
Arrecadação cai e

ameaça pagamentos
Uma queda na receita que

já atinge 30%, coloca a

prefeíturade JaraguädoSul em
situação crítica, sem pers-

I � MPRESSo'l' pectivas para os próximos me-
.

I
.
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SCHÜTZENFEST

Festa poderá ter mudanças
.

em sua 9aedição em outubro
A edição da,9a Schützen

festde Jaraguádo Sul poderá'
ter algumas novidades,
trazidas de Hannover (Ale
manha), pelo prefeitoDurval
Vasel, secretário Balduíno
Raulíno e pelo presidente da
sociedade de atiradores;
EmaldoBarteI. Recentemen-

participaram como convida
dos especiais. As mudanças
poderão ocorrer no desfile
(mais bandas, flores e pouca
formalidade), na decoração
dos pavilhões, entre outras

coisas. A utilização de aferi
dores de tirosinforrnatizado
já está confirmada para este

te realizou sua 466a ano.

Schützenfest da qual os três Página 4

Vista parcial do de.�file de Hannover
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Depôsitos de l�o clandestinos sãofocos deproliferação dos ratos
,

CAMPANHA-

Secretaria estuda forma eficaz
para desratizar toda a cidade
A secretaria munici

pal de Saúde de Jaraguá
do-Sul já está fazendo um

levantamento, com a aju
da de especialistas, pára
definir um programa de

desratização da cidade.
Isso em função do regis
.tro de 17 casos de

pecífícos como se imagi
nava. O lixo depositado
inadequadamente.é o prin
cipal foco de proliferação
destes animais. Sobre isso
a secretaria também fará
uma campanha de: cons

cientização.

leptospirose registrados
somente neste ano e de

frequentes reclamações da
população. Segundo o se

.

cretário Irineu Pasold, pelo
que se viu até agora o com
bate aos ratos terá q ue ser
feito em toda a cidade e

não apenas em bairros es- Página 5
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EDITORIAL

Evoluir épreciso
Na viagem que fizeram à Alemanha.

recentemente, o prefeito Durval Vasel e o

secretário de Cultura. Esporte e Turismo,
Balduíno Raulino,· chegaram a uma

constatação; cidades como Curitiba e
\ .

Blumênau espelham-se em. adrninístrações
alemãs, em certos aspectos. para conjugar
plasticidade e beleza 'refletidas em áreas cen

trais. Corno, por exemplo, jardins e praças
públicas. Blumenau faz isso a décadas,
desde os tempos do ex-prefeito Evilãsio Vieira
e tudo começou com a troca de correspon
dências.

A alegria dos desfiles da Oktoberfest, por
exemplo, onde carros e carruagens desfilam
cobertosde flores,comoocorrenaSchützenfest
de Hannover, foi trazida de lá e deMunique, É
algo que encanta e entusiasma a população
e visitantes. Ambos vieram dispostos afazer
o mesmo aqui, em outubro, embora um

P{)uC-(� reticentes quanto a receptividade..,

Não há o que temere o mesmo se pode dizer
em relação areserva de um pavilhão onde a

música seja voltada especificamente para o

público jovem - não apenas na idade mas,

também, no espírito.
A fes ta de Jaraguá não deve.sob hipótese

nenhuma.perder suas características famili
ares e de tradições" como acontece com

Blumenau onde a Oktoberfest, pelo seu

gigantísmo que visa o lucro, transformou-se
em puro vandalísmo, aterrorizando e afastando
os que se propõe à diversão sadia. Mas, não

pode deixar de evoluir porque então estará
fadada ao fracasso. Idéias simples devem ser

aproveitadas, por que não'! Ficarmos presos a
opiniões retrógradas, de esclerosados que que
rem que a cidade permaneça como era há

quarenta ou cincoenta anos não é preservar, é

regredir. Afinal, cada um tem o direito de irou
não a Schützenfest. De resto, que tenhamos

sucesso como nos anos anteriores.

Afesta Bucovina • saHaluschkifest.
.

.

Todos os anos nós e os amigos
.

Eugênio V. Schmöckel, Em1lioda
Silva c FredericoCarvalho somos
convida
dos para a

Festit Bu-
covina, este
ano. (54,.. ,.",.
Halusch-

kifest) que .�
tem lugar --------

FlascidadesdeRioN�groeMafra!
mas desta vez, pormotivos vári
os, este colunista é que compare
ceu as festividades. A festa foi do
dia 10 à 8 de julho, I:lma semana

inteira em qUe a ordem era co-

EXPEDIENTE

CORREIODOPOVO
CGC 84.438.591/0001 ·34

*José Castilho Pinto

mer, beber, dançar, cantar, enfun
só dívertímento e dentro da cama
radagem, da amizade e respeito,
pois,osbucovínos sãojáporíndole
llluito comportados e ordeiros em
tudo.

Este an� a festa foi um pouco
ofuscadapelo temP9chuvoso nos
últimos dias da semana de 1 à 8/
7, com o curso d'água rio Negro
que naquelas cidades e divisa do
Paraná e St�. Catarina, subindo 7
metros inundando tudo edeixan
do 150 pessoas desabrigadas,
Esse rio, que já nomeu tempo de

. 'jovem em Rio Negro era cauda
loso e propício à enéhentes, con-

tinua imprevisível e prejudícan
do fanúlias inteiras. Assim é que
as Vilas Paraná, Estação Nova,
Paraíso e Volta Grande foram as

que mais sofreram em Rio Ne

gro, contratempos que foram
amenizados pela pronta ação da
prefeitura e Defesa Civil do mu
nicípio.

Não obstante esse imprevisto,
a Festa Buéovina chegou ao seu

fmalnodia 8 dejulho comaquela
alegria e disciplina de sempre, o

que é uma qualidade constante
doS bucovinos.

.

,

*Jornallsta

EugênioVlctorSchmöckel
biretorGeral
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Reminiscências
Guerra e paz: 50 anos (2)

A as..:ensão ele Hitler tili muito ucidcntadu, nllstundo-sc no Exer..:ito
ulemão como voluntririo. é ferido em oumbulc em It.) 14 c recebe a condcco

nu;ão da Cruz dc Ferro. Em II.) 111-1 t.) I \I tmbalha nu se�ão da írnprensu c

propugundu do Exér..:ito em Munique. Filia-se ao Partido Operurin Alemão.
que converte no seu grunde instrumcnto de manejo . cónvertcndo-u Partido

Openiri« Nacionul-Sociulista Alemão(NSDAP), onde gunhuriu o apelido de
"nnzi".

Preso ap6s frustrada tentativa de golpe dc Estado em Munique.
consolida suas idéias uo livro "Mein Kampf" (Minha luta) que alcança
grande evidência e é vendido no mundo inteiro. conseguindo fervorosos

adeptos. Sua ideologia se baseava no conglomerado de idéias que incluíam
o niilismo de Nietsehe. 1.1 racismo de Gohineau e Chamberíain, a teoria da

herança genét ica deMendel, a fé no destino de RichardWagner. a geopn lítica
de Haushofer e o neodnrwínismo de Ploetz, As idéias motrizes são o

nacionalismo, o anticomunismo e o anti-semitismo. Propõe a defesa .do
sangue e do solo alemães. O nníquilamenm.dos judeus; o fortalecimento da

ruça urinna. a integração incondicional do indivíduo nn comunídade e a fé

cega ao líder. Essas são. as linhas mestras de sua ideologia e traça cerno

objetivo político a construção de um novo Estado. que ele denominu de III
R�ich. que seja capaz de prover autarquia econômica pavli u Alemanha,
conquistar seu "espaço vital" .Iíbertä-ladas cadeías'do Tratado de Versalhes
e aníquilar I) bolchevismo, E assume o poder em 1933.

(,) desenvolvimento é espantoso, principalmente a criação de trabalho

pum a massa operäría, empregada na indústria do armamento. Seu governo
edita I) livro "Deutschland zwischen Tagund Nach!" (Alemanhaentre o día
e II noite) que em dlstribuído também nas escolas alemães de muitos países.

À medida que (I III Reich conseguia vitórias de grnnde efeito, o "Führer"
e SUII equípe adotavam medidas que. ideologicamente, pudessem compro
meter o seu desempenho.

A revista "Brasil Rotário", ao ensejo dessas comernorações. na ed, de
junho/95. traz um trabalho sob o título Rotary e a Cruz Suástica. (I

rotariano, filösofo e historiador da Comissão Histörica de Berlim Bernd
Jeshonnek, mostra as díficuldades encontradas pelo clube de serviço na

Alemanha no penodo pré-2' Guerra Mundial e o Conselho de governadores
Alemães (I incumbiu da caralcgação do material histérico pertencentes aos
clubes rotarios que funcionaram naAlemanha de 1927 até 1937, quando os
clubes foram fechados.

Numa correspondência do Escritório do Secretärio do Estado e Diretor
da Chancelaria do Reich, dirigida ao Ministro de Estado da Pro ssia, .em 20/
01/1 \137. dizia: "Em resposta à sua prezada consulta de 18/01/37. tenho a

satisfaçã« em comunicar que os Clubes Rotarios e sua atividade foram
cuidadosamente inspecionados, tendo como resultado o Führer eChanceler
do Reich considerado que é necessário demonstrar grande cautela e reserva
em relação a essa organização": Em 16/07/37: "Atendendo sugestão do
Ministro do Interior dI! Prússia, permito-me solicitar às autoridades civis de
todos os níveis, ... que cancelem essa afiliação com a maior brevidade. A
partir' de I" de setembro receberei um relatório sobre todo funcionãrio civil
que não se hája demitido do seu clube rotário. Caso V. seja pessoalmente,
membro de um clube rotário queira por obséquio indicá-lo no seu relatörio.
Conclue o artigo que "Rotary surgiu novamenteuo setor livre da Alemanha
apös a guerra e no finr da ditadura nazista. No Indo oriental após li queda do
regime cOlDunista" .

