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Konellfaz denúncia
contra a Fundação
o deputado Ivo Konell (pM

DB), disse ontem que existem

várias irregularidades em çnÍpe
. nho de notas pagas pelaFundação
Cultural de Jaraguá.

p,ágin83

Guaramirim festeja . Foragido. é preso

seu 46° aniversário
.

aplicando cheques
o município de Guaramirim

festeja, � partir do dia 26, seus 46
anos de emancipação polítíco-ad
minlstratíva, cujadataoâcíalé 28
de agosto.

;. .,'

Gerson Luiz Bardín, aidético
foragido

.

.da penitenciária de

Florianöpolis, foi capturado pela
polícia de Jaraguä quando passa
va eheques sem fundo.
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RESOLVIDO ,

� "

. .

Areaspara as de!egacia�
"

.'

S,CNt4rla S"/tlllo,ieh Nb_rou nuds ,.""as
. .

.. IMUNIZANDO'
.

. Postosmobilizadospara
avacinaçio de crianças

são definidas ...
; , '..

.

.A se�retaria estadual:
, de Segurança Pública, Lu-

. cia Stefanovich, veio a

Jaraguä do Sul no.final da
tarde :de. quinta-ferra, '17,
pára anunciar a, liberação

.

dasegundaparcela do con-
, vênio destinado as obras do

complexopenitencíârio, no
valor deR$ 82 mil - a

primeiraparcela, deR$11O .

.mi! foi' repassada em

outubro do. ano passado ..
Também na quinta-feira a'

secretária optou.pelas áreas.
onde serão construídas as

, delegaeias.Regional (perto
'do Forum) 'e da Comarca,
na rua Reinaldo Rau.

.
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puro ocre

Todos os postosde sarí
.

�da.redemúnicipa1estão
llltegrados hoje, .-durânte
todo o dia, na campanha

,

nacional demúltipla vací-
., nação,. que objetiva

.

" .

imunizarcriançásdezeroa
seis anos, príncipalmenre .

contra sarampo�poliomi- .

elite, doenças respon
säveisporaltos índicesde
óbitos. Página 4

.

POlio da lt.t"oldo-Rau�b�m tM"de

r
'I '

Malwoo Go s t osa como um ab raço

D�Vecchía
diz qU,e 'a sua

.

'vidajá mudou"
Aos 23- anos, 'O ator

.

Carmo baIla Vecchia diz
que ainda não se acosta

.mou à vélocidade que sua,

vida ganhoui depois que,
'

mudou de domícílío para o
.Ríc de Janeiro'.. Ele é o

Paninho, danovelaCara&
. C01'Oa.
'Caderno de Variedades'

.

Lei não esclarece
. sobre direitos dos

que "são deficientes
P'gina6

agoraern

.Jaraguá do .Sul Fone:�0473) 71·8447
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EDITORIAL \ ,

,

Com 'impacto social

CapiiatdaMalhaXFeira daMalha
Muitas pessoas devem' ques-

tionar o porquê do Rotary Clube
·
de Jaraguá do Sul promover uma

· Feira<JaMaIha,ou qualoínteresse
·

do Rotary Clube com a Feira da
Malha. PensaIDPS ser interes-
sante, _� _

tornar Deve,io'
públicoé
de cO-.tlJJriJrti,
nh e c í- _

m.e n t o plfI«II!ptIfQO
.

geraloetIm p/tinosque' '

move o
-------

Rotary a realizar este Evento..
O Rotary é uma organização

compostade líderes deneg6cios e
. profissionais liberais como obje
tivo deprestar serviços comu

nitários, t'omentar um elevado
· padrão de ética em todas as

profissões eajudaraestabelecera
boa vontade e a paz nomundo. É
Uma organização com mais de
27.000 Clubes, trabalhando em

quase todas as nações domundo.
Dentro de um conceito

moderno de servir a comunidade,
foi idealizada a Feira daMalha,·
que�m como graudes objetivos;

*Eduardo-F. Horn

divulgar Jaraguá do Sul como tem interesses comerciais com o

P610 Têxtil e Capital da Malha, negõcíodamalba.temmuítomaís
.

comissoalavançandoasempresas conhecimento do que necessita
locais do setor, gerando novos ser feito e de como fazê-lo. Estes

empregosemelhorando ascondi- empresários éque deveriamestar
ções geraís de vida dapopulação preocupados em elàborar planos
Como um todo. e estratégias de longo prazo para.

É bom lembrar que aFeira da . divulgar a "Capital da Malha",
Malha,nasu{9"verSão,éamcjao., formando uma comissão: per
únicomovímentoorganízadopara manentequeelaborasseéíretrízes
divulgação do município como de longo praZo e que se engaíasse
Pólo Têxtil e responsável pela a fundo no processo orga-.
consolidação da marca "Capital- nizacional da Feira da Malha,
daMalha". Para as empresas que Pensamos que é hora: de se

acreditamna sua cidade e no seu parar de pensar no. curto' prazo,
pr6priopotencialéinquestioná�él nos problemas do dia-a-dia, nos
anecessídade de se vendera idéia -negócios imediatos e abrir-se os

da Capital da Malha para que. horízontes para o futuro.
possamos trazer novos com- Estamos em uma das regiões
pradores amédio e longo prazoe mais ricas eprivilegiadasdopaís,
para que Consigamos uma vanta- uma. das regiões com o maior

gem competítíva com relação a índícedecrescímento.temosurna
outras-da região com a mesma mão de obra de qualídade e

vocação empresarial. produtosccmexcelentereputaçãc
,

O que preocupa a nós Rota- a nível nacional. Bstä'na hora de
ríanos, como promotores deste' acreditarmos no nosso potencial
evento; é a falta de engaiamneto e fazermos as coisas acontecetem .

dosempresáriosdosetor,aqueles . conforme nosso potencial e nos
que ganham dinheiro com a sas pretensões empresariais.
produção de malhas.

. *EngenheiroeCoordenador
, Nós acreditamos que quem' 'da 6- II 7· Feira da Malha.

,
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Reminiscências
.

.

. .

Guerra e Paz: 50.Anos
Na guerra não se anda o tempo

todo de arma na: mão a atirar no
primeiro que aparece. A foto traz no
verso a palavra Stafoli, sem mais

explicações; contudo é um a

. campamaâetomílítarcomasbarracas
americanas levantadas entre"
arvoredo. E quem apurarmelhor os
'olhos constatará que os olhos dos

praças não estão aprocuradealgum
avião inimigo,esim, éUmmomento

derecreação,umabolanoarédispu
tadapordoís grupos quejogamentre'j
si. Mas voltamos para a publicação
da Britcish Broadcastíng Cor

poration que contém seleções de

rep�ens dos Correspondentes
de Guerra Brasileiras na Itália,
irradiadaspelaBBC,compiladaspor
Frarlcis Hallawell e desenhos'.de
Carlos Scliar.

A, crônica de Rubem Braga,
correspondentedo--"DiárioCarioca",

. em fevereiro de 194.5 explicaComo,
o Inimigo' Semeia a Morte: "Pode
acontecer, por exemplo; o seguinte:
vocêseesconde atrás deum arbusto.
Naturalmente apoiará amão em al
gum galho. Há um fio de arame·

ligado a esse galho. Esse arame aci
onaumignitor-vamosdizerumZZ-
42, tipodeespoletaalemãtãopopular
que j� existe um "jeep"nosso com

esse nome, O resultado é a detona

ção de três cargas explosivas que
estão escondidas debaixo de l:lD1

monte de pedras alí perto da
arvorezinha. E em vista disso você,
meu caro'ouvinte, sai deste baixo
mundo para outro - provavelmente
melhor - pois eu não acredito que
sejamuito pior;

. Coisas semelhantes podem
acontecer se, descendo um mQ1'1'O,_
você tropeça emum fio qualquer; se
abre uma porta inadvertidamente,
ou se abaixa para apanhar um capa-

.

cete nazista que pensa levar como
"rícordo'para oBrasil ependurar na
parede de sua sala de visitas em

Bangú.Os homens dos pelotõess de
.

minas de nossa infantaria ou das'
seções de nossa engenharia já co
.nheceril essas coisàs ..E'säbem que
nãobastaplantàrmínasparao ínimi
gonemcolher asqueo inimigoplan
ta.É precisopreveranecessidadede
você mesmo tel' de retirar as minas

que lançou. É para isso qúe se faZ a

�'amarração"dos campos minados,
istoé:márca-sedireitinhoo lugarem
que umamina está enterTada: a três

'

II

. A comunidade cresce '�Daás RodaI
II e se transforma pelo Indastrlal

ALTA fíiCNOlOOIA I!
"

trabalho. De cada um �'U1It��ßt&w.s II

e de-todos.

