta administração e que
funciona emparceria com a inici
ativa privada. Hoje, são 20

empresas inscritas mas nem to

das têm correspondido namanu
tenção dôs canteiros em troca da

publicidade nestas áreas. Segun
do Robin Pasold, uma das

primeiras providências adotadas
para que as praças sob cuidados

. particulares tenham a manuten
ção exigida, será a retirada das

placas de identificação das

empresas. Produção para arborizar praça... ejardins

OBRI,'GADO JARAGUÁ DO �UL. O,BRIGADO SANTA CATARINA
ESTE PREMIO E NOSSO

f>.$ 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 órea de informótlca. E também, escolhida
pelei mais completa na órea de secretória com o curso de secretória Informatizada.

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

, I'

IITAlLVANDA II NO SHOPPING,JARAGUA

Da esquerdapara direitaPaulRoom do ShoppInglaraguá, SelYandaP. Beber, Tânia de Souza
e HlnorBeber da Ta/wanda

INCORPORADORA

•

;1'
CONSTRuçOES LTOA.

PLANEJAMENTO E V6Qo\S

fRetail,E .: �r:T�
--"'---
------

Tel. (0473) 7:1.-2357 Rua Marina Frutuoso, 764

Vender é uma expertende de longa data

pera Ilinor A. Beber, antigamente ne loja
H.M. e depois no seu estabelecimentopró

prio, a loja TAILVANDA, especializada em

bicicletas importadas e brinquedos.
Confiante ne atual conjuntura a empresa vai

expandir as suas atividades instalando uma

.

loja no SHOPPING jARAGUA .

. Conforme Ilinor a área de lazer com: pley\

ground, jogos eletrônicos, cinema e eventu

al pista de patinação, além de praça de

alimentação, com doze operações de "Fast

Food" serão uma enorme atração para os

jovens e potenciais clientes.

"Vamos ainda diversificar e sofisticarmeist,

disse lllnor, 'pare adaptar a nossa oferta ao .

público do SHOPPING jARAGUA ".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ROTARY

A compreensãomundial na
vida com ''pais "brasileiros
Florianópolis - O Rotary

ClubFlorianópolis-Estreito re
alizou

intercambistas April Tubbs, do
Distrito 6220, do Rotary Club
Rhinlander, de Wisconnsin e

Sarah Lyon, doRotary Club de
ComeU do Distrito 7890, do
Estado de Connecticut que, de
acordo com o programa apre
sentam-se na reuniões rotárias
e realizam .palestras de suas

origens, falando em português
com um pequeno sotaque de

inglês, o que dá um charme

especial aos ouvintes que se

cãpacítam dequeo intercâmbio
realmente atinge as suas fínalí-

dades depropagar a compreen
sãomundial através dosjovens..
Na foto elas aparecem com os

seus casacos cobertos de lem

branças . desta fantástica via

gem ao Brasil, vivendo com

"pais", brasileiros, umaexperi
êncía que levarão durante toda
a sua vida, conhecendo os nos
sos hábitos e nós. conhecendo
os hábitos das jovens.
April e Sarah foram muito

felizes nas suas exposições ao

grande número de rotarianos e
visitantes ali reunidos.

uma inte- Ixp"lllItIOressaute

reunião I/to pO'O
semanal,
em que' f,sl,
teve des- � .J�
taque a _11_1�_�_n_'I� _

Comissão
Permanente de Serviços Iriter
nacionais. DentrodoPrograma
de Intercâmbio de Jovens, ali
apresentaram-se as simpáticas

Intercâmbio entre jovens rotarianos

TURISMO

Mineiros de Juiz de Fora vãoàs compras
Jaraguã do Sul - o flagrante

mostra o instante em que um gru
po de mineiros da cidade de Juiz
de Fora se preparava para partir,
após um "tour" pelas muitas ma
lharias que cobrem a área central
e periférica de nossa cidade.

Os dois agachados foram os

orientadores do grupo, cice
roneado pelo pessoal do "CP",
visto que o de chapeuzinho é o

sr. Ênio Frossard Paixão, velho
conhecido de nosso diretor, dos
tempos em que as cidades das
águas reuniam grupos de pessoas
que cimentaram sólidas amiza
des, Ao Ênio e o grupo muito
simpático o abraço da imprensa
jaraguaense, Mineiro, com tnio F. Paixão

Bquipamenuos expostos ao púbüco

INVESTIMENTOS

Poderpúblico mostra onde
aplica dinheiro da receita

Jaraguâ do Sul- Muito elogi
ada a administração municipal
durante aVOLKSTANZPEST IN
JARAGUÁ, em fins do mês de
abril. Ao lado dOIS 700 participan
tes, vindos de todo o Estado, a

exposição do novo equipamento

adquirido pela administração
DURVAL VASEL, mostrando a

.
todos como é aplicado o dinheiro
do povo. De testemunha serve o

morro do Jaraguä,majestoso con
templando com serenidade o

progresso desta terra.