'

Fr;tz I/(m JaraRuá - 07/95.

I
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Retran�c� R;;;ita da pr_efeitura cai e

compromete dívidas . vencidasQuadronegro
A situação começa aficarpreta em termos definanças na
prefeitura de Jaraguá do Sul cuja receita globaljá chega a
uma queda em tomá de 30%. Ontem, oprefeito Vasel disse
estarpreocupadissimo com a situação' e revelou que, além da

paralisação de algumas obras e o corte nas horas extras,
poderá haver demissões. Por causa da queda da receita,
principalmente de ICMS, a prefeitura está com umfuro de
R$ 1 milhão (fora afolha) para saldar compromissos com

investimentos.

Preços 1
Pesquisa exclusiva da Re-,

vlsta Veja mostra o quanto su

biram os produtos e serviços
em um ano de Real em São
Paulo, Rio, Curitiba, Porto
Alegre e Salvador. Exemplo:

.

no restauranie Rubayat (SP),
uma feijoada subiu de R$
14,()() pura R$ 35,00. O preço
cl suficlente pa ra comprar dois
leitões IUl bolsa de mercado
rius. de /5 quilos-cada um e

outros cinco quilos de feijão.

Preços 2.
Uma tijela de sopa do res-

t a urant e Tung Lock. 'ém
. Curitiba; custa R$ 120,()(), Ö

que dápur« comprar, ã vista,
.

um microsystenr Coug ar. So-
, brr os serviços religiosos no

Rio. diz a Veja: "um casamen

to está por R$ voo.oo. Como Il
aguu bentu vem da rede públi-
1'(/ I' (/ tari]u est« congelada
hu um 1/110, o que encareceu

.Ii)i u mõo-de-obra do pudre".

Preços 3
Embora a pesquisa tenha

sido restrita ãs cinco cidades,
com' certeza fosse feita por
aqui constatar-se-ia, talvez,
preços menos absurdos que
estes três exemplos: porém
bastante majorados desde o

advento da nova moeda. Por
quê? Porque a moeda é estâ
vel mas a política econômica
do governo e suas ações, não.
O país vive de medidasprovi
sárias, inclusive a moeda.

Contra-ataque
Secretaria municipal de Saú

de vaipor emprâticaumprogra
ma de desratização, por recla
mações da comunidade e pelos
J 7 casos de leptospirose desde o

.

início do ano. Levantamentos
preliminares indicam que os fo
I'OS 1l(10 estão localizados em re

giões espectfiras. mas em ioda a

cidade. Os de duas patas podem
flcartranquuos.Oprogramanão
-os atinge.

governador de Santa, Ca
tarina e não apenas do
PMDB. "Mas irei a Floria

nópolis para audiências
quantas vezes forem neces

sárias", garantiu, dizendo
ainda que o fato de Guenther
ter feito isso nesta semana

não significa que ele vá as

sumir o papel de interlocutor
entre o município e o estado.
"Até porque não teria senti
do", analisa Vase!.

Sem problemas
.

Ainda sobre desentendi-
O vice-prefeito Alfredo, mentos surgidos entre ele e

Guenther que, na intert- os deputados Ivo Konell
-

nidade como prefeito titular (PMDB) eGeraldo Wernin
durante a viagem de Vasel à ghaus (PFL), dificultando' o
Alemanha, conseguiu abrir. diálogo com a área estadual.
um canal de diálogo com de- Vasellembrou que o próprio
putados da oposição e se- governador, em visita à cida
cretarias de Estado, foi on- de, afirmou que não necessa
tem a Florianópolis, onde riamente as audiências soli
manteve audiências com a citadas, seja pela prefeitura
se�retária �e Seguranç� PÚ- de Jaraguá do Sul ou qual
blica, LUCia Stefanovich e quer outra, têm que ser enca
com o governador Paulo minhadas através de deputa
Afonso Vieira. Sobre 'isso, '

dos.
.

Vasel disse que não vê pro
blemas. "Não fui porque che
guei de viagem na segunda
feira à noite", disse Vasel,
acrescentando que suas fre
quentes discussões com () de
putado Ivo Konell (PMDB),
devem ser desconsideradas
quando os interesses da ci
dade estão em-jogo.

concordância da Câmara de
Vereadores. Segundo o pre
feito, nesta semana a secre

taria municipal de Finanças
deverá dar uma posição, po
rém já se sabe que os núme
ros a serem apresentados não
são nada favoráveis, nem as

projeções para os próximos
meses. Há, inclusive, a pos
sibilidade de ocorrer demis-

suficiente Para cobrir' com
promissos com investimen
tos já vencidos, em torno. de
R$ 1,5 milhão. Neste valor
não está inchifdo a folha de

, salários .' Có�\ arrecadação
média de R$ 2,2 milhão. , o

município acumula um "furo"
de R$ I mi Ihão e, segundo o

prefeito Durval Vasel, a si
tuação é preocupante, poden
do, inclusive, haver, demis
sões a persistir o atual qua-
dro. .

Além de já ter sido deter
minado a paralisação de al

gumas obras e o corte de 110-
ras extras, a receita continua
em queda, principalmente em
relação ao ICMS. Isso pode
rá provocar uma antecipação
da receita, o que deverá ter a-

sões.

Programador de Computador
Perfil desejado:
* Formação escolar mlnlma, 20 grau completo;
* Ewerlêncla comprovada no cargo;
* é�nheclmentoem Cllpper, MS-DOS,Wlndowse
Planilha Eletrônica.

Para todos
"As questões particulares

devem ficar em segundo pia
no", enfatizou o prefeito;
lembrando que Paulo Afon
so está no cargo para ser o

Com calma
.

Mais cauteloso em suas de-

clarações-do que-de costume,
Vasel deu mostras de estar dis
posto a encerrar suas discus
sões públicas com os dois par
lamentares, principalmente com
Konell aquem derrotou naselei
ções munícípais de 92 e que foi
seu secretário na prefeitura du
rante sua primeira gestão. "Es
tas coisas pessoais devem ser

relevadas", insistiu o prefeito,
dizendo-se ag�ra.muito mais

preocupado com a questão fi-
, nanceira da prefeitura.

I ,.,'� I
R.F.F.S."'.

DOCUMENTAÇAO FOTOC PIAS /!$..•L+

AUTENTICADASDOSDOCUMEN·
TOS DE LICENCIAMENTO
DISQUE DOCUMENTOS ..(0473) 71·5724197·8100 /97·9718
Rua Venâncio da Silva Porto,

309 - Nova BralOla
,

Jaraguá do Sul - SC
UMA EMPRESA :I

INFORMATIZADA

Rua Venlncio Silva Porto ....

...... I,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO PO"O - 4 GERAL Jaraguä d.o Sul,' 19 de julho de 1995

MELHORANDO

Festa deHannover dá subsídios CDL quer·agüidade .

para a

para 9" ed�ão da Schützenfest Zona Anü na área' central
JaraguádaSul-Oprefeito mal, totalmenie descarac- .

'. .

Durval Vasel, o secretáriomu- terizado do' que ocorre aqui Jnícipal de Cultura, Esporte e onde há pr"eocupação com os nra�uá do Sul" A CAma- Conforme deliberação de aS:JO- do com a diretora da Fcr], Carla
Lazer, Balduíno Raulino e o agrupamentos. Na festa de lá . ra dc Dirigentes Lojistas de dados presentes à última reunião Schreiner. "Bstecursodc tecnólogo
presidente da sociedade de também não se dança: são seis Jaraguä do Suljá deu início aos da CDL, o presidente já íez um do comércio é de vital importância .

Atira\iQ!es, Erualdo Bartei, "pavilhões com música, espa- c o n tatos contatoinicialcomOtavianoEduar- para o desenvolvimento do setor,
retornaram segunda-feira à lhados em uma imensa praça i n i c i a is ltIj/sIGS . do Pamplona.secretáriomuuícipal daí a razão pela qual encaramos
noite da Alemanha, aonde f'i- que leva o nome da festa, cor- para por . de Planejamento, para tratar da como a nossamaior meta de imc-
caram cerca de 17 dias conhe-

-

tada por avenidas onde se pode cm execu- iii. 9-1f1111 questão da Zona Azul da cidade. diato. Aliás, aCDL quer a partíci-
cendo a 466" Schützenfest re- consumir tudo o que há de ção os pri- IldoDomingos Vargasressaltaque pação de.todas as entidades e Iide-
alizada em Hannover. Impres- bebidas e comidas. meiros pro" tlSflII1't/II' amudança deve ocorrer imediata- rançasdacidadeparaviabilizarmossionados com o gigantismo do Um aferidor de alvos tetos-da Iis- liliiii mente para solucionar o problema estecurso",diz:
evento, totalmente terceiriza- computadorizado também será ta de prio- de estacionamento na área central A diretoria daCDL também jádo e do qu,.jl.participa um pü- a novidade para os atiradores

ridade da iovadi et
.