-,

�

'--'----_....._------,

metros naquele pau de cerca da
direção precisa daquele tronco de
oliveira.As outrasminas sãodispos
tas em relação àquela,

.

formando
figurasgeométricas.Assim ficamais
fâcillocalízar-em minas enterradas,
quando, no lugar se temer um a

taque inimigo, sabemos que os nos
.sos homens é que vãó avançar•. '

• Eagoraumacoisaimportante: os
mineiros alemães não estão fazendo
isso. Nossos homens já têm colhídé
uma safra abundante de minas ale-

.

mãs e italianas - desde as grandes
tellerminen, que destróem tanks, até
as pequenas schultermínen, que
arrancam o pé de quem a pisa. 'E
.essasminas alemãesestão semeadas
sem nenhuma ordem nem simetria
alguma. '0 que se deduz dâí com

.

muita probàbilidade é que o ale�
não. pretende voltar pel,as estradas
porondeseretirou. certamentenos
socomandosempreprevêahip6tese
deumataque.ouumgolpedemãodo
adversário.Mas deummodo geral Ó
nazista sabe que não' voltará. Lenta
ou apressadamente, do sul-para o

norte, do ocidente para o oriente, do
oriente pára o ocidente, o alemão
recua - e sabe que não voltará.
Chegaráunrdía, talvezpr6ximo, em

. que ele não terámaís para onde ir, a
não ser para o inferno...

.

.

Tenho um filho. É ainda umme

nino. Temmuitos caminhos a andar
no mundo. Mas eú pretendo que ele
nuncaprecíse andar pelos�nhos
que o pracinha brasi1eirp emilhões
deoutros pracinhas domundo estio
trilhando hoje. A Iterra não foi feita

para plantar minas; mas essa terra .

dos homens, em se plantando, dar
se-ã nela tudo. Essas lavouras que
meu filho colherá - nós é que a

semearemos agora".
Fritz. von Jai'aguá. '08195.

Fone (0473)71 2277
Jaraguá do Sul- SC

o projeto
IIAçãoGlobal", num trabalho

.

soas 'pelos seus custos. O impacto sociâl
.

de parceria entre o Sesi e a prefeitura, com alcançado com eventos como este; através da

apoiodaRBS, programado para opróximodia '

parceria - método utilizado em escala cada vez
2 de setembro, tem um caráter social de longo maior com resultados práticos íncomestäveis -

alcance. Trata-se dé serviços gratuitos de edu- refletenapráticaocompromissodeínstituições
cação. saúde, lazér e cidadania.oferecidos à como o'Sesi e do poder público, como a

populaçãoduranteUmdiainteiro.especialmea- prefeitura, em relação às carências crônicas da
té à camada maß carente. Para exemplificar, população mais pobre.Acessaraestesserviços,
consultas médicas,odontolögicas e a confec- cujaquaíidadesemantémemboraoatendímen
çãodedocumentos fazem partedestaação.que to seja gratuita, toma-se até, emmuitos casos

envolveentidadescivisegovernamentais,numa umprivilégio paramuitas famílias. Sugere.até,
�n·tralizaçãodeserviçosbásicosgera1mente que eventos como este aconteçam com .mais
fora do.alcancede expressivo número de pes- frequência

\
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" Konell contra-ataca
'Os deputados Ivo Konell (pMDB}e,GeraldoWernínghaus
CPFL) começam a abrir baterias centra o prefeitoDurval
Vasel, ambos já de olho nas eleições municipais de 96 -,

r

Konell tem, como objetívopríncípal, voltar a sentarna
cadeira que seu ex-amigo Vasellhe tirou. Para isso o
paríamentar peeraedebísta está cobrando daCâmara de '

veseadores a instalação de uma CPl para apurar
irregularidades que ele diz exístírem,

"

Principalmente a compra, pela secretaria de Cultura,
, BspoIte e Lazer, "da logomarea "SchütZenfest", que pertencia

, à fatnflia do secl'etá1io BaldUJnpRaulino. E o sumiço de um
,

automövel dos régistr.os' contábeis da: prefeitUra. I ,

, "

K"'B····
COMUNICAÇÃO LTDA

t

Uma Ag�nêia de Publicidade'com á criativi'dade
'

\ ' .

,

' ,

". ,",

e, tecnologia quê 6eu Produto merece!
'

.

.

}. .

Av. Mal. Deodoro da'FonseCa, 1M - Sala ,04 � Fohe I Fax (1Íl473) 72-�Ó66
,89251-701-JarllguâdoSUI·SC ,

'

,

defende a instalação·
. ',' '.,'

-

de uma CP/contra oprefeito

,IPI

secretärío e o prefeito, "Fo� por
íssoqueovereadorValdirBordín,
presidente da Câmara, deixou o

.rTB", revela Kenell, acrescen- ,

'taudo que, posteriormente o
'

prefeito procurou o vereadorpara
doar o dinheiro para o paêtido.

Odeputado também se referiu,
a "irregularidades", existentes na'
Fundaçã,o Cultural, su'bordinàda,
à secretaria deCulturà, Esporte e
Lazer.

/
"Lá' existem ,váriös empenhos

'

de notas sem ª devidajustificativa
dos pagamentos, o que provocou,
inclusive, a saída do contador da
/ .

Fundação, JoãoModesto, quenÜD-
ca concordOu com, isso"1 acusou

\

Ko�ell.
.I

. Projetobeneficiaprofissionaisautônomos
F1öiiari�pQUs-O(fuputadô P�lU�

lo Borphausen apresentou à'
CâmaraFederalprojetode lei ísea-

'

tande do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) os auto
móveis .de passageiros, de fa- '

brícação nacional e até 1�7 HP de
potência' bruta, adquiridos por
representantes comerciais. .auto
nôm:os para use no trabalho pro-
fissional. .;

,

Ao propor aisenção de imposto
,

semelhante a que beneficia os

taxistas,0deputadoconsiderou que
os representantes comerciais
e�ercem .

atividades' ql:1e exigem
frequenteedispenqio§alQCOmoção'

, tanto urbana quanto rural.
'

"Poi se tratar, em geral, de
'

profISsionais. de p@ucos recursos

fmanceiros - disse'o deputado -, a

.ísenção do IPI para os veículos
destinados' ao seu trabaÍho terá

-c,

relevante caráter, social de
redistribuiÇãQde rendaeesãmuloä
atividade ecenômíca, em especial
nas pequenas cidades do Interior".

, O projeto de lei prevê' que a

isenção será reconhecida pela

secretaríadakeceítafederalmedi
ante prévia verificação, de que o

I

,

adquirente preencha requísítos
prevístcsequeoveículónãopoderä"
ser. alienado a pessoa que não
preenchaasmesmascondíçõespêlo
,prazodetrêsanos,contadoseJadata

,

da aquisição ínícíal:
Ir-------�--------�------------__------�

uando OS
"

ventos ia tfwáança"
c/iegIJrem, não,'
consmta a6titJos, /
construa

, ,

Cilta7lt)etttos. "

,J��gUá do Sul - "Guai- ,
dores. Konell, que já protocolou

dadas as proporções, Jaraguä <to cinco denúncias centra Vasel no
- Sul vive hoje o que o Brasil'vivia ,

Centro� Promotorías, mostra-
nos tem-

,

separticularmente ínconfonnado
,pos do

,

'

,

" com. o episódio da venda da

ex-presí- DtlpulOdo .Iogomarca da Schützenfest.
'

den te, '
Konell conta que, à época (era

., Feniando OtUSO O prefeito) houve preocupação em
, .Collor". I!."A-/�,;:A registrar apenas o nome. "O
A com- r""g."z"", ,secretári0 Balduíno Raulino

,p�ação, Cu/luro/ ,

aproveitou-se e registrou a'

Na raia'. ,Sem crise feíta on- . logomarca.quefoí críadaporum
Sefonnantidooacordo, oPMDB .Mesmo com a, crise, a Juntá .: tem, é do I dos departamentos daWEG, em'

I

encabeça a chapa na coligação Comercial de Santa Catarina "deputadofvoKonelf (PMDB); ao nome de empresa da famOia ,e,

q>moPPR"indicandoo,candida- regístrou.emjulhopassado.pedí- ,abor:dar denúncias centra o agora, a vendeu para a própria
, to a prefeito em Mass�di:Jba'. dos para � abertura de 38 novas prefeitoDurvaiVaselesugeríndo, prefeíturaporR$ 30mil, o que é

Donato Petri, Rolk .Renclí e empresasemJaraguãdoSul.Des- inclusive; a ínstalaçãó 'de uma vergonhoso", diz o.deputado; Se-
A:demirSPl'!IDg, todos vereadores, tas, oito são empresas, 10 são ComíssãoParíamentar de In-' gundo eíe.hã deilrlncms de que a
consideram-se "Pfefeituráveis", estabelecímentos comerciais e quéritó na Câmara de Vereá- impoÚância foi dividida entre' o
mas enfrentam, à disposição do outras20de,prestaÇãodeserviços.
vice-ptefeiteMarioSassequetaIn- 'Os números estão em relatörío da
,bém é Jandidato. AssocjaÇãoComerciale Iildustria.I

I

r

Mudança ,

com quem aJucesc é conveniada,

Apartir de 1° de setembro, telefo- Ainda não
nesdeJaraguádoSule'municípi- .Por enquanto,' o' programa
os vi,zinhos.terão acréScimos de estreado pelo prefeitO

'