Tradições no palco da praça

FOLCLORE

Grupos de todo o Estado
reunidos em Iaraguâ do Sul

Jaraguá do Sul - Jaraguá
tem dado muito apoio ao mo

vimento de danças folclóri
cas e a projeção local reuniu
no dia 22 de abril passado
cercade700folcloristasdetodo
o Estado, COlD ponto de apoio
os salões do Vieirense, dan-

çaram na Praça Angelo Pia

zera, destilaram pela Reinoldo
Rau e apresentaram-se em di
versos bairros da cidade.

Excelente conclave que fi
cou um pouco prejudicado
pelo feríadão de abril. Mas
valeu!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIM

Polícia prende um dos "assassinos da moto"
.

\'

Guaramirim - Depoisde
quase 60diasde investigação, a
polícia prendeu um dos

membros dadupla, "assassinos
damoto". IIson Pasqualli, 22, o
''Neném'', foi preso terça-feira
à noite,

.

emJoin
ville.
"N e -

ném" ,

lI/essD/ldrD

podertiser
morava presD /lDS
na rua

V i c to r prtiximDsIIoros
Konder,
no bairro Iririü, quando foi
abordado na hora em que foi
atenderumpedidodeseu irmão.
"Fomos ao encontrodo irmão,
que trabalha na Tupy e, em

seguida, ligamos parasuacasa
avisandoque seu irmão sofrera
um acidente de trabalho, e era
para ele ("Neném"), ir ao

encontro do irmão. Quando

estava saindo de casa, demos

a voz de prisão", explicou o

delegado Hélcio Ferreira, um
dos responsáveis pelo caso.

Crime
"Neném" e Alessandro

Miguel, 22, que está foragido,
mataram no mês de março

passado, os motociclistasLeo
nildo A. Campos e Pedro A.

Gesser, e roubaram as motos.

Ferreira informa ainda que, a

dupla é responsável por uma
tentativa de homicídio em

Itajaíemaisdois assaltos, tam
bém de motos, mas que não

houve vítimafatal. "Emltajaí
o motoqueiro foi baleado;
resistiu aos ferimentos e está
internado noHospitalMarieta
Konder Bornhausen, em

Itajaí. Os outros dois mo

toqueiros que tiveram suas

motos levadas pela dupla,
entregaram-nas para .não

seremmortos", ressalta o de

legado, afirmando que "Ne

ném", em seu depoimento,
mostrou-se frio ao revelar os
assassinatos.

De acordo com Q delegado
Alcivandro Espezim, o outro
membrodadupla,Alessandro,
pode ter fugido para Minas
Gerais ou o Sul de Santa
Catarina. "Suspeita-seque ele
estejanumdesses lugares,mas
Dão é descartada ahipótese de
estar, mesmo, em Joinville",
comenta .

.

Registro
"Neném" e Alessandro já

tem passagem pela polícia.
Ambos são acusados de
tentaremmatarum comissário
de polícia em Blumenau. A

pena para cada latrocínio co

metido (matar para roubar),
varia de 15 à 30 anos de
reclusão.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é PrestaçãodeServiços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva ng 90"
19 and�r, sala � - FoneIFax: 71-1788
Jara uá do Sul - SC

Pele,son A.lzido,o/CP

*��""«";..-.;..�"\."-,-'<X"."'».-..-vç.."""''Ç>",,,,,'''''''''''-' ;.......���

Im MónI��
� �

1 Móveis Exclusivos �:::::,,"'��'"'''''''''''''''''''''''''''''''',,'''

"Neném II: frio e calçulista em seu depoimento
"

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

NÓS lEMOS A SOLUça0.
ARTE-FINAL ti'
FOliOLITO ti'
EDITORAÇÃO ti'

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

Fone/Fax(0473) 72-3294

,
..
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CONSECUTIVO

Zaga muda novamente contra o Hercilio Luz
J araguá do Sul - Pela

terceira vez consecutiva, o téc-
nico Abel J""S'II'
de Souza

não terá AI,I,i"Im
condições

.

de escalar "111" ,
os mes- H",Oí,
mos joga- -----
dores na zaga. Ademar e

Ronaldo, suspensos no jogo
contra o Araranguä, não jogam
amanhã contra o Hercílio Luz,
Jeferson e Alcir são os respec
tivos substitutos. O meio cam

po será o mesmo que atuou no

meio de semana, com Amauri,
Paulo Silva e Biro-Biro. No

ataque, Nonato, que saiu como
titularem Araranguá, disputa a
posição com Ricardo Eugênio,
que ficou em observação du

rante a semana, com dores na

perna. O treinador definirá a

equípe nos vestiários.'
.