()
.

dacidade, "Nãotemporqueesperar estã u'nplantand di
-

blico médio de 1 milhão de locais, permitindo' dirimir
s 1 Ir ona, presi- lk.. S eU""1 o ao; iscussoes

dente IldoDomingosVargas deve- a ímplantação do novo sistema vi- sobre a forma com que será descnquaisquer dúvidas, como ocor- rá se reunir nos próximos dias com ário da cidade para depois resolver volvida a novaCampanhaComprere em Hannover, sobre a pre-
.

cisão dos tiros. Provavelmen- o secretärío de Planejamento da este problema. A Zona Azul deve 'Com Sorte, ainda cste alio.

prefeitura. Otaviano Eduardo acontecer já", diz. Pamplona con- "Bstamosjäpreparandoemprojeto
.

Prunplona e também com a direto- corda inicialmente com a câmara e
.

para a campanha e podemos asse
ria da Ferj, professora Carla .

informa que o projeto já está em gurar que buscaremos a participa
Schreiner, Nestas reuniões a CDL estudos para se descobrir ameíhor çã.o maciça dos lojistas, sejam pe
tratarä sobre a implantação imedi- fermapossíveldegestäo.quepode- quenos, médios ou grandes e de
atada ZonaAzulna áreacentral da rä ser inclusive terceírízada. fato fazermos wna campanha em

cidade e da implantação do curso AlémdareuniãocomPamplona,· todo o comércio local, mostrando
de teenölogo do comércio na tacul- Ildo Domingos Vargas estará tarn-' defínítívamente.Jaraguãcornopölo
dade local, respectivamente. Mm nos próximos dias conversan- comercial", conta.

,
.

pessoas, trouxeram subsídios

que já neste ano deverão ser
postos em prática na 9"
Schützenfest de Jaraguá.
Por exemplo, segundo

Balduíno Raulino, mais ban
das no desfile e, prov�filen
te, muitas flores dando um to

que diferentenovisual- o des
file em Hannover reúne 250

instituições e cerca de 15 mil
pessoas e é totalmente infor-

.

MATEMÁTICA

te a decoração sofrerá altera

ções, devendo ser mais sim

ples porém sem perder a bele
za. Os dois melhores atirado
res (masculíno e feminino) re
ceberão medalhas trazidas da
Alemanha, de onde também
será importada amunição uti
lizada pel�s atiradores.

Secretaria impwnta curso

para especializar professores
A secretaria estadual de Edu

cação dentro do programa
Magister está criando o curso de
LicenciaturaPlena deMatemätí
c� para professores da

microrregião, com 45 vagas. O
curso será realizado na Ferj -

Fundação Educacional Regional
Jaraguaense - em parceria com a

Furb - Fundação Universidade
Regional de Blumenau, A íntor
mação é da coordenadora da 19"
Regional de Educação Leonir
Pessati Alves.

Segundo ela,' o programa
Magister se fundamenta nas

ações de desenvolvimento edu
cacional do estado de Santa
Catarina, tendo 'por objetivo a

formação de professores em ca- .

ráter emergencial, nas áreas de
conhecimento mais carentes de
cada região. A carencia maior na
área de abrangência da 19"Regi
onal está nas disciplinas de quí
mica, física e matemática.

Adatado vestíbúlarbemcomo
o início do curso ainda estão

Leonir Pessaü Alves

sendo definidas, mas "já existem
100 pré-inscrições" comemora
Leonír Pessati Alves, destacan
doqueo curso será todo custeado

pelo governo comauxílio do po
der público muaicípalna aquisi
ção de livres e apostilas. As férí
as para os- alunes das escolas
estaduais será do dia 17 ao dia 30
deste mês e para os professores

.

do dia 19 ao dia 30.

PRESSA

Ciluma apresenta o
prato do dia. i�lÁncA [

[PITOM

�
'-Sua nova logomarca ..

Av.MaI. ALIMENTOS

Deodoro da
A CILUMA pioneira no ramo de refeições
coletivas na região norte de Santa Catarina,

.

ao completar 15. anos, apresenta uma
nova logomarca mais moderna e

.

dinâmica.
Esta identidade visual reflete a ,.

-

evolução da empresa ..
A CILUMA mudou de marca
e aprimorou seu conceito de

qualidade.
Afinal atender bem e servir
sempre é um compromisso

que a CIt.UMA assume
. todos os dias com seus

. clientes e fornecedores.
Colocamos mais um prato
na mesa do trabalhador, '"

bom apetite.

Fonseca, 122

- 1° andar

Jaraguádo

Sul· SC

FonelFax

(0473)

72·336

71·1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados de

DINHEIRO
_ _ Computador

Ganhemuito dinheiro traba- 486 DX 266 com impressora
lhando quatro horas por se- de 136 colunas. Vendo ou

mana no SistemaMala Díre- troco. Tratar fone 73-0907 (à
ta, ganhando de três a cinco noite)
salários mínimos. Escreva ---------

...--

para rua Bernardina B. Salmo 38
.. - .. ----..... - ...-----.--.-- .. -

Müller, 107 (89256-530) Vila Ler três vezes ao dia durante Negocio celul� (linha insta-

Lalau
-

três dias ..Publicar no 4°dia e lada). Tratar. fone 72-0504
-

ver o que acontece. H.F.O.� com Camacho,

Vende-se consórcio de Gol
1000 - 10 parcela... pegas. In
teressados ligar para7U)504
com Camacho,

Vende-se filhotes de Cofap
(salsicha) 45 dias. Informa

ções com Paulo no 71-6214.

Granito Camboriú 10 x 10
-

de

por
Granito Camboriú 10 x 20 de

R$ _10,00

R$ 8,00

DrJrnRPf1�PEDRA�tR�ÄS trb:.VJ.
,. "A

PROMOÇAO PARA O MES DE JULHO/95

VENDE-SE
Bicicleta Calai Alumínum,

..

21 marchas. Tratar fone 72-
0187 com Julian

por

Pedra revestimento pl parede a partir de R$ 9,00m2
�edra São Tomé mineira a partir de R$ 13,90m2

R$_10,50
R$ 8,80

VENDE�SE
_ Duas vacas e duas novilhas.
Tratar fone-72�2363 ou na

ruaWalter Marquardt, 342 -

CONHEÇA NOSSA GRANDE VARIEDADE DE PEDRAS

Fone: (0473)
73-0027

Rua Silveira Júnior, s/n2
-' (Próximo ao Ginásio de Esportes)
Guaramiriin - SC

&érgio's Cabeleireiro
HORÁRI'O -

CIRURGIA DENTISTA

Dre. AlccBc6aodra Naiocni

MATERIAIS ELÉTRICOS
AGORA TEM NOME

CASA ELÉTRICA
:f),\tl,tgltfi{n:Uí,UJU:l:7;wmi-W:== lJ:

Penteado e

maquilagem para noiva..
Corte. • TERÇA A SEXTA DAS
Maqullagen. 8:00 às 12:00/13:30 às 20:00hs
Química.

.

AOS SÁBADO�DAS

;;===;';8:00�às�12:00/13:00 às 17:00hs.

ORO 48196

HORÁRIO DE ATENDIMENTO -. ADULTOS E CRIANÇAS
31.1elra -19:00hs às 21 :OOhs

41,51 e 61.1elra· 08:00hs às 12,OOhs :.19:0Ohs às 21:00hs
Sábados· 08:00hs às 12:00hs .:

CHtml:UaCAnlA MULLZll.
ACElrrAMOS RESERVAS PARA F.ESTAS DE:

- ,

- Batizados - Casamentos - 1· Comunhão
-' ,

o MELHOR RODíZIO E A MELHOR COMIDA EM KilO É NA

CHURRASCARIA MÜLLER, VALE A PENA CONFERIR���

.

-
-

. . rif
Rua: Barlo do Ri(, Branco, 77 - Ce,ntro - �araguá do Sul - SC {M

MATERIAIS PARA CONSTRU.-CAO.

'" ...

'

�.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO" 2 CLASSIFICADOS DE OFEATÀS Jaraguá do Sul, 19 de julho de 1995
.

COMUNICAÇÃO LTDA.
Av. Mal. Deo.doro da Fonseca, 141 - Sala 4

Fone/Fax (0473) 72-1066
89251-701 - Jaraguá do Sul - Sc

\
. Lay-outs
Arte-final

Digitalização' e Hetoques
r

_

'de Imagens
Fotolitos a Laser

CLíNICA VETERINÁRIA
, (.

CLiNICA E CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS

VACINAS, EXAMES LABORATORIAIS, TOSA E BANHO

'. DESTAQUE DE 1R LUGAR COMO
MELHOR CLíNICA. E MÉDICA VETERINÁRIA

VIDA

VelO" �roli,' "',ll.r'l'A" ,lo
O!IlC'II'8111', I) PI'(",.HI!;),ilf.;

.

(.'f,':{ll,l!l!;ljdo iI

Cllni('tl Vr.:lr.:I'il\(lrill Zoo Vidll

;;.
.,.,. !.ellt�i gnjl,n .j',aUfllhqfk'1 dI')

(,)utor�1' " prciCote ..:l.CrtI(kddf) S
,

Anêl!A.(" J:'tI'�',lj3 1,,�b'llllfI!l
M";';,)<I "<)I�I!'�0'1�

,)of1lm""'�lll!ld"(:'I1W1��I'lSd()(ß}Cm pl'llnc:lm
�,,)u, f"'''''llflOJ do (�'If"" P,liI,'c"
rtmU'4ICUI nr."'llr.km..�

1)01' hllvcr�!d� con$agrlldf.l(il) em �lI'lnlell'f,}
J"",,,, "' f�«'''"''' do "'1"0'10 PÚbll",
N".n(l:wdn tI(,,fJIl\..'idOí,i�,

Rua Luiz Kienen, 127 Jaragua do Sul- SC - FONE: 72: 1430

línica Sao Camilo
'Dr. Marcos Fernando F. Subtil

:::i:ii.llilJ,li:�::il_gIIIBlljl:i�:iIIIUII::�i::�1111111::::i::::
Medlolna do Tfabalho " Fratura. " Urg'nola.
Doen9a. de Coluna, .Le.Oe. do e.porte " Cirurgia. do Joelho
Ex.me.: edri'll••lon.I., deml••lon.l. e perlódloo.
Hor&1irlo" atendimento: 8:20 ii. 11:30 e 14:00 ii. 18:30h•.