Durval
'lIDldígito, incluindo os celulwes. VaselnasemÍssorasRádioJaraguá
Odígito3 antecedeospreflXos7J e FM Stúdio (terças e quíntas, às,
e72 (emJaraguä). Ao todo, serão 7:25) não alcançou o Ibope dese
sete àlgarlsmós, .prätíca ad@tada -jado.Provavelmenteporquenão é
em tedo o território nacionàl6er ao vivo, o que impede o ques
causa do esgotamento do sistemà tionamento direto dos munícipes
de�is nümeros. a respeito de coisas que são de

Números, responsabílídade do munícípío, '

Quem' quiser escrever, a, caixa
OpresidentedaCodejas(Compa�\ postal é a 421...
nbia, de Desenvolvimento de
18taguádoSul)dizqueaempresa, PosiÍivo
em três meses,já proporcionou \ Umàtorrecom3ÓlIl'etrosdealt�
econQmiadeR$150milaoscofres' devemelhorar acentuadamente a

,'pliblicps,atúandeemvintefl'entes comunicação ínterna com os
de trabalho. A,Codejas tem na 'serviços externos da prefe!tuta,
prefeituraaacioilistamajoritáiia," através de ,lIIlLsistema de rádIO
com,99,96% d,as açÔes. Os comalcanceemtodoomunicípto;'
restantes 0,04%� pertenc,em a' Além de representar efetiva eco-

, G'ervásioPauIt(chefed�gabiDete noptia de COmbustível, evitando�,
do prefeit() Vasel )" Orhl:ndp se�eslocainentosdesnecessários,
,Betnardini e Lucélia Araldi jánãoerasem tempo. Pel0bemda

. Lessnumn. ' comuÍlidade.
'

Dalmar

c .. �__ '

__

�
'

..�

Pa,,1p Bor"hause"

, l.
\

, (Cla41s'Müller) "
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REPASSE �
,

,
PREVENÇÃO

,

Estado' libera novos recursos Postos de saúde recebem
: ; . :

-, .: '. -(.,
,

'

s: ,,',�., cnançaspara a vaclnaçao
uOpreSlulO Jaraguá'do Su� - T�.a cento para,oi�enta e �inco po_rrede de postos de saudemumci- cento, nos últimos dOIS anos, o

pais está .mobiliZada hoje du- mesmo ocorrendo com a imuni-
rante todo o dia, num trabalho zação contra o, tétano, de quino '

J . .' integrado eom Oministério da ze por cento apenas para oitenaraguá�Sul-A secre- bergado, duas delegacias e o t�e!1tecom a�DL � cmco s�- Saúde para mais uma campa- tà e cinco por cento, num cres-táriade Segurança'Pública, LÚ,. InstitutoMédico Legal possam dicato� p.atronals. A area an�e�- , nha de vacinação de crianças cimento de quinhentos por cencía Stefanovich, esteve quinta- ser concluídas, necessäriamen- or, pr�Xillla. �o novo presldi�,· da faixa etária de zero .a seis to. Estes números por si mesfeira em Jaraguá do Sul quando 'te.terá que haver uma cláusula havia SIdo rejeitada pela secreta- anos' contra várias doenças mos diz o secretário Pasold, jáanunciou, no gabinete do pre-, aditiva ao convênio original já ria há po�cos_di� por ac�ar que éom� o sarampo" o tétano e a refletem a importância que sefeito Durval Vasel, a liberação que os recursos previstos, SO-1 Sua localização emuito distante
poliomielite. Nas campanhas . deve dar às vac� nos primei-da se,,:'

,

mados ao que já foi repassado do c�ntro. " anteriores, segundo o secretá- TOS seis anos de'vida das cnan-gun d a {R$ 110mil em outubro do ano {a a delegacI�� comarca de- rio niunicipal de Saúde, lrineu ças, evitando-se 'doenças, gas-.,parcel a DeiegoeiD passado) são insuficientes. A vera se�construídaem terrenona
Pasold, aaplicação das vacinas tos e até óbitos com males quedo con-

I ünica obra em andamento é o ru� R�moldo Rau, em frente_a Sabin.Tríplice e BGG alcan- podemsercontomadoscomumv ê n i o

'

regiona
" presídio, em fase de conclusão.' loja D�sapel, �o�em em relaça� çou noventa por cento das cri- simples trabalho de prevenção.que des- d,'/'6xlm.ti'

.

Néstaobraaprefeituraparti- aoInstltutoMe�I:oLegarnãoha anças com atéseisanos de ida- Pasold chama à responsabili-tina re- ,_' cipa com a doação de uma área nenhumadefinição. Todas estas, 'de, Índice este trinta por cento dade todos os pais para a vaci-00' Forum de 19 milmetros quadrados e obras arrastam�se desde 1993, maior que ocorria até 1992. nação de hoje. "o, atendimentotoda Jl infra-estrutura. A secre- qu�d? o �erreno para o n�vo Como exemplo, Pasold cita é rápido, 'sem l�ngas esperas ,

tária tambémdefiniu aáreaonde presídio foi doado pelaprefeitu- que. a vacinação contra o sa- em filas e, além disso, há postos. serão construídas as delegacias ra. No ano passado o ex-gover- rampo cresceu de sessenta por suficientes", concluiu.Regional e da Comarca. A pri- nador Antonio Carlos Konder .'.

méira deverá localizar-se em Reis assinou convênio com r;::::====:;:::::================�==========ílterreno próximo ao Fórum, um
'

Jaraguá do Sul para o ínicio das
dos três oferecidos pelaAssoei- obras sem que existisse datação
açãoComercialefndustriaíjun- orçamentária para tanto.

/

.

'. '

lttI

para a consuução

c.ur so s

pari a

constru-
ção de obrasno setor. São inais
RS 82.950,00 e ° Estado, pelo
convênio, deverá repassar'uma
terceirâ parcela de igual valor.
Porém,para que todas as obras '

previstas - presídio, casa do al-

GERAL Jaraguá do Sul, 19 de agosto de 1995

'� - ,

"Parabéns Fotografos'"
,

Paraoérepara
nós que temos
o dom dê criar,

I' "Tudo o que uma \peSSfla
,

, possa imaginar, outras
, podem tornar real"

NÓS SOMOS O ,SEU,MOMENTO

OS CUPONS NÃO SORTEADOS CONTINUAM.JJALENDO.
OFERTAS E PRÊMf,OS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORAÇÃO'

-Infartados ocupam15%dos leitos hospitalares
"J araguá �o ,�UI - Os

problemas cardiovasculares são
responsáveis por 15% do total de
internamentos hospítalares
registrados em Jaraguá do Sul.
"Tem gente com 30 anos de ida-

de tendo -'-

infarto" ,

ex e m - Pesquiso
, plifica o voimostror
chefe da

r Divisão eor.neios do
Médiclt p'o�ult:J�õoda pre- '1-: "

feitura -----

municipal, Airton Luiz Weber
Silva. Ele anuncia que a

secretaria municipal de Saúde

FESTEJANDO

,
,

está fazendo uni levantamento
sobre os tipos de doenças que
mais atacam apopulação atendi
da através do Sus em Jaraguá do
Sul e microrregião.

O objetivo; segundo o médi
co, é ummelhoremais criterioso
planejamento das ações de saú
de. "Pretendemosdetectar,bairro'

.

por bairro, quais os tipos de es

pecialidades médicas que cada
região do, município necessita
commais frequência", afipna.O
levantamento só está sendo pos
sível em virtude da infor

matização das unidades de saú
de do município, processo 'ainda \

em implantação.

..

EAAL CORREIODO'POVO'- 5

,

Além do alto índice de doençasnapopuíeção.omédíco' vendo todos os municípios da

problemas cardíacos, o levanta- salienta que será possível um microrregião. Através do con

mento realizado pela secretaria planejamento direcionado das s6rcio, cada município ,·se
municipal de Saúde também de- açõesdesaúde, incluindo sanea- respoasabilízarä efetivamente
tectou que 25%, dos casos de mentO básico, avaliação dos pelo serviço de'atendimentç bä
internamento em adultos 'são .problémas, bairro por bairro; e síco. "Atualmente30% dos aten
para tratamento de problemas facilitar ao máximo o acesso da dimentos realizados em Jaraguä

-,

respiratórios. 'Na parte de população ao consultöríomédi- do Sul
-,
são para pacientes de

pediatria também ficou com- co. outros municípios", justifica o

provado que aproximadamente Uma boa novidade é que 'vai médico. com a implantação do
30% dos internamentos são por melhorar o atendimento na área consórcio esta situação cteiiliá
infecções intestinais. De posse

' ,dasespecialidades médicas será de acontecer, resultando em be
desses e de outros dados a a implantação do consórcio neãcío para a população jara
respeito demorbídade (índice qe íntermunícípal de saú�� envol- "guaense.

Guaramirim comemOraseus
,

46 anos de emancipaf.ão
•

.

Ar uIwICP
Guaramirim - A cidade

..