.

-
.

Abel ressaltaque.asmudan-
ças constantes na equipe, prin
cipalmente no setor defensivo;

prejudica o rendimento do gru
po no entrosamento, "mas tanto
Alcir como Jeferson, entram e

.

\

dão conta do, recado explica o

treinador, conãrmàndo a boa

fase dos dois jogadores.
Mudanças

A diretoria detíniu os novos

valores dos ingressos que pas
sarão a vigorar, a partir do jogo
de amanhã, contra o Hercflio

Luz. A arquibancada coberta,
custará R$ 10,00, a arquiban
cadadescoberta e geral passaut
a custarR$ 5,00. O único setor

quenão teve seu preço al terado,
foi as sociais, que continuam

com o valor de R$ 50,00.

ACOMERCIALORGA,NIZA;ÇÃO CONTÁBIL E SERViÇOS S/C LTDA.

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

assessoria em projetosde lrivestlmento Industrial e comerciai eviabilidade econômica e financeiro,
administradora e corretora de seguros em geral, e Imposto deRendc,

.

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

Campeonato Catarinense - Chave !'
CLASS. CLUBE J PG V E D GP Ge SG

·1 º Criciúma
//

� 10 3 1 O 8 2 6/

2º Chapecoense 4 8 2 2 O 5 2 3

3º Joinville 4 6 2 O 2 7 10 -3

4º Avaí 4 5 1 2 1 9 7 2

5º Concórdia 4 5 1 2 1 9 7 2

6º Tubarão 4 5 1 2 1 8 9 -1

7º Atlético 4 2 O 2 2 2 6 -4

8º Marcílio Dias 4 1 O 1 3 4 9 -5

. I

Campeonato Catarinense - Chave B

CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

1º ·Blumenau 4 10 3 1 O 10 5 5

2º Fiaueirense 4 8 2 2 O 9 3 6

3º Araranauá 4 6 1 3 O 2 1 1

49 Brusaue 4 5 1 2 1 6 5 1

5º
...

Juventus 4 5 1 2 1 5 5 O

6º Inter 4 3 1 O 3 4 9 -5
7º Caçadorense 4 2 O 2 2 2 6 -4

8º Hercílio Luz 4 2 O 2 2 5 8 -3

Para ..te verio, nio ..queça da
sobremesa dellclosado Sorvetio

:_.Torta de Sorvete - Sanduíche de Sorvete -

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

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

PERCENTUAL

Númerosmostram quemédiade
,-

gols aumentou em relação à 94
Dadosmostram que, este ano,

o futebol catarinense está mais
ofensivo que em relação ao

catarinense de 1994, em sua 2a
fase. Até a4a rodada dos gruposA
e B, ea2arodada·do grupo C, em
1995, forammarcados 107 gols-
51 gols no grupo A, 43 no Be 13

gols no grupo C.

Comparando ao mesmo.

período de 94, ao todo, foram
marcados 85 gols - 30 no grupo
A, 43 no B e 12 gols no grupo C
-, com urn aumento de 26% e, 2,9
gols por partida deste ano, contra
2,3 gols por jogo em 94.

.

Boa fase

Comprovando que os atacan

tes estão aproveitando as

oportunidades de gol, só na últi-·
ma rodada, somando os grupos A
e B, foram assinalados 29 gols o

.

que representa urnamédia de 3,6
gols por jogo. As maiores golea
das foram à do Criciúma, que
venceu o Joinville por 4 a O e o

Joaçaba, que derrotou o Sombrio
por 5 a2. Até agora, apenas cinco

empates em zero aconteceram e,
no total, doze empates foram

registrados.
Já em relação à público, o

campeonato catarinense registra
uma das piores temporadas. Em
média, 900 pagantes prestigiam
os jogos, proporcionando uma

renda de pouco mais de Rf 4
mil.

..

CERE..JÃ .......�

LANCHONETE E PIZZARIA

LANCHES
PIZZAS

PETISCOS
E SERV-CAR

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto, 2SOO IPertinho da Estação) Guanmitim • SC .

,
.

.
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