ACUPUNTURA
Dr. Sérgio Albuquerque

CRM 6465 .

Comércio deMateriais de Construção. e Transportes
, MATERIAIS ELÉTRICOS" HIDRÁULICOS

TUDO PARA VOC� CONSTRUIR DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O ACABAMENTO
.

Tratamento de Obesidade, Enxaqueca, Dores Musculares, Coluna,) Sinusite, Estética Paciale Clinica Geral:

R. Paulo Butschardt, 84 • Galeria Paulo Donini
Sala 05 • Fone (0473) 73.Q393 • Guaramirim • SC

KITBOX EVOLUTION
A EVOLUÇÃO EM BOX COM VIDRO

TEMPERADO ou ACRfclLO
DESIGN EUROPEU • 'fRILHO NÃO ACUMULA ÁGUA NEM SUJEIRA

PERSIANAS VERTICAIS· NACIONAL· APENAS RS 27,60m2
PERSIANAS VERTICAIS ·IMPORTADA· APENAS RS 90,OOm2

NESTE MOMENTO
TEMALGUÉM
PROCURANDO II

SEUPRODUTO

OUSERVIÇO.
ESTEJA CERTO
DE QUE ELE VAI
ENCONTRAR
voct

CP CLASSIFICADOS
72-3363

R. Germano Friedmann, 90 lern frente a Nutrimental)
GUARAMIRIM - SC - FONE 97--9352

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do �ul. 19 de julho de 1995 CADERNOS DE OFERTAS CORREIO DO POVO· 3

Tapetes 2,00 x 2,50 Tapetes 2 40
'"

,

'" 00 -

, x 3,30,i 150�"lapeteS ,

, "JYlais de 100 opções em cõres,
aesenno« e tamanhos de tapetes e

, passadeiras, todos com o exclusivo
sistema de resina anti-derraparite com

total garantia de fábrica" ,

�ap t
,"

,ees '

1,60 x 2 '
,

,40

, \ '
.

Tapetes 2,00 x 3,00

"

"

,

80 'I. 2,40
,

'

lapetes O,

TUDO E:fI 3 pnGAHlE:nTOS OU O IIE:LHOR PRECO A UISTA

VIA MÓVEI�
Móveis Exclusivos

=
�

, .

VIA MOvtI�
,

ENDEREÇO:
RUA PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA; 1149 ,

SALA Ort - JARAGUÁ '00 SUL - sc

,'FON-E: :72-2453, Móveis Exclusivos
,� �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO I'()\·O· 4 C LASSIFICADOS DE OFERTAS .Jut·aguádoSul. 19dejulho de199S
.

OLHA SÓ O QUE ESTA ESPERANDO
POR VOCÊ EM JARAGU�A DO SUL

II DURANTE A FEIRA DAMALHA

II

i��II1@)(frn1
c:::;� I LJ I c:::t r
IMPO.RT & EXPORT

ExclusIva lInha de Antenas pl
celular portátil e ruralm6vel

Frequ'ncla : de 824 - 894
MHZ Ganho: 13 dbl a 16 dbl

TESTE DE
pOTINelADE

SINAIl .

.

Ellmmador de
bateria para

telefone.
celular

.

ACASA ..••.
DO CELULAR' (0473) 71-0803

......:...........

·····························:·:·:·:··:.·::::�::::·]Ii11··:·::iili·:!I:·I··I·.i·I�li::jl·i:I�;
CELULAR PT 550 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 23,00
CELULAR PT 950 Motorola
1 + t9 vezes de R$ 36,00
(entrega programada)

.

. FEIRA DA MALHA -13 A 30 DE JULHO
'FEIRA INDUSTRIAL -13 A'11 DE JULHO
ANYERSARIo DE JARAGUA DO SUL -13 A 30 DE JULHO _

MRQUEMUNClML DE EVENTOS
JARAouA DO SUL - SC

Tel. M6ve/3 Wstts patIneis KS 200

(/nter/or) veicular.

FUJITSU
.

Credenciada pela TELESC autorizada pela Equltel by Molorola; PHILIPS, NUTRON e INTELBRAS .. ii

UNIDAOEF�Fl(�1IO!I . RUA CEL. _PROCÓPIO GOMES, 280 - Fone/Fax (0473) 71-0803 �
-------------'!!""------...._---------......_----------"'"""------ . ...:

PT
550

Aparelho de Telefone padrão
.

relebrás (MF/Decádlco)

Tel. Ceio p/todos os gostos e neces§idades, TODA UNHA MOTOROlA· GE - ERICSSON
e FUJITSU • Dupla garantia de 1 ano

Acessórios· Capas, Baterias, Plug'in veicular, antenas, condicionadores, trans], eliminador
de bat. • Assistência TécntcaMotcrola- Diversos planos de éonsórcio (entrega programada) o

. de celular e fax. ATeltron não é só celu lar, temos também: FAX eau ITEl, CENTRAIS PABX, �
TELEFONES CONV., TELEFONES S/FIO, ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM, FilTROS 9
DE LINHA e outros. Consertos de aparelhos conv, e instalações telefônicas.

TELTRON CELULAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados de
,

Do tamanho de sua necessidade
Equipada com

motor diesel de qua
tro cilindros. 2,2
litros, que desenvolve
uma potência de 70cv
a 4.000 rpm, aCeres

foi lançada no merca

do com a pick-up do
ano. O motor, de
extrema versatilidade,
é de baixo consumo e

excelente desempe
nho. equipado com o

exclusivo sistema de

partida 'afrio, permi
tindo partidas rápidas
nas mais diversas
condições climáticas.
Com comandos na

. Ceres basculante 4x2 ou 4x4

coluna de direção e

alavanca de mudan

ças no assoalho, a
Ceres tem bancos
anatômicos e macios.

assegurando conforto
ao motorista no

. trabalho diário.

Torque máximo de

/4.5gm a 2.400 rpm.

Matriz: Rua Manoel F. da Costa
Filial: Rua Marina Frutuoso, 391

FONES: 71·9298 e 97·9199
JARAGÚÁ DO SUL· SC

JUI'08UÚ do �ul,23 de Junho de 199).

Lavações CERTlfIC!IDO

�T�,�.'..
'

lem � 81'ola .!IllLislaÇ!ão de
oulorS'3r o preeeule oerííflcedo à

JQ Lavações
1'01' haver sido cousa8"lldo(a) em prhuelro
Illgar na peequíso de. Opinião Pública
realizada nesta ddade,

71-9298

12 LUGAR
EM LAVAGEM E

LUBRIFICAÇÃO

.

Vende-se Bscort GL 87. cor
metálica-R$6.500,00. Acei
ta troca. telefone 97-8290.

Vende-se Uno Mille/93 com

24.000 Km (impecável). S6
R$ 7.900,00. Estudo troca.

Fone 71-1953.

Vende-se Fusca/74 motor
1500 em 6timo estado. Valor
R$ 2.500.00. Contato 72-
2265 com Sérgio.
�-_._---'-----

VENDE-SE
Corsa 1.0 aretirar, R$ 6.000,00
+ 33 parcelas de 230.00.
Informações (041) 342-6256 à
noite

VENDE-SE
Voyage CU86, verde metálico,
pneus novos. ar quente,
desernbaçador, som, alarme,
antena elétrica: R$ 6.700,00.
Tratar fone 72-2922

R.
Pick-up FI.t Pr.to :.: 89
E.cort GL Gr.tlt 91
Gol CL Branco 89
E.cort L : V.rm.lho 86
Bugu Am.r.lo 76
Corc.III B.g 78
Monza SUE V.rm.lho 88
Prlmlo CL : Azul 91
B.lln. L.OO , V.rm.lha 81
Br••m. LS ; : Br.nc 81
Gol GTS Pr.to 88
S.nt.n. GL.S Gi'.tIt 89
P.r.tl LS V.rd ; 84
FI.st : : Vsrd OKm
0-20 Br.slnc : And.luz (compl.t.) 91

.

M.rc.dss SEL. V.rd.lmpacáv.I ; 85
Goi CL. 1.8 : , M.rron mst , 90
Goi CL 1.6 Prata m.t 92
Kad.i CL Gratlt. met., 94
Escort CL. : 87
Goi CL. ; v.rm.lho 88
0.1 R.y Gula v.rm.lho 89
P••s.t b.g.m.t 87

. Fusc. 1600 b.g 84
P.r.tl CL v.rm.lha : 90
Corc.I br.nco 74
V.rI.nt ;.. beg ,74
.Gol CL v.rd. m.t 90.
Qol-1000 Con.órclo cl 11 pr••t. p.g••

Rua Joinville n" 3573 - Fone (0473) 71-9822
JARAGUÁ DO SUL - SC

.,

IILOGUS I IPOINTER
I Na compra de seu Logus ou Pointer O km,

além do desconto de US$ 2.000,você poderát· financiá-lo com 50% de entrada e o saldo em até

} 12 parcelas.