,

comemora no'dia28deagostoseuS'
46 anos de emancipação politico
admínistratíva. A programação
elaborada pela prefeitura inicia às
14 horas de sábado, dia 26, no

palanque defr-onte ao Forum da

Cómarca, com o desfile agrícola,'
das sociedades deatiradores, Corpo
de Bombeiros, 'Jeep Clube, CTG,·
PXClubeeBierwagen. Às 16 horas
aeotltece a abertura oficial com
execução dós hinos nacional emu
nicipal ediscurso doprefeitoVictor
Kléine no ginásio de esportes, se
guido pela apresentação de corais e

'

Prefeito Victor Kleine
arealizaçãodo 4° Festival deDan-
ças. Às 22 horas está previsto o ,leibol Masculino e Feminino; às
BailedoMunicípio com o conjunto 19:30 haverá apresentação especi-

,
San Marine no Pavmião de Even- al dos grupos folclóricos alemães
tos. ; de Reutlingen e .Baden Wurt-
Nodomingo, dia 27, às 8 horas

. temberge.apös, baílecomo 'Grupo
será celebrada missa na: Igreja, Carruagem. Na segunda-feira será
Matriz em Açãç de Graçasao dia realizada a Corrida Rústica Prof. '

/
do aniversário,do município. 'Às Luis Antônio Rebelato. Fechando

1 13:30 acontecem as .fínaís da a programação, haverá sessão S07
i terceira Taça Guaranúrim de Vo- Iene na Câmara de Vereadores.

'

FINALMEN,TE OS TESTES DE RORMONI'OS
'

�agic Lite Analyzer

""<\-1
, O,Laboratório Santa Hele
na, acompanhando a cons

tante evolução nos diagnósti
cos laboratoriais, esta inves
tindo em novas tecnologias e

aparelhos capazes de reali
zar dosagens hormonais com
maior precisão e rapidez.

o sistema adquirido pelo laboratório é o MAGICUTE da Ciba Cotning, usando
a quimioluminiscência que é uma, alternativaprecisá, segura e de fácirútilizaçt1o,
substituinda os radioisótopos, alimentando a sensibilidade e aespecifictdade nas

âosagens hormonais, testes alérgicos, anemias, drogas e outros.
. \

,

_...IIIÍIIIIIIIII!II----I11111-... ,OLaboratório SantaHelena,
Pl'l!lrama Nacional de Co�trole de Quuildade 'totalmente informatizado, in-
"� ��,...,�� veste também emtreinamento.

depessoal e rigoroso 'controleCERTIFICADO
,
•

de qualidade de suas análises

(SBAC), 'garantindo maior

'precisão nôs testes, oferecen
do aosmédicos epacientes uni

" I

resultado rápido, seguro e efi-
•
y

� ..

.U II , .... " ••• '.101••••; D " ••D. �J1.'''' II. �, ".IiIIIIHA

,
•• 'i •• ,'�.i."".....

'

,,..,. ".,\ ,1 •• 0'"".,•••• "'.11 ••••
'

.................... ""./1." .. 1 lillllle ••
,

.....nU••••

caz .

� k'" LABORATÓRIO SANTA HELENA LTOA.

fit] �j l� ·'R.Dr. Waldemire Mazu�echen, 33 '7 Centro

iJi:)'! Jj Fone: 71-7011- Jaraguâ doSul- SC
"

.

. '

�r���!
, ····!::::lti.:.

,\JIAÇÃO
CANARINH-O,

t.\ H-UMt.\NIZt.\Ç�O Dê T�NÇITO €M
, �t.\Rt.\GU� DO suc POÇÇflJ€l.

"ßt.\ç"t.\ H-�lJ€R UMt.\ CONÇCI€NTIZt.\Ç�O
,D€ t.\Mß�ç t.\ç :�RT€Ç:

P€D€ÇTR�Ç € MOTORlÇTt.\ç.

o/J,A ®� �,��,��[LO�3 ..
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.

IMPASSE

. I

/ Jaraguá do Sul • A Uni- 'prögrarrashaverãoenvolvíménto
versídadeparaoDesenvolvímen- .

direto de entidades COIll par
todeSàntaCataritla(Udes�),será . ticipação coriwnitária, díscutín-.
'responsávelpelo treínamentodes-

.

dó-se com a comunídade sobre o
tinado a: habilitar mais de 100 que, efetivamente, será o ineíhor

'

pessoas que irão exercer atívída- para os alunos lá matriculados.
des profissionais no Centro de O Caic, com todá a sua es

Apoio Integral à Cr.iança, em trUtura de obras físicas tem um

construção RO bairro São LUiz ..A . custo orçado em US$ 2 milhões,
defmiç.llo aconteceu nesta sema- somados a outros US$ 147 mil
nadurantevísltadaprõ-reítorada para a compra de equipamentos,

I

Udesc, Maria H. Kruger e do fícando amanuténçãoffsícasoba
professor Genílsón Z. Ribeiro, res-ponsabilidade da Bngepasa,
técnico e psícölogo da Fundação que o está construindo,' por um

· João Pinheiro, da Fundação d� período de cinco anos. Segundo a
Assistência ao Bstudante,

'

secretária municipal de Educa-
o Cale oferecerá alimentação ção.RosernereVasel,muitacoisa

· às 800 crianças que cursarão o jãfuncíonaem Iaraguãdo Sutem
ensino regular e mais 299 em relação aos subprogramas:'
regíme de creche, em 'dois' previstos para serem-Implanta
rêfeltörios.prãdcadeesportesem dos úo Caic, "o que permitirá
umglnäsíocobertoeduasquadras reformar estas atívídades". (),
polivalentes, noções de cultura, prefeito Durval Vasel mostra-se
total proteçãono desenvolvímen- preocupadocomo custo doquadro .

.

to. das crianças e adolescentes de proflssionais, todos con-.
(extensivo às famílias), educação tratadospela prefeitura. E já adi-

'

parao trabalho, educação infantil antou .que buscará uma parceria
· e escolar, entre outras ativídades,

.

como Sesi paraque esteônus seja
Para a implantação' destes diluído entre maís elltidad�s -.

omputec
.

..4iiiiiIo.ora emjaraguä do Sul
Toda linha:. "

, «Mtcrocomputadores
, »Senndores de rede

" '

«Impressoras
»Deskfets ' sLaserfets
«Scanners sPlotters

Fh31 HEWLET,T
.:� PACKARO

'

<'
(

'F-Que: (0473) 71-8447"
1IiIII.-" Promoção de Inauguração '

.' , ...

Noteßook 486 DX2 50, tela de cristallíquido colorida; wínchester
de 170MB, 4MB de memória, 3 anos de 'garantia. R$ 3.600,00'

. Centro de Revendedor Autorizado
Soluções Avançadas F/3 HEWL.ETT®
CentroÁutorizado' ,a!� PACKA-RDde Serviços

COHl Jf;fl.rc 1-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"

Caderno de
•

Rótulo rejeitado
POR LUCIANA FARJALLA

TV'PRES�
o gaúcho Carino DallaVec

chia ainda não se acostumoú ã
velocidade com que.a vida mu

dou desde que. chegou ao Rio de
.

Janeiro, há dois anos. Q ator, de
23 arios, encarna o atlético Fa:
binho de Cara & coroa e der
.ret� os corações das fãs com

seu' belo rosto'e corpo bem tor
neado-'.

' 'B��za n40 é tudo. Cui
do do corpo, mas tamhém do

espirito e damente", rebate, in
dignado, quando o assunto é .

: exaltar seu pOrte exuberante.
, Modéstia' ou não, Carmo

sabe que" seu biotipo privilegia
da, no mínimo, ajudou. A per
ceptão dê 'sua própria beleza
certamente o acompanha desde
os 14 anos, quando começou a

fazer comerciais dé televisão.
Foi o dinheiro que juntou 'nestes
trabalhos que o levou ao Rio. de

. Janeiro, aos 21 anos, depois de
abandonar a facuidade de Edu
cação física pela"metade, para
estudar teatro na Casa de Artes,

. de Laranjeíras, a CAL, renoma
da escola de teatro carioca,
"Vim determinàdo a estudar.

, Nilo vlmpara cá-para brln- ,,_ >
car", lembra em tom sério.

Na CAL, ele passou no teste ticipação, mas que Fendeu" a
para fazer um papei pequeno RO Carmo uma vaga na disputade \

espetáculo Eduardo II, do bá- -Ofícina de Atores' da Gíobo.
dalado diretor e 'teatrólogo ,"Co.,,,,,i 'o Rifo que o Diabo'
Moacyr Gées. Era só uma par- amassou. Tive que deixarmeu

,

elenco daminissérie Engraçadi
nha,·seus amores, seus peca
dos, baseada na-obra homônima

, de Nélson Rodrigues. Ele fez o
Durval, o filho grandalhão de
Engraçadinha que era a paixãe
da irmã'Silene (Mi11a Christie) e:

que controlava obsessivamente
os passos da mãe (Cláudia
Raia). "Oproblema doDurval
era ser{ssimo. Elenão tinha no
'çllo da gravidade do seu Com
plexo'deÉdipo;' , analisa o ator.

. O sucesso da produção, en-.
tretanto, não épara,Carmo o pri:
meiro passo rumo â consagra
ção. Ele prefere acreditar que o

trabalho emEngraçadinba. .. foi
o pontapé inicial para outros de
safios profissionais ... 'Achar

.

queoDurvalfoi amelhor coi
sa. que aconteceu na minha
carreiraseriapresunçÍio.,Pode
ria terfeito melhor. Sou crui
co' , revela, Naverdade, Carmo
acha que o momento-mais im

portante e dif}ci� de s�a Vida foi"
sair de SantaMaria. "Deixei
casa, comida, roupa lavada e a

.

.

presença da'minhafami1ia ao

meu lado", desabafa.
Mas para quem se diz tão ape-"

_ gado â família, até que ele se

adaptou bemao ritmo intenso do

emprego numa loja para me Rio de Janeiro. Carmo acha. que
dedicar à Oficina � ',relembra. ' os cariocas são bem maisextro-:

Mas o sacrifício valeu à
. 'vertidos que os gaúchos, apro

pena. Em poucos meses de au- veitam rnais a vida e se divertem
las ele já estava escalado parao diariamente sem um motivo es-

o

�

ta

lU

ia
�
lo

r·

O

t·

�
o

�

"-

.�"�'R'"'

FONE/FAX (0473) 71-1919

pecial. "Mas nào gandaiei.
Ralei muito para conseguir
atingir metas. Me concentreí
no caminho a percorrer", ga
rante, contente" COJll os resulta
dos obädos em tão poucotem
po.

,

Um.deles, por exemplo, foi
o convite do diretor WolfMaya
para Cara & coroa. Carmo
Dalla Vechia gaba-se de ter sido
chamado pelo diretor antesmes-
mo de Engraçadinha... irao ar,

"lssofoilegall O W()lféfan�
tástico/ Estóufelil,por sel'filho "�.

'

dele na trama", vibra, saltitan-
te d�.�te das perspectivas pro- .

, físsienais que se abrem ã sua .

. frente a partir de sua participa
ção na novela das sete.

A rigor, Carmo temmais ida.. �

de:e mais sex .'appeal dó que o

solicitado pelo autor Antônio
.

Calmon para o personagem Fa

binho, filho de Cícero (Wolf
Maya). EIe atuanonúcleo dejo
vens da novela, ao lado de ato

res como NatálilÍ Lage (Kika),
Thierry Figueira (Pedro) e a ex
paquita Juliana Barone (Júlia) .

Mas sua entrada no elenco, se
gundo a produção, teria como .

justificativa o fato do tipo ser

sério, � comportado e liderar os .

amigos _ portanto, ter.uma apa-
.

rência adulta. "O Calmon até se

espantou quando o Wolfme
apresentou a ele, me achou
maior que os outros.. ", conta.

r

� ,

O end�'r�ço onde a' qu�lidadeJem bom preçO', fabrica: Jacqua.r�;
Soff, Coiten, Moleton, Meia; M.�lho lisa e estól!lpado, Stönflex,
Xad'rez, l-"isfrado, para. ate�der cOli'fecdonistCls dó ramo de :�cÍ'nhos

MALHAS t.TOA.
,

POSTO DE'VENDAS JUNTO'A FÁB:RICA.
ROD. sc .. 416, NR 2727 ;. RIO CÊRRO II

.

FONE: (0473) 71-Q099
FAX (0473) 71-1045'

.

JARAGUÁ' DO SUL.- SC
DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA

I.

. ,
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CINCO PERGUNTAS PARA: EVA WILMA

Bendita comédia
�OR ANA C'RISTINA IOSELLI

TV PRESS

Nada de lágrimas, dramalhões,
ou baixo astral. Tudo que Eva Wil
ma quer nos próximos meses é rir
desmedidamente COIIY a' despudo- ,

ráda Zuleikã, deÚistória de amor.
Embora diga que gosta de bons
trabalhos sem p{eferência de ,gê-

, nero, é nítida sua animação quan
do fala da atual-personagem es

crita porManoel Carlos sobmedi-
, da para a atriz. Aos 40 anos de
carreirà, Eva atravessa uma de
suas mais ricas fases profissio
nais. Ganhou todos os prêmios de
teatro com a peçaQueridamamAe
e antes de entrar em História de
amör chegou a ser disputada tam
bém pela produção .da .minissérie
,Mar morto, que viraria novela,

,

mas acabou engavetada p"t:la Glo
bo. Feliz pela demonstração de ca-

• rinho do público, agora Eva se

dedica à lembrar os velhos e bons

tempos, mostrando toda sua ha- _

bilidade para a comédia.
,

P
_
Antes de entrar em História

de amor você havia sido sondada
para Mar, morto. Como se sente
tendosido alvo de disputa de dois

"

autores?,
R

_
Sinto-nie orgulhosa. Mas na

verdade, não cheguei a receber
convites para as duas produções.
Se Mar morto tivesse, entrado
comei novela das oito, eu pro-
�', ' .

vavelmente teria sido escalada.
Depois que foi adiada para o ano

que vem, fui chamada oficialmen-
'

te para História de amor, Mas,
paramim, sinônimo de reconheci
mento mesmo foi ver o Canecão e

'

/

'o Teatro Municipal lotados, quan
do recebi os prêmios Moliêre,
'Shell e Sharp de melhor atriz com
a peça Querida mamAe. Já havia
visto teatros lotados' quando me ,;

apresentei em várias peças" mas
não desta forma. Mas ver o públi- ,

co me aplaudindo, me ovacionan
do, foi realmente muito emocio
nante. E eu só me dei conta disso

depois.
P
_
Mas o púbHco sempre a tra-

- PORANA CRISTINA IOSELLI -Nasciment(): Ern 11 de março de
TV PRESS 1967, na Tijucá, noRio de Janeiro.

, SuzyRêgo está numa felicida- Superstição: "Nãopasso o salii-
de só. bepois de interpretar a 'ro de mão para mão. Sug,a a

alegre Carmem, emA viag�m, viu, energia!".
seu passe ser valorizado. Convi-

,

dada por Carlos Manga para Prlmeíro trabalho na tevê: Na

integrar o elenco dá minissérie novela O 'salvador da pátria, ria
'

Decadência, disse não à Globo e Globo, em 1989.
,

acabou cedendo aos encantos do Trabalho que gostaria de ter fel
, 'dítftor Nílton Trâvesso para vi,:er to: A minissérie :r,reza Batista,
a cantora' de cabaré Solange dirigida por Paulo Afonso Grisolli
Duchamps, na novela Sangue do e exibida em 92 na Globo.
meu s�ngue, do SBT. "Eufuise- C-Olh quem gostaria'de trabalhar:
duziâa pela personagem, pelo

-

'_'Queria muito tral,alhtir 'cor ()

sabirio e pelo carinho com que diretor NlIton Travesso e est()u
fui recebidapela emissora", ex- realizando liiert sonho agora". _

'plica, semmeias-medidas., Ummomento"'marcante: "Gravar .

Suzy ficou animada com o po- 'a novela Salomé, em Paris, com
tencial artístico da. personagem e Hei'ValRossano, Foi demais!".
chegou a fazer aulas de cante por' Uma atuação inesquecível: Glória
três meses .: com a professora Pires .como Maria de fátima,'em
paulistana Nancy Miranda que Valetudo..
tem, entre outras alunas, a show O que gosta de verna tevê: "Ado
woman Cláudia Raia. Na 'novela,

.

ro oprogramá Domingo I�galdo
a personagem de Suzy canta ein- I Gugu eosprogramas de telecom- .

comúsicas
_ que j á estão na ponta pras' \ ,

da..fíilgua, inclusive c,mn todos os O que falta na tevê: "Funcionar
trejeitos de época devidamente 24horas". I

. .-

ensaiados
_

e vai encantar todo o o que nunca assistiria: "Jamais
Império comuma bela voz. "Eia é veria uma novela mexicana". ,

moderna, animada e oportunis- Livro de cabeceira: "Apesar de
ta", define,

.

não ter eabeceira; estou lendo A '

Nome: Suzy Sheila Rêgo de Cas-' profeéía celestina, de James,
troo

'

,

\
, ." Redjield' '.. ,

'Vídeó de cabeceira: .Forrest Gump
.

� o contador de histórias, de Ro
bert Zemeckis.
SÚí1boló sexual: "O ato" Kevin
Costner e meu marido César de
Castro" .

, '

Personaljdade: O publicitário .

Mauro Salles, dono � Salles &,
.

.

K1DBO.

Arrependimento: "Não terfeito
baM,minha yida inteira" . ,

�., 8.19 I Projeto para o futul'o: "Ter um
......iii IIIÍ••. jilho ou �majilha em breve".