AUTO NOVO VEíCULOS
CheveUe SL .. : a8 verm RS 5.200.00 ATENÇÃO: SEMANA DEP••••I LS ; 83•..... , brlnco (molor/noVo) RS 4.000.00

OFERTAS, DESCONTOS'D., R.� GL 88 Azul M.I ; RS 7.000.00
Uno 1.8R eo Verm RS e.ooo,OO· NO DINHEIROIFUlca 1800 75 B.ge RS 2.800.00
Chevv 1.8 S 87 br.n RS 8.300,00 Vend..se telefone
D.I R·V Gul 88 Dour RS 8.600.00 I lId 1 hvov.g. CL 88 ClnZl Chumbo RS_ 8.000.00 Celu ar nsta li o, tn a
S.nl.n. GLS eo Clnz. Chumbo.(compl.lo) RS 10.000,00 de Jaraguá, modelo PT-FI.I 147 82 B.g RS 2.800,00

650motoro; 7i-t'''rR.,lqu,.: Ren.ull Gordlnl Vlnho/88 " RS 3.0.00.00 I. I •..

XLX 126 84 Verm , " " " RS l.eoo,oo 71 1674 ou ,7- 9763.. XLX 2I0 88 v.rm .. " " " .. , " RS 3.300,00
- -

.:r:

R. JOINVlllE, 2050 - FONE/FAX (0473) 71-1574 - 97-9753

Filial: Rua Irineu Vilela Veiga, 103
Fone (0473) 73-0138

Guaramirim - SC Guaramirim • SC

Matriz: Av. Getúlio Vargas, 754 • Fone/Fax (0473) 72·2577 • Jaraguá do sul- se

Filial: BR-280 Km 55 nº 333
Fone (0473) 73-0143

.�.--",,_·_: .. mm"'." .. 7": .......m.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PASSA·SE VJ<:NDE·SE Vende-se ou troca-se por ca- RS �7 .OO().OO. Contato fone:
Um ponto comercial no Por- Casade230m2.()tiJinoprcço. minhäo. casa mista em 71-lJX22
tal de Jaraguä, Entrar em Lateral da rua Joinville. Joinville. Ruu Américo
contato no 71-380lJ com Loteamento Dalmar. Tratar Vcspücio, lJ5 - Bairro
Miriam (até 12:00hs) ou na t�me n�n�_? . _ . Copacabana, C\11l1 três quar-
ruaMathias Ruysan, ') t -Ilha tos, I hanheíro, garagem para
da Figueira Vende-secasade alvenariac/ dois carros. copa, cozinha c

______ . .. _ .. __ ._ ... _". __ .
230m2, na Vila Lenzi, R$ lavanderia. Valor R$
25.000,00. Aceita carro no IX.OOO.OO. Tratar 71-9X22.
negócio. Tratar 72�3797.

Casade alvenariacom t 62m2

.A§INAR

NUNCIA

-

...

Classificados de
,

vENDE.SE

CLASSIFICADOS

71-1919

Uft MARMORARIA DEVIGIU
Tudo em mármore 'e granito, soleiras, pias,

tampos de balcões e mesa.

Túmulos, acabamentos em geralmais área de serviço, na rua
Paraíba, 188 - Vila Lenzi -

Fone 71-9832 - Valor aeom
binar. Aceita carro no negó
cio

Vende-se Sítio em Jaguaçü
com XOmorgos. R$ 15.000,00
parcelado. aceita carro

.

no

negócio. Tratar 72-3797.

Vende-se ou troca-se por ca

minhão, casade alvenariacm
Joinville com 4 quartos suíte, BR·280 Km 60 (Antiga instalações da Marmoraria Prüsse)
terraço. sala de festas, gara- Guaramirim _ Fone: 73-0162gem para dois C�UTOs, sala de ... ------ ..1
estar, salade televisão.Valor

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBijA EJP

Projetos e Construções
Faça um orçamento sem compromisso dos
nossas preços! Profissionais especializados em

coberturas, cerâmicas e construção em geral. Além
de ganhar nas preços, você ainda ganha o projeto.
Valdccir C. FIlia - CREA/SC 38.400-1 Eng" CIvil

Av. Getú.lio Vargas. 689 - Sala 1 - Centro

Fone (0473) 71-5033

� 71-7931
RUI Anlllnio C. Ferreira 197

Ó
CRE011741.J

1M VEIS

COMPRA· VENDE· LOTEIA ·ADMINlSlRA ·INCORPORA

CASAS
• Sobrado c/310m' (Rua 35· Próx. Apae· Piscina/Sauna/Gar. 3 vagas/Semi·Mobil.) • RS 190.000.00 'Parcelado/AceHa imóvel'
• Sobrado c/300m' (Rua Conrado Riegel- Pröx, Ferro Velho Marechal) • R$120.000,00 'Aceita imóvel menor valor /carro'
, Casa alv. c/200m' (Rua Vitorino Stringari - Próx. Weg I • com piscina) • R$ 70.000.00 • 'Troca por apartamento'
, Casa alv. ri 96m' (Rua Equador· 59· Centro· Próx. Hotelltajara)· RS 60.000.00·'AceHa casa até RS 30.000,00'
"Casa alv. c/140m' (Rua Horácia Pradi. 161 • Próx. Condomrnió Azaléias)· R$ 30.000.00 'Aceita carro/imóvel· Valor'

'Casa,alv. c/110m' (Rua Cristina Bauer. 91- Schroeder - Próx. Salão BOfchardt)· R$ 25.000.00 'Aceita carro/Parcelar'
• Casa alv. c/100m' (Rua Júlio Tlssi- Esquina.Comercial. Nereu Ramos) - R$ 33.000,00 'Aceita ParcelarlTerreno em Jguá'

APARTAMENTOS
'Res. Amizade (2 qtos + garagem· bloco 2,3· andar) • R$18.000.00 + financ. CEF • 'Aceita carro até R$ 9.000,00'
• Ed. Argus (cob.rtura Duplex em altrssimo padräc- Toda mobiliada + biblioteca/barzinho/lareira. etc) • R$ 160.000.00
, Ed. Carvalho c/184m' (1 surte + 3 qtos- Móveis embutidos)· R$ 70.000,00 + Finane. 'Troca p/ apto Bai. Camboriú'
, Prédia em construção na rua da CEF • Aptos c/2 e 3 qtos 'I- 1 ou 2 garagens. Entrada + Flnane. direto. Entrega junho/96

TERRENOS
, Terreno c/601m' (Condomrnio Azaléias· Jaraguá.Esquerdo}. RS 30.000,00 ou 'AceHa carro/Parcelar'
, Terreno ri 2.500m' (Schroeder - Rua Valentin Zoz) • Entrada R$ 2.000,00 + 12 x AS 600,00 pl Poupança
t Terreno c/416m2 (l.oteamento Llodoro Rodrigues· Vila Rau· Pr6x. FERJ) ··RS 7.000,00 ou RS 3.000 + 1 O-x 500',OO,pl poupança
, Terreno c/565m' (Rua José Picolll : Estrada Nóva ·Próx. ao Mercado Brasão) • R$ 11.000,00 'AceHa Carto/Parcelar'
'TerrenD c/695m' (Rua dos Imigrantes .. Acesso da Faculdade 'FERJ') - R$15;000,00 'Aceita Parcelar/Carro�
, Terreno c/467m' (Rua Joinvlile· Ao lado do Restaurante Tradição Familiar· DG Weg II) R$ 70.000.000 'Negociáveis'
, Terreno C/12.725m'(Sehroeder· 1.500m da Av. Castelo Branco) • R$ 20.000,00 ou 'Parcelado'
'Terrenos Residencial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) • A partir de R$ 10.000.00 ou 'Parcelado'
, terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Figueira) • A partir de R$ 6.000.00 ou entrada R$ 2.000,00 + saldo parcelado
'Terrenos próx. FORUM (Rua 172 • Arthur Gumz 'Lado Direito') - R$ 35.000,00 ou 'Parcelado'

Não percll esta oportunidade .... Residencial 'Harri Marquardt' Próx. Mal�as Malwee (200mts após)
.

• E_iIo elllllimel/Gemllnico prazo de entrega Preços fixadosalé t3de agostode 1995 (emreais)
: ',2 apaJ1amentos por andar

, 2 quartos + 1 suRe Blocos Tefl'llo
.

Piso Avista(I2x) Aprazo(100xl
• Pcdeiro eletrónicoJl'lay.ground' r Ent. 11.750.12 x}79 Ent. 7.000 .100 x 280
• 9 Blocos de apar1amenfOS

.

1,2e 3 10 meses 2" Enlr. 12.250.12 x 1.020 Enfr. 7.600 .100 x 304

'lhrII chunasqueira pl bloco 4.5e 6 13meses 3' Entr. 12:.500 + 12 x 1.041 Entr. 8.200 + 100 x 328
• Área laal úlH • 112m' 7.8e 9 16meses AceRa·se. COI1I) pagamenlo: canolnDoiIelefone

A
INfERIMÓVEIS'" .

. CRECI0914.J

Sua oportunidade...
*Apartamento com suíte+ 2
dormitórios,· sala, sacada,
cozinha, banheiro, lavan
deria e garagem.
* Condominios de 09 blo-
coso
* 06 apartamentos por uni
dade
*02apartamentosporandar.
*Primeiras unidadesentrega
'em 12 meses
* Rua Bertha Weege
(Próxi.mo a.Malwee)
*Pequenaentradae restante
em até 100 meses.
* Preço à vista com entrada
e testante em até 12meses.