�u de forma carinhosa... meiro trabalh� com ele?
R

_
Realmente as pessoas sempre R

_

Adoro o texto doManoel Car-".
se aproxímamdemim de forma res- los. Ele é excelente, as, cenas são

peitosa, Chegam e comentam so- encantetíorase acho interessante
bre meu trabalho. Mas o engraça-' também os temas que ele aborda.
do é que nunca se aproximam para Por: isso, sigo à risca tudo que o

dizer que determinado trabalho autor escreve, procuro manter as
está horrivet DiZem sempre que características da' personagem ei
está maravilhoso. tento perceber o que o autor está
P
_
É estimulante voltar a fazer preparando. � .

comédia depóís de do" trabalhos P
_ Enquanto na tevê,você inter

dramáticos, como aHilda de Pe- c pretaumamulhermeio destram
dra sobre pedra e a Tereza'ae :Pá_' belhada, na:peça Querida mamãe
tria minha?

",

. _.em cartaz e� São Paulo
....
você

R
_

O público já me conhece por sofre na pele da !lDgDstiadaRuth.
muitos trabalhos de comédia, É interessantetrabiilltarcom es

como os seriados Alô doçura e tes opostos?
Confusões de Penélope, além das) R.,..Queridamamãe acaba de es-
'novelas Sassaricando, Elas por. trear ne.Sala SãoLuiz.em São Pau
elas e Plumas e paetês.Pör tudo lo. Agora estou tendo a chance
isso me sinto apta a fazer humor.. 'de fazer, no início da semana, um

Aliás, acho aindamaisdifícil fazer' exercido de comédia leve com

rir do que chorar, Mas não tenho. esta personagemmeiomaluquinha
preferências. Acho que represen- e exuberante que é aZuleíka; e de

'

tar é um ato de doação. Gosto de quinta a domingo rasgar o cora

bons trabalhos.
-

'ção e remexer a alma com a Ruth
P
_ Como você analisa o texto de de Querida�a.niãe. Émuito bom

ManoelCarlos,já que é se.,. prí- e divertido.

"U' L','H·ÄA1�m;en�os, .. ',.
.
'... . Ncau.rais

. "Cada um de n6's'i o que come.

Se você está doente [porque está comendo errado"
CURTA UMA VIDA SAUDÁVEL

.,

!\llllll'llll'-\l' L'(llllllllldlll(l\ 11;11111;11\

F!ua Cei.' Procópio G. Oliveira, 1.493

; .,

RAIO-X: Sozv Rê:GO

'Status de estrela'
r,
I

Suzyse
arrepende
por não ter

feito baU, e
• querterum

filho em

,\ breve

.
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Classificados d�
'; -Ó'Ó.

I.' -;." ..
'; - 'c, t

.

. -'.("

Salmo 38 V�d�-sebalcãorefrig�- "CURSOS' ;

Leia 3 vezes durante 3 días dor, serra-fita, moedor-de Mocorte comunica que es

seguidos. Publiqúe no 4° carne" batedor, de bif�, -

,

tão.rtas !patrículasp�
diaseobserve()queacon� Valoracombinar. 72-0128.

-

cursos de corte e costura.
.

ce, AgrÍu1eceM.K.
'.., ,

modelismos e costura in-
,

r ,-

' Vende-Se retalhos de�ia1 dustrial, no centro de ativi..
{; .maíha (fio 24/30), esupnpa dades do Sesi. RuaWaltet:

Jisá!corridacl vários táma- MQrguardt, ,835., Maiores
nhos. Tratar fone 97-8661 iQf�.72�366re71-.

"0887; -'"
. -�. . .,...

",:: -(

ARTISTAS
INDIVIDUAIS COI{REIO DO povo

71-1919
'-."InteresSados em

demiJStrar .e!J'
trabalhos, conhecidos
Ou não; procurar de �.
.. ,6' feira, na Rua:

,

'

FeHpe Sehlm/dt n'112
'

, das 13hs até 16hs. ,

,

•

':Ssmblstas,' canto,..s, ,

Grupos de Dança,
Ilusionistas, etc.••

Homens e Mulheres -, ,
" Procurar João -

: proxlmó: ao ,

Moinho Jaraguá .

:. �.

DE. � MAIOR DO QUE TUDo. ELE PODE DOIINAA
" TOoA AAFUçAo DE TUAVlDÄ. CAl QUE.LE -

PO� FAZER 'ISSO IS O bPERIMEffI'AAAs. .., ELE
• "

ESTÁDE BAAÇQS ABERt9S'i:,"J'AtiDO voel. .

aysaUE A DEus, LEIA A·B(SUA'EACHWS,lJM
r. -: >BOM AWd'UO PAAA'O SEU-DlA A DIA." ,I

,

, ',' r:'
.' . ,

' ..,'

· '.��s.!w��:'"
.

, ,

'

VIII LIli•• .Ia"'" do Sal.
'".,' ,,'FI0474172-M72-lJtjuI,..n6aOU,"not"_.

.....----_...

ele B8Dda
,

"

• Completa Linha de Lih.gerie
,

:.,Meia calçá cOIlllyera�örtâda da Itália' (não eséÓrreg�)
,.

.

,.'�' ,'o;Pijamas{rnasc. e fem.)cami&plas ,ern seíaemalÀa�rceriz�
� >',C�ecaS

'

,

'

", ';,:
' ,

,

' -.

':':, .'�.'
""

I

'"

tc': !', :'" ,: .: ,�,' ",

,: ';;:Calcinha e soutien, lnai.ôs � biqtllhl$' �" -. �( . :' t: :(_ �t

-Oondiçõesfacllitadae �,
,

'

. ",.- .�'.' 'I
...... <l ,

,

'I

,

Pedras: silo Tomé, ardo$,ia"
,

miracemá, madeira rajada,
preta brilhosa, bolacha, pati
pave, pedrasmuro e revesti-

'

.mento em geral
, '. \

DfJ

RUIJ Silveir. Junior sinti
Fone 73-00�7

, próximo do ginásio de Esportes,
Ou.rlJmlrlm • SC:

'

i"

"

,',
.�

, .

· VACINAÇÃO MÚLTI�A

I V's�lll(
TA DIFíCIL? .

'CRISE, INAD1MPL�NCIA DE CLIENTES, LIMITE DE CRÉDITO. ..
A SArDA PARA A CRISE PODE ESTAR NA EXPORTAÇÃO DE SEU
PRODUTO (PAGAMENTO GARANTIDO COM CARTA DE CRÉDITO)
OU NA IMPORTAÇÃO DEMATÉRIA-PRIMAA PREÇOS MAIS COM
PETITIVOS E cOM MELHORES TAXAS E PRAZOS DE FINANCIA-

,
,

MENTO OVE O MERCADO INTERNO.'
,

,

CONSULTE-NOS!-..POSSVrMOS VASTO BANCO DE DADOS COM
OPORTUNIDADES COMERCIAIS DE TODOS OS �RCADOS DO

MUNDO�(MERCOSUL,NAFTA, V.E., ASEAN, ETC) E ESTRUTURA
TÉCNICA ECOMERciAi. COMPLETA P/ASSESSORAR SUA fXPOR

,fAÇÃO/IMPORTAÇÃO eM TODAS AS !fIARAS DO PROCESSO. '

IMPO"TAÇ�O&ElP01_lTAÇAO "

RUA JORGE LACERDA, 433
FONE/FAX

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - sc 71· 238,,7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. CLASSIFICADOS DE OFERTAS

;1.)1�)I: I (''') \
_,

®W� [:\ r(((�ll ��l\ G flCDt;j �

. Jaraguá do Sul, 19 de àgosto. de 1995
:'

ANUNCIAR·KliJiBOX ,EVOtUT·ION_ -

. RuaExpedicionárloGumercindodaSilva"'SO,
.

1�ciar, sala�-Fone/Fax:71-1788
.,Iara uádoSul-SC .

�-- � .

�------.•.-.�.--------.-.--�------�

i;�) J. SANTOS
.Coméreíe de Materiais de 'Construção � Transportes-

.

MATERIAIS EL�TRICOS - HIDRÁULICOS· /

, rUDo PARA voes CONSfRU!R DESpE A FI,.INPAÇÁO �TÉ O ACABAMENTO

Av. Mal. Deodoro� Fonseca, n"23 - Jaraguá do Sul» se

Fone: 72-3690

.

•
. CRC-SC

Serviços 1501

Contãbeis
UMA EMPRESA INfORMATIZAPA .:
Preetaçio de ServiçcMrTécnicoa - pror...ionaia capacita"
. Orientação Fiacal, RecUI'8Ol humaßOl - Abertura de firm..,

contabilidlde em geral
RIJ.I I ..... t· \ It-lIt·:! ..tti . .'2 � . �al.1 I

B.li'TO: " .. '.1 B,· ..... lh.1 . Jal".l:!II.1 d .. �1I1 - �(

1'0'1 {O 7.1.'71-S7S7

I' \"\. (O 71.) 71-CHIS

A EVOLUÇÃO'EM BOX COM VIDRO .'

TEMPERADO OU ACRrCILO
. DiWiN EUto;UJ - TlllHO NÃO ACUMULA ÁGUA NEM SUJEllA

.'

.

PERSIANAS VERTICAIS· NACIONAL· ÀPENAS R$ 27,60fn2
PERSIANAS VERTICAIS ·IMPORTADA �APEN4S R$ 90,OOm2

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

'MODA
FEMININA'

EMASCULINA

DlViSÃÔIECONCRETO
(lUQCSEARlEFATa)IECOf«H1O)

__.•.RuaJoinvH/e, fOf6.-Fone72·110f ,'.
.

DMSÃOIEPLÁS11COS(TU$OSIEPYC�ELETRQ4NtAs,··
"\ ESGOTO·1U8OSIEPOl.IE'II:ENO/MAttGUEIIAPRETA).

Rua BernardoDombuSdl. 858· Fo� 72·3025
. Rua Cei.Procópio GoJTl9S, 8.9

____ii·.Fcme7f·0066..·•· •

Para nós, seguro nãoésógarantia de ríscos
. Seguro é· Prestaçãode��rviços

/

. �

,SEGUROS GARCIA
. ,

EASSINAR
O'

.
.

.

CORREIO 00 POVO

71,�1919'

.

�
. .

Casal

'Solteiro ".

B�ê (Berço e Carrinho)
.

MODELOS EXCLUSIVOS'

,� I '"

(;�(Êrc{/J(Ê óY}f}lJlJ· !lMJgjy .

.

.: ......
'

...TDIIi·· .;".;
Atend�mento à crianças na faixa etária de .. mese� a 4 ·anos. .

ProfISSionais nas áreas de: Psicologia, Serviço Sóclal, PedÕgogia e Pediátria.
HOrdr1o: de segunda.à sexta-feira das 7:30 à5')8:30 hOtas. '.

.

...

Meio periodo e periodo integral. . Matriculas abertas. '

..

"':11111I11III.112· ""1111.•"'-'..
.

•.•-l1li......
I. _. \

I, ,

'",
,�

.'
"

.�.
,.,',

. {

. �>,_.. -

. �.
"

,'c,

-----------'--....__-'----......._---...:;..._---__....;.__;.---
..-----'�:

.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ClASSIFICADOS DE OFEÁTA5 •

,

CORR.EIODOPOVO - 3Jar�' do Sul, 19 de .osto de 1995

,��'�O«fJ))·
c:::::;�,I L..J IC:I r

, I'MPÇ>,RT & EXPORT'

.

ACASA ..•...
DO CEL"LA� (0473) 71-Q803

Excluslvallnha de Antena. pl
ca/ul.rporMtlle ruriJ'm6ve/·

;. :.' ; Frequ'nc/a i. de B24'; IM
ti. t ,:; MHZGanho: 13'rfbla,16 dbl
i' -'

..'

'.;. _ ..

,

,(TESTE DE' ,

" poTlNÇIA'DE'
.INAL ,

'S1
. E1nnmadorde
batenapara

telefone
.

, cei_
.' .. �.

.

,',;.,r .

, :CELULAR PT 550 ,Motorola
"

1 + 19' vezes de R$ '23,00
CELULAR PT 950 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 36,00 ,'

(entrega programada)
,

, ,

Aparelho de Te'letone, padrão
,

ràlet?rás ,(MF/Deçádico)

� ;', ;'
.

��.:.. ..'

,

Tel.,Cel. p/todos os gostos e neées�ida(t�s, 100A LINHA MOTOROLA- GE - ERICSSON
e FUJITSU - Dupla garantia '�ft1 �ariö,'

. ' "

,',." Aces,sórios· Capas; Baterias, Plug'in veicular, antenas, ccndlclonadores, trilMf, elimina:dor
de bat,.• Ass,istêncl!l:r.écÄiéaMotQroia • O,iyérsos planos de coneömlo (entregaprogramada) o

';de celúlar e fax, ATeltron não é só e�'ular, temos ta:mbém: FAX EQUITEL, CENTRAIS PABX, '�.:
<TELEFONES CONV., 1ELEFONESS/FiO, ES rABiLi:ZADORESDEVOLTAGEM;FILlROS s
,DE LINHA e outros. Ooneertos de aparelhos eenv, � jnstalações telefônicas.'

TELTRON CELULAR
Credtncladl pell TELESC .utörlzidl pei. e,qultll by MotoioIa, PHjUPS, NlITRON It INTElBRAS ,

, RUA CEL. :PRO'CÓPIO GOMES/280 - Fopen:ax (0473) r1-0803

o

�

" T.L.M6w/3 wattspatiM. KS 200. '

" I

(l.J.1 YeI,Cu.IIr,' '" PT',. , 'ntenOf", ,

&&0,

.,�I,,_,., "

" '

, .

,. -

\, .,.
FUJITSU -.

..ACRrLico� ",
,

N,EON
·,FÄCH�DA
" BACKUr
,LETRA. INOX! ,.

, "

,

,

- •
...... �:. ,. "o'

'

'o"
. �I .1

•

"

I
.
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�UA BERNARDO DORNBUSCH, 2208
VILA tALAU • JIRAGUÁ DO SUL· SC

Local onde você é bem recebido
Lanches e Comida em Kg.
Ao-gostodo seu paladar

av, ••11, n.. Peillto, � 59 ... fntr. .1..... 'l1li72-2419
.

. \
.

.

.....__� ..,.._ííli!0;." ;i
"

O �OMA E O SABOR'eONS 80NS TEMPoS VOltARAM

PANIFICAOORAECOOFerrARIA '

'

.'� .piOeRO
Aberto diariamentedas '06:00às21 :OOhs, '

inclusive dQmingos e f![triados
Av. Mal: Deodoro da Fonseca, 915 I Centro: ,

Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzl
(Próximo Weg I)

Fone: 72-1'243

·R'6 ' 'I'" '" 't';:, " fU;:'" < "h',;, '. "'ili�: #;:····:@�T®�'Q"®�,:·�· $I :: :01 lÃ'@.t: . ®�@: CA)
. ': :'��" �OOIJ &HH1 "'. � � �:""': l=JM� W�tl\2}", \9]�

r ,�, •

.

RODIZIO DE PIZZA NAS 4dS FEIRAS

Rua Barâo do Rio Branco, 195 '- Centro
- �Jaraguá do sul-se - Fone: 72-26Sf

,..... '.,'

R€5JAURANTÉ E PiUÄRiA

O' Corsário·

� j
\

DISQUE PIZZA 71-7154
Rua Epitácio Pessoa, 263 - Centr� .;, , :

"

...
..Iaf.guá do S�I e Rio do .Sui c Ó. i::;!

'tHUMl$CAmAMt1t.Un
ACEITAMOS RESERVAS PARA FESTAS DE:
'�':'Batizâdos - Casamentos -,1· Comunhão"

"
,

.' �. '

o MELHOR RODíZIO É A MElHO� i ONHDA EM KILO É NA
CHURRASCARIA MÜLLER, VAU �fNA CONFERIR!!'

'. '

;/-
, '

',e·
,

.l,
''- ,

..
'.F
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- Classificádos ,de
,'�,

I
I .

',ACUPUNTURA
I

Dr. $érgio Albuquerque'; ,

. CRM6465
.e.,,�

I'

.

Tr�ntO de Obesidade;Enxaqueca, Dores Musculares, Coluna,
.

I' Sinusit$, Estética Facial e Clínica Geral
,

R. Paulo Butschardt, 84 • Galeria Paulo Donini
Sala 05 • F�ne (0473) 73-0393, � Guaramitim .. SC .

CLlNICA LAVORO

-:

FONE: (0473)

72�2393
resid'encia-.l

Consultório: Rua João Butschardt, 84 -

Galeria Paulo Donini .. Sala 6 .. Guaramitim

CENTRO DE ATENDIMENTO INFANTIL
'Clínica Pediátrica São Francisco de Assis

José Abalo Machado Filho
.

CRS! 3381·
Dr. Moacir Zanghelini

CRM2997
, ,

Dr. LuizM. Gonçalv�s
CRM 1633

Dr. Airton L. WeberSilva
CRM 3158

Dr. Denis M. B. deAraújo
CRM3505

Rua Dr. 'Walde",iro Mazurecheh,. 67
Jaraguá dtl Sul - SC

,
.

línica S8,0 Camilo
.;

Dr. Marcos Fernando F. Subtil
..

!�!�!;._IIII�!i!.III._i�II.111(f!III_!�!1!��1!
Medlolna do Trabelho· Fratúra•• Urgincla. . .

DoenfU de Coluna, L..a.. do ..porte· 'CIrurgi.. do Joelho
Exam..: adml••lona", dem_lonal. e perlódloos
Hor6rlos atendimento: 8:30 ii. ":30 e 14:00 ii. '8:3OhL

_1IIII.I1!IIl!II

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

AngiOlogia «Cirurgia Vascular"

Cirurgia"P�tica de varizes
.

Tratamento de microvanze«

Ora. Ursula KOf:oll
Psicóloga Clínica
CRP 1210b751�

'

..

Dr. OdiNévio A'/essi
Dentista
CR02964

"'"

Ora. Jeariete'Miriam Piske
Psicõlóga Clínica .