Residencial Harri
Marquardt.

..�Está áqui .

*
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CASA PRONTA CO"
.' I .

""L',"

......
",,,

3,00 3,00

Cozinha
Quarto

CASAS DE MADEIRA

I
.-1=- ii'

J

I Abrigo
A - 10,00 m2

i8.
!'"

'1, - Varanda
!
• i

A-900m2 .:! o�------------ � ���� _J! �
! o

I. "., .. " ' ,.,.,,,,, ,.,,, ".",,, ,,, ,.,,.,., .. ,,,, , ,.,., ", .. " .. " .. "" .. " " """j . a.

8

ewc cj
.

a:,
(Opcional)

.
U

Quarto

PRÉ-FABRICADAS
PINUS • PEROBA • CANELA

. .

,IITAMBÉM TEMOS CASAS EM ALVENARIA'í

Sala

�
81
ai'i

t--_--.... !
i

i '

Oúarto

,

RUA WALTER MARQUARDT, 2820 - FONE (0473) 72-1499 - JARAGUA DO SUL- SC

FIGUEIRA·
·CENTRO VILA NOVA· FIGUEIRA·

em 10 meses·
Loteamento .

- Ed.
Casa em

. Casa em
Próx. ao. Fórum e do Juca- Bergamo - Apto. cl 1 alvenaria, cl

Casaem alvenaria cl
à Ráqio Brasil Lotes cl alvenaria c/

Nove. 337,OOm2 suíte, 2 qtos. 3 quartos 272,00m2 126,OOm2

FIGUEIRA· LOTEAMENTO RIO DA LUZ - Sítio· FIGUEIRA -
VILALENZI RUA BERNARDO

Casa em GARCIA· - Casa em
DORNBUSCH -

Terreno de' Terreno cl 5421111,
alvenaria cl Casa em cl 45.000,OOm2 -

esquina cl alvenaria cl casa em alvenaria.

210,OOm2 . alvenaria cl Próx. aCeval piscina, cl PREÇO: 50% .an·

,15� 579,OOm2 trada .aldo am até
235,46m2 10m••88

CENTRO- Ed. Schiochet
CEhlTRO - Casa

Loteamento em alvel'laria c/
Versalhes- Terre- - Apto cl 1 sufte, 2 qtos e 343,OOm2,
no c/ 450,00m2 fundosda

mista
. edificado c/ casa dep. empre. JARAGUA
em alvenaria FABRIL

JOÃO
V1LA NOVA - Casa GUARAMIRIM

Terreno com PESSOA· _:- ÁREA
- Terreno cl

1.395r:n2 - Rua 29 Terreno cl Cása em em alvenaria cl RURAL- 9.GlOO,OOm2 Casa em.

de Outubro -

próx. a Javel 3,400,OOm2 alvenaria cl 181,OOm2 Terreno cl edificado cl alvenaria cl

469,77m2 90.000m2 325,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMEN1_
R. João Picalli nº 166 - 2º
andar

,

4 quartos, sala, copa cozinha

VENDE.=.·.·. .��
..
::b�......�'��11 _çn nn' AnilA vr::am:

..

,r:r:Jc:naaA •r-n

•

CASA DE ALVENARIA
,Loteamento Joventus - 1 sala - copa -

cozinha-suite - 2 quartos - 2 BWe -

áreadeserviço - garagem.

CASA ALVENARIA
.• R. Marina Frutuoso nº 476
c/ 287,00m2 terreno 399,00m2

CASADE ALVENARIA
R.684-Maria A. da Silva
Mascarenhas cl 125,OOrnZ - Terreno
de206rnZ - Sala, BWe, copa, cozinha
áreadeserviço 3 quartos e garagem

CASADE ALVENARIA
R. Luiz Satler. W' 63 cl 140rnZ
Terreno 300rnZ - Sala, BWe, 2
quartos, surte, cozinha,'copa área de

serv)o, BWe e garagem

CASA ALVENARIA
R. Henqique Marquardt nº 57
c/500m2

�vASAALVENARIA
R.Adélia Rscher, 248
112m2 e terreno 450m2

SOBRADO
R. Max Eugênio Simann 223 centro
téreO - Sala estar jantar BWe cl
sauna cozinha dispensa, sala jogos
Sobrado 3 quartos sala BWe terraço

TERRENO
R. Padre Pedro Francken
cl área de 746,00m2

TERRENo
R. Eleonora SaUer Pradi
c/ área de 396,00m2

SITIO
Estrada Bananal do Sul
Guaramirim 36.000m2 cl casa
125m2

TERRENO
ij. Erich Sprung - Bairro
AguaVerde
c/ área de 364,00m2

CASA DE ALVENARIA
R.Candido Tomazelli ao lado
madereira Schroeder

TERRENO
R. Pastor Alberto Scbneider
(Barra do Rio Cêrro) 'área
11.427m2

TERRENO
Ao lado daMetalúrgica
Betoni Bairro Czemiewicz

»
�
ID

"Tl
:i'
a

ER·RENO
Estrada Quati 13km de
Guáramirim 'cl área de
250.000m2 100 morgos
20.000arrozeiras

'

f
ERRENO

lLoteamento Giardini Lenzi
:erreno 420m2

TERRENO
Estrada Nova R. José Picolli
c/ área de 4.384,00m2
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CAMPANHA.

CORREIODO POVO - S

Leptospirose leva secretaria a desratizar bairros e centro
Jaraguá doSul - A secreta

ria municipal de Saúde, com a

ajuda de especialistas, já está
fazendo um levantamento que
indicará o processo mais ade

quado para um programa de

desratização em toda a cidade.

Segundo o secretário Irineu

Pasold, o trabalho será feito em
atendimento a seguidas recla

mações da população 'e pela
ocorrência de 17 casos de lep
tospirose (doença mortal trans
mitida pela urina dos ratos)
registrados somente neste ano.

,

Paralelamente, uma equipe téc
nica da secretaria faz um traba
lho de localização dos pontos
críticos.

a cidade, dada a enorme popula
ção de ratos que nunca foram
combatidos técnica e cientifica
mente. Nos próximos días será

deflagrada. uma campanha de

conscientização da população,
paraque todos saibam exatamen

te como proceder para evitar a

proliferaçãodestesanímaís,O lixo
I depositadoinadequadaInentenos
fundos dequintaisouem terrenos
baldios, por exemplo, é uma das
principais'causas.

"O importante é não se dar

condições favoráveis pára que
os ratos possam se estabelecer e

procriar", alerta o secretário,
acrescentando que, na questão
do lixo, se acumulado dentro de
casa também favorece o

surgimento de ratos - no caso

mais especificamente o camun
dongo.

Porém, segundo Pasold, a

desratização, peloquejá foi cons
tatado, não deverá ocorrer em

bairros específicos e sim em toda

Já se passaram algumas semanas que o movil�ento em pröl da
duplicaçãoda BR-IO! - A "Rodovia Prestes Maia", que vocês

conhecem comoa Rodovia da Morte - divulgou em manchetes pela
televisão, o grno de desespero dos que tiveram um morto na BR-IO 1,

, estä completamente esquecido. É verdade que os pontos de estrangu
lamcato já estão sendo atacados e é visível amelhoria que se introduz
navia quc ligaao sul do país. No dia em que se realizava o diaD", do
movimento. cstc jornal rumou para a BR-IOI, para representar os
monos naquela fatídica rodovia. Chovia à cântaros c chegamos ao

trevo para IIOS juntar aos representantes do Vale,do ltapocü, que tanto
necessita 1I;1 maior rodovia do Brasil, Sabe o que encontramos lá?Vide
a fOl�l e pasmem: Nu trevo, às l) horas do dia 08/06N5, vestindo as

camísctas du "Schützcutest". o nosso diretor e Brunhildc, sua esposa,
a camiseta dos 75 lUtOS do "CORREIO DO POVO". não encontraram
ninguém. Fizeram. emito. a foto para documcntar o fato. dando-sé as

màos. em homenagem a Antonio José Gonçalves que foi uma das

':Himas da BR-IO I. A foto foi feita pelo repórter Petcrson A. Izidorll.
E dl' Sl' esperar que aduplkaçflo. algum dia. saia. para a paz de espírito
dos que já deram Ulll ente querido em henefício da melhoria de uma

rodovia da envergadura da BR-I () I. Naquele dia volllrremos il rodovia
para render homena!!ens aos gllvl.!rnanles·do país! (E.V .S.)

,')a(da de esgotos também favorece a multiplicação de ratos

A7. A BAND!,- SKANK VAI 'COIfIEMORAR
O ANIVERSARIO DE I�RAGUA DO SU&.

proflra...arão do. dia. " CI 24 d. 'ulltoe .

19:55h Apresentação dos Grupos de Dança
Folclórica Infantil e Infanto Juvenil do
Circulo Italiano de Jaraguá do Sul

20i20h Apresentação do Coral"Stella Alpina".
de Caxias do Sul (RS)

20:40h Apresentação do Grupo Giuseppe
Garibaldi".de Curitiba (PR)

21:10h Baile Show com o grupo"Ragazzl dei
Monti", de Monte Belo (RS)

24,OOh Concurso "O Mais Rlipldo Comedor dé

�A�;��lic:dc".::,o:,��Çã�:eod�n�r
Show "Giro In Itália". :\'e Rodeio (SC)
Local�Parque Municipal de Evc:ntos·
Pavilhlo A (Das 19:00 ii. 24:00h .erlll
...rvldo jantar trplco Italiano, durante
toda a noite 'llulto vinho e c.hopp
A barraca do queijo e aalame funelo·
njlr6 pc:rmanente.nentc:)

Dia 19
.17:30h Desfile dos participantes do festival de

Quadrilhas
Local: Sarda· Supermercado
Breithaupt (Walter Marqua�dt)

�:w:r Ginásio de Espotes
Festival Municipal de Quadrilha.
Cantl!ras de Roda - Pau de nta - dança
de quadrilha - coral t(plco

���f:::��f,�'d:j;;:·���!r��.(SC)
Local: Parque MunF.:IPal de Eventos -

Pavllhlo C
Fosuelra de 510Joio
Local: próximo ao Ginásio de Esporte.
do SESI

.18,OOh

19,OOh

,22,OOh

Di •• 20

or.. 2315.00h Concurso de Oecla.naçlo
CategorlM A1 e A2
Loeal: Gln6sl0 de Esportes de SESI
Concurso de Oeela .naçlo

'

CotegorlM B, C e D
Local: Ginásio de Esportes do SESI

19,30h AI>resentoçAo da banda "In Natura", de
Jaragllli do Sul (SC)
Local: Parque Munlelpal de Eventos·
PavllhAo C

11,OOh

14.00h

Ap""s"ntaçlo do Musical. "Som da
Thrra". Jarasu6 do Sul (SC) .

AI,,,,,s,,ntaçlo do "çrupo Sylker Show"
(má!rlcas, palhaço., dubladores,
eantore. mirin.)
A,,..cscntaçlo de !lBcto. c Denise"
AI,,,,,sentaçllo do Folclore Ge'I11I.lIco
Local: Parque Munlcll,al de Eventos·
Pavllhlo C
Thrdc dançante! eOIl' a IISanda RealII, de:
Medianeira (RS)

.

Local: Parque Municipal de Eventos·
P.vllhloA
Ap.'Csentaçlo do "Coral Misto do Insti
tuto Concördía de 510 Leopoldo (RS)
Local: SER Marlsol
(:ol1scl"to de h...crno da Orquestra de
Cordas da SCARII

'

Loc"': Anfiteatro da SCAR

19.30h

16',OOh
17,30h

Di.t 21 17,30h
20,OOh Call1peonato Estadual de Basquete

Infantil masc, AOJ 1510 Luis I Oalcells
x S.O. Vasto Verde de Blumenau
Local: Ginásio de Esporte. do Colégio
510 Luis
AI)rcs�l1taçAo da banda "Skank1l, de
8elo Horizonte (MG)
Local: Estádio João Marcatto • GfEl11io
ESI)ortivo J�lvcnt\ls

.

Dia 24

20100h

22,OOh

Dia 22
20:OCIh Notre da Tradição GcnnßIM-ca

UlMe do Atirador com a "Banda
lIa.ária" de Jarlllluá do Sul
Local: Parque Munlel,.el de Eventos -

PavilhãoA.
,

Apresentação do Folciore Ge,,"lnico
Local: Parque Municipal de Eventos·
l'avllhão.A
Baile com a Banda I!OS Montan.art"
Localt !'lIrque Municipal de Eventos -

!'avllhilo A

15:30h Apresentação do G"ul)O do Dança
- Potctórjce Infantil c Juvenil do CÍl'Cl�O
Itali�no deJara.á.do 5ul .

Apresentação do Coral "Stclta Alpina",
ele Caxias do Sul (RS)
Local: Parque Municipal de
Eventos" Pavilhão C
Cmllpconato Estadual de Basquete
infanrt] masculino ADJ I São Luis I
Dalcclísx Gaspar E,C. dc Gaspar (SC)
Local: Ginásio dc ESI'OI·tcs do Colégio
São I.uis
Aprcscnrnçäo do "GI'ul'o Giuscl'I"�'
G""lb"ldl"<I" Curtrlba (I'R)
tocai: Pal'que MunlcllHl1 de Eventos·
I'avilhllo C

.

Abertura da OIIlI1I,lacia SC5i:uÚI
Campconaro Estadual de Futsal 1" Dlv.
ADJ IFME " AU"'JI'a li. C,
"ocal: Ginásio de F.:SI'OI'tcs.do SESI
NUÍl'c dillhldiC;âo Itulhlna sn Nulitc
Italiana di .Im'aguá do Sul
AbCl'tUl'il Oficial C("11 a l)I'cscnça de
autoridadcs Sallgri"a do pl'ilnci!'o ban·it
de vinho

19:30h Apl'csciltação do IICoral Italiano" de
Jm'aguá do Sul

"

16:oqb
20:00h

16:00h 24:00h

16:30h PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL

19:30h
20.30h

19:30h

Qualidade de vida
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.

_ .'ien,�ual!!!ade dajuven�ude corupaense nestae4ição: CrisüaneMaia

MiniRodeio emGaribaldi
o Piquete Laço de Ouro promove nos dias 5 e 6

de agosto, no salão 25 de Julho, na Estrada

Garibaldi, o IV Mini Rodeio. No sábado, às
12h30min, haverá disputas de tiro de laço indivi
dual e no domingo, tiro de laço em duplas; Dia 5,

a partir dás 22 horas terá baile. Participe!

K�I
MODA MASC. E F�EM.

Gente'& InformafÕeS
Atrizapóiaprójeto daLBTOOUES

* Uma grande chance para
você sair com um Escort
zerlnho.A Liga Jaraguaense
deFutebol promoveno dia 12
de agosto, no pavllhão B, do

.

ParqueMumcípal.de Espor
te, o 10 Torneio de Canastra
em dupla. Inscrição é de R$
.80,00 por dupla e a vencedo

ra leva o carro. Inscreva-se!
**********

* Não esqueça de trocar dois

quilos de alimentos não.pere
civel por um ingresso do show
do ano: Skank. Aproximada
mente J5 mil ingressos foram
colocados nos pastos de tro-

caso
**********

* Mulheres estão cantando
nos dedos os dias que faltam

para o sábado (22), quando o

ator Victor Fasano estará na
boateMarrakech .... enquan-

. to Isto, os homens aguardam
.com ansiedade a sexta-feira

(21),na inauguraçãodaNotre
Dame, quando a modelo
Adriane Galisteu

.

mostrará
sua beleza e simpatia.

**********

* Sérgio, da Notre Dame; adi
antou: "vamos trazer a peça
teatraldoJô Soares e uma luta
com o Luciano Todo Duro,
ainda este ano, para a casa";
Daí sim, Jaraguâ terá mais

opções.

VESTINDO VOC�
DE CORPO INTEIRO

..GETÚLIO VARGAS, � �
FONE: 72 ..0460

"'1';',11""::'
""i> ,,'

A atriz global Nina de
Pádua disse apoiar o pro]
to de construção da -'

supercreche e escola edu
cacional infantil, com
capacidade de abrigar m
de mil crianças, no Rio d'

Janeiro, que a Legião da
Boa Vontade está reali
zando. "Acredito que est

obra noRio de Janeiro é
de suma imprtância",
explica a atriz.

Como gostaria de ficar com você
Deitar seu corpo e fazer sofrer

Olhos abertos cerrar
Alguma coisa Murmurar

Ao vê-Ia me envergonho
Querendo e não querendo tanto tamanho .

Para outros é normal o engano
. Mas prefiro decidas meu abandono

Emoções não possd adivinhar
Gostaria de poder muito falar
Algum dia isso ainda vai pegar

JOÃO Jod LACERDA

o que sinto platônico por você
Diferentes instantes numa dupla estrada
Será sorte a ser transtormada. Amada I

Gentebonita e

umbiente descontraído
. marcaram ri noite de
sábado passado. no

Clube Atlético
Bacpendi, quando
(ni eleita a Garota

EstudantilN5. A gatinha
Michclc Gicsc, do

Centro Educacional

Evangélico. filha de
Waldir e Judite Giese roi

a graúde vencedora.
Parabéns! .

GAROTA ESTUDANTIL

Noite de gala no Baependi :
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HISTÓRIA LOCAL

Devagar com o andor que O··santo é· de barro

COMEMORAÇÃO
Bodas de prata âe Juarez · Anesia
o simpático casal que aparece

aí na foto são filhos de Jaraguá do
Sul, hoje residentes na capital do
Estado, que no ültímo dia 11 de,

julho completaram as bodas de

prata, emmeio de familiares vin-
, dos doRio de Janeiro e foi assina
lado com Missa no Colégio
Catarinense, às 11 horas do dia
14, escolhendo o casal aquele lo
cal onde estudam os seus filhos
Vanessa e Gustavo.

Juarez é advogado dos mais

competentes, filho do dr. Luiz de
Souza e de Paula Mey de Souza,
enquanto que Anesia é

Supervisóra de Ensino e filha do

já falecido Edmundo- Arnoldo
Emmendoerfer e Ottilia Raboch
Emmendoerfer.

O casal ora se cobrindo de pra
ta viveram e vivem um verdadeiro
caso deamor, que foi chegando de
mansinho com a troca de olhares
e de simpatias que culminou com
o casamento que já dura vinte e

cinco anos. CORREIO DO
POVO, sente-se honradoem cum

primentar o distinto casal, for
mulando votos de renovados
anos de uníão feliz, em compa
nhia de seus filhos. Ao Juarez e à
Anesia, aaaquele abraaaço!
(E.V.S.)

"

I

�,mBXl1JO

em,

I elegârtial
Rua Procópio Gomas de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul· SC

-

.
() prezadíssimo � admirado

companheiro AderbaI Machado
trouxe na sua página "Ao pé do
ouvido"

.

(10), da c- NlltlIfIII
,,*/'IIltIIII
., "tII,.II,
dI IÚltlltl/lIIII"

"História" _

que, salvomelhorjuízo,merecem
considerações. ao ensejo da sema
na que comemora o 119° ano de

fundação de Jaraguá do Sul.
Aderbai com muita prudência

dá as notas para levantar temas

que interessam à "Metrópole do
Dinamismo", também conhecida
como a "Pérola do Vale do

Itapocu",
É verdade queuma comunida

de como ánossa, bafejada porum
descomunaldesenvolvimento, tem
o condão de atrairhomens anima
dos de "modernidade", sepultan
do naprímeíra valeta a "velharia"
quedeveriaser lembradacomres
peito, não como aconteceu nos .

tempos da ditadura quando os

governantes faziam tudo. sem

ouvir quem querque fosse. Assim
se procede nos tempos de "liher
dade", em que um secretário mu

nicipal,por suaalta recreaçãopinta
a prefeitura de azul sem consultar

ninguém e, quando se cobra do

vice-prefeito esse abuso de poder
este reconhece ajusteza da recla

mação e joga uma pá de cal em

,

cima do episódio dizendo que a

estas alturas já estava todo o pré-

dição n°

3.970.. de

15-07-95,
duas notas

"Méritos"e

dio assim pintado emuito custaria
aos cofres públicos, pintá-lo' de
outra cor.. e estava encerrado o

assunto. Mamma mia!
De modo que, quando aparece

alguma coisa duvidosa, fazer 0\1-
vidos moucos importa em reco

nhecer como verdadeiraanotícia,
que só poderia ser reconhecida

após exaustivo debate com as pro
vas em contrário. o que não acon
teceu.

Vamos ao que interessa.

Quanto aos méritos - os mere

cimentos, as aptidões e a superi
.oridade - que todos nós possuí
mos e a reconhecemos no então
Tenente Leônidas Cabral
Herbster, cearense, "cabrada pes
te, ó xente", têm todasas qualifi
cações e foi um homem do seu

tempo, realizador, é verdade, pes- .

soalmente sentamos com ele nas

cadeiras da Câmara de Vereado-
.

res, digno de respeito e admirado

pelo que foi em vida. Mas daí

para levar o seu nome levantaria

questionamentos: 11> -no seu tem

po, a Praça Ângelo Piazera ele a

batizou de "Praça da Bandeira",
por sua alta recreação e descon
siderando o gesto do doador na

destinação daquela área para a

edificação da prefeitura; 2° - Foi
ele que, com um'decreto substi
tuiu todos os nomes da monar

quia, para agrardar naquele tem
po o ditador Getúlio Vargas, se
pultando um passado com uma

penada sö, Não ouviu ninguém e

ninguém era louco de semanífes
tar em sentido contrário. incluín-

do o nome honrado do monar

quista e Republicano - o médico

bahíano, dr. Abdon Baptista,
nome da Marechal, um grande
benfeitor de Jaraguá do Sul, mai

.

or que Herbster, pelos seus méri
tos. Vamos ficar por aqui...

.
Quanto. a história contada ao

AderbaI Machado pelo sr. Carlos

Hoffmann. o fato de não reconhe
cer Emílio Carlos Jourdan como

fundador, lançana semanél; que se
a ele dedica uma dúvida que em

panao brilho dos festejos, o que é
de se lamentar. É claro que tudo
depende do enfoque da ínten

cionalidade, e aí Emílio Carlos
Jourdan foi o primeiro, como pio
neiro dos industriais que aqui se
estabeleceram, independente do
sucesso ou malogro.

Antes de Jourdan. namargem
direita (que na esquerda do

Itapocu o "Domaíne D. Fran

cisca", já estava todo demarca

doj.em 1541,oadelantado(vice
rei) D. Álvar Nunes Cabeza de

Vacca, subiao rio com umaexpe
díção que chegaria 6 meses de

pois em Assunção, muitos ho
mens e outros 'tantos de animais,
e outros apetrechos, que ficaram
aqui um tempo na Taba aí perto
de Guaramirim, recolhendo ví
veres para a subida da serra. Por

aqui passaram e ficaram caçado
res, os engenheirosWunderwaldt,
BragaPinto,Wenceslau Antonio
daRocha e Francisco Thomaz dé
Goes. O papel é pouco, mas vol
taremos quando necessärio.
(E.V.S.)

SAUDAÇÃO

Secretário de CuUura envia saudações deAtenas
Datadode2dejunhode 1995

o secretário de Cultura erivia
atencioso cartão postal ao prof.
Eugênio Schmöckel: "Amigo
Eugênío, do alto daAcrópole, à
sombra do Partenon. é com

emoçãoquecumprímentovocê, .

sua dinâmica equipe do COR
REIO DO POVO. sempre
enggjados na promoção da cul-

.
tura e na defesa da Democra

cia, nascida nesta colina.

. Pra frente Brasil com Jaraguá
do Sul. Ciao! (ass.) P. Raulino
Balduino''. Somos gratos pela
deferência.
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LÓGICA

Chapecoense e Criciúma já estão classificados
J araguá do Sul - Os dois

melhores times da àtualidade do
futebol
de Santa
Catarina,
Chape
coense e

Criciúma,
assegu
r a r a m

suas va

gas para as semifinais do campe
onato Catarinense, e podem repe
tir a final da taça Plínio Arlindo
De Nes, na segunda fase do Esta-

Tub",DD.

Ilgu.I'.fls.
b,lg"mp.'"
Dut,,, '''gel

dual.
A Chapecoense, que derrotou

o Joaçaba por dois a zero na últi-
. ma rodada, na pior das hipóteses
classifica-se em segundo no gru
po. O Tubarão, concorrentedireto
pelo primeiro Jugar no grupo A,
precisa vencer os dois jogos que

. restam(JoaçabaeChapecoense)e
torcer para o time do Oeste não
marcar nenhum ponto. Joaçaba e

Blumenau também tem chances
de se cíassíãcar, mas dependem
de outros resultados. Na chave B,
o Criciúma assegurou o primeiro

TERCEIRA FASE - GRUPO ·A

CLASS. CLUBE PG V E n GP GC SG

12 Q�coense 3 1 ° 7 ° 7

211
I

5 I 1_ 2 1 I 3 4 -1

32 3 ° 3 1 4 6 -2
---

42 Blumenau 4 2 ° 2 2 4 8 -4

CLASS. CLUBE

� TERCEIRA FASE - GRUPO B

V E D GP GC SG

, EXPECTATIVA

SantaCatarinaparticipa
dos Jogos da Juventude

Jaraguá do Sul - Estão em fase
final de treinamento os atletas que
integrarão a equipe de SantaCatarina
nos Jogos da Juventude, que come

çam 1\0 próximo sábado (22), 11'1

Paraíba. Os Jogos daJuventude conta
com a participação de quase todos 08
estados do país, com atletas até 16
anos,

Doze atletas de Jaraguá do Sul
foram convocados paraos Jogos.Hugo
Massanelro, FernandoWojcikowskí,

,

Raul Santos, Leandro Vieira, Didier
Schreiber e Thiago Hahn formarão.
juntos com VictorMiranda, Rodrigo
Schwarz, Michel Ollskovic (Join
ville) e Augusto Góes (Chapecó) for
marão ii equipe de basquete mascul:
no que representará, SC na competi
ção. O técnico Ito Schiochet, também
de Jaraguá comandará o time.

No vôlei feminino, Bruna Stlzere
Tatiana Argenton. e no atletismo fe
minino. Deise Hasse, Bárbara Salva-

dor, Fabrícia Vailatti e Sãskia
Luetke, todas de Jaraguá, representa
rão o.município e SC nos Jogos da
Juventude.

lugar do grupo ao massacrar o

Concórdia, noHeriberto Hülsepor
seis a um. Figueirense e Marcflio
Dias, com sete e quatro pontos
respectivamente, brigam pela se
gunda vaga. O Figueira precisa
de uma vitória em doisjogos, tora
de casa (Concördía e Crícíúma),
enquanto () Marcflio torce para
um empate do Figueirense e ne

cessitadavit6riacontraoCriciúma
e Concórdia, em Itajaí.

Hoje, pelo grupo A, jogam
Joaçaba e Tubarão, Blumenau e

Chapecoense. No B, Concórdia e

Figueirense, Mareflic Dias e Cri
ciúma completam a rodada.

·GANHADORES DO BINGÃO
10 Prêmio - Moto Agrale

Marise L. dos Santos e Gilson R. Müller/JS
20 Prêmio- Moto Agrale

Idalício Leite/JS
30 Prêmio - Escort Hobby

Luiz Souza/JS
40 Prêmio - Píck-up Fiorino

Venício BrocklJS
50 Prêmio - Pick-up Tower importada

Glaci S. ZapelinilJS .

60 Prêmio - Uma casa e um ano de supermercado grátis
Nilson Treib/JS

Em lnaléria • corn_k.
a· gente não se enrola

__..

12 Criciúma ----t.!t-1-ª�4--I--0_,.,-_0--1--'-.15"'-1'---=2�-!1-!3�

_

:
__I_;;�:'__ �_: I � '� __

: 7 2

42 Concórdia 4 ° ° ° 4

Adquira
ag·ora mesmo

seu celular
com garantia total

,n��'
LOSS Marechal, 286/302

-_ .._---,--,-_._------_ .._._ ......_ .. _-------_._.__ ._.------_._----_._._-----------------_.-j
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