CRP 12/00937·

Ora. Marlene'l. da Silva
Nutricionista
CRN�22287

Ora. Márcia N. Gaspar;;"i
Clínica MédicA.
.. CRM6294 .\

Ora. Margareth F. da Silva:
Fonoaudióloga

, CFF4458

D". Antonio Alberto F. Beleza F� CRM 3675"
GINEC010.Gll • OBSfETRíCIA •. ULTRASONOGRAFIA

VíDEO·LAPAROSCOP-IA • 'HISTEROSCO�IA
,

,

.

"
:
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Veade-se Kadett 89 SLE -
.

Vende-seFiat 147/80. Va
gasollna-1.8cinzamétáli-·· JorR$1.800,OO. Tratarn-
coclsom-a1armêemanu- 0128.,

'

IiI, ímpecävel, acéitô, troca . ...:.'_........---......... _

ou6timopreçoà,yistà. Tta- .

tar71-1953. \
"z ' Vende-semoto Hon� CO

------......-----" 125/81 - Motor novo. óti
Vende-se consórcio deGol . me- estado .. cor 'branca.
lQoo - 12 parcelas p�gas. ValorR$l.400,OO "

.

Contato fone: 97-8955;
. Rodovie BR-280 • Km 55

Gueremiriln - SC
'\ Vende-seconsötciodeGol Forie: (0473) 73-0184v Vende-se 001193 ", 1000 -' 'CL ,l.6. CQntato fone, 97-' l.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� 1Ii... ........ .......5ioIi....__....

Contato fone: 11·�822. 5770. . .

Cla�ifica.dos de.
:,

\

CONSOLES SOB MEDIDA PARA
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

INSTALAçAo'DESOM

AUTO.·NOVO: VEíCULOS .... IGOL1.6IIKOMB!II�
Na Menegotfi, veiculo. voe' podttrá adquirir ti sua

1

cota do cons6rcio n.�lonal vólkswagen. do. v.ículOi
kombf; saveiro e gol 1.6 •

.

'

...'
,

0.1 Re;GL , ia... :.. AIuI· : � , �:•.•.•R. 8.000.00
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::=,:;;·iii';;d;;:�L�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::�=::
__SL VennoIho. ; ; � � " '" 4;100;00

-, :::.:.�.���.�::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::=:.do..;;;;i;;;;�;;��::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::�::::::�::::
��:f.�:::::::::7.::::::7::::::.7;:::::::::::::::=.'=;;;��:::::7:::.7;:::::::�::::::::::::::::::::::·:1�=:: -,

=;'Ö;d;i:::::::::::;::::::!�:::::::::�·�:::::;:::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::����:� .

., ��::::::::::::::::::::::�.:::::::..::::::::::.:::.;��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::: t::::·
.

n 125. '. 114.: VennoIho.· " RH 100;00

ATENÇÃO!
PARAESTAS
OFERTAS!

PREÇOS
Murro

ABAIXODO
MERCADO!

.I

Rua Irlneu VIII.la Veiga, 108
,Centro· OUaramlrlm

.

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

. "LIGUE AGORA ,
"'

OU VENHA VlSITAR.-'H'OS l', ..
,

.

.' ,",
.

,.,

�'.'. '

�UtnMp/dD
pDm'Vita/

NOSSODOI
,

' ARA O TRANSPORTE.
J ,É I"AL PARA

SEU NEGÓCIO '

'

$'�
- AGIL E SEGURO

� Mercedes Benz • 2318 • 92 • azul· D- Carroceria
. I Mercedes Benz ·1518· 89 �branco·D-TrucklreduzldoichasSi

;. "-

MerCedes Benz ·1113 • 8� • amar•• [).T�o/Carrocérla
.

'Merc�es Benz ·1618,· 9f· bege· D·Truck
. ( .

.

Mercedes Benz 2013 ·85 • azul· D-Baú -.'

• Mercedes' Benz 111'3 • 77 • branco· D-TrucklCarroceria
Mercedes Bent· .' 86 • branco· D • CarrOCérria

. ,

M.rcedes Benz 1513 • n- azul· D· TocolGarrOCl'ia •

MeFcedes Benz608 � 80 •_•• D • Carroceria
Mercédes BenzLA oi 85 • verm.· D • Toco/ChasSi
Mercedes Benz 1618·94· branco ··D· Toco/eh_i .

FI�clamW\to próprio pelo a.h� AlmoN,.em 24 m...;
�ml�h� a partir. do.-o 73 à OK�95)

Ru� Adéli... Fi•.�IÍ.r, .164 i.'Céntro
FONE: (0473) - 72-3950 - FAX (04731- 71,4665

, ,

'i,
i;

. Filial: BR'280Kin 55 n�3�, ..

,
Filial: Ru� hineu Vilela Ve'iga, j03

Fone (047�) 731)143 .:.',"'" Fone (0473) 73'()138 -'

..

, Guai'amirim •SC. .' GUàramirim • SC" _

'

..
'

"

,

.

�

""'lz: A�.:Geiúl�vargaS,'754. FonétFax (0413) 7M5n,,,J� uá d� StIl � SC

I' ;'

"
..

', J

., .'

: ". ,./

::�=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=�:::::::::::::::::;:::��::::::::::::::::::'::::::::::-':
.

Monza eLE 4p. COInpI..o.:�!: prat ; ...
Dlplonuda4.1 ; bQrdo ( dIIcIa) ; � ' ••H••••H.H• .12

.
PrtmloCL. ; azul , 1
,1);.20Bra.IÍIO AncIIIIUI(compl..) � ; 11
MonzaaLE4p gr..Ite ;; ; ó ; 10
Plr.tl CL v.nntlh ; , tO

����R::::.::::·.::::::::::::::::::::::::i::::::::;.�::::::::�::::::::::::::::::!::::::::::.:::::::::::::::::
Monza aLlE ; , v.rl!Mlho ; ..
DelR.,Gul , , , v.rdenl ..
P.mp ; , ;.Ylrmtlhl � ..

e.����;����:�������������i��i��������������������:���:�����iii�i:���iiii:��i�i�i�����ii���
Mercad.. aEL YlrcI.llIIpIOIIvel ; ; � r...

�:',s:�:::::::::::;.::::::::..::::.::::..:-:.::�:::::::::::::::::::::::::::::':::::':.:::::::::::::::::::::
MOnzeSL,E , uulmeI. ó.. ; ..
MonzaSLE ; V!lI'CII. r �; .14
p_t , br.nco e , 1
·Fu_ � .. " e ,IMge " ;.,..1
Pa t : clnll ,;� 7.

:::'�:::::::::::·.::::::::::::::::::::::;:::::·.:=�:::7:.::.�:::::::::::::::::::::::.:::.:::;:::::::v.
Corcel ;. branCO, : ;.74

, �::.�:::::::::;:::::::::::::::::::::.:·::.::·:.::t:�:::::::::::::::::.::::::::.:.::::::::'::::::::::::::�:
FullCl ; ; Ii,.nco.� ,.70

SÓMOS EsPE DO Ã
Rua Joinville n" 3573 - Fone (0473) 71 9822

JARAGUÁ DO SUL - SC

,
'.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificacloe de
,

vende-.se,apto.�cóin3.quar-, Compra-se 6 janelas � 2 Aproveite-Vendooutroco
;, toS. CondomÚlloAmizade.

, portas usadas. Tratar '72-. sala comI. no Shopping
T� 7h1224. .

. 1784.'
.

laraguá. Tratar 72.0691.
Vende-seterrenoemltajuba'
com 325m2• Valor RS

.

3.000,00. Tratar 72-.0128.

VENDE·SE
Sitiq em laguaÇl1; com 8.0

morgos. R$ 15:000,.00 pàr�
ceJádos, aceita carro no neo

"ócio. Tratar 72,-3797.
"

Vende-se uma se1Tafita R$ .

550,00, balança eletrônica
RS' 45.0,00, balcão refrigé
ddor R$ 1.600,00. Tràtar
R. Erwino Menegótti,. 215.

,

Vtndo 'terreno em Bana
Velba 13x30 - 100 metros

dapraia.ValorR$ 8.000,00.
'(p8tcela�se). Tel 72..2634..

Vende�se terreno em

S�r - centro 28x3.o.
perto Colégio Miguel
Gouto. Preço à cOmbinar.
Contato 72-2976.

VÉNDE-SE'
�ja, no Sall :Schoppirig

.

Center· salacl26m.2.,Tra·
'iar (0474) 98-0.424' eF'
Ecielceu

.

·Vende-se
uma casa cl
230m2 por

R$ 25.000,00
no Lot. Jardim
Francisco.

. \ Tratar fone
,72-3797

.

.........�
,

APTOS PI\ÓNTOS
'Ed, Hor••" • Raa J-' Im_Del..r.r

· .ApIod,l:l3 3qaaI1el,2li ,coIIIIhIICo.. , n DO".

R$ 49.700,00.T_.. por_o
.

• Ap" d 6' 1 qte, ,.coIIII , bwc R$ 3100,00.
· APTOS EM CONSTRUÇÃO

.

,

Edil ...tàala • R. J-' Ea d..rter ,

:ApIocllU ,. r,2 cI R$I..,
·

"rcôI"." ja"'" aib ••••n,ac"_ )111M. . "
. •

ApIo.cl17..·.t· r, tquarto."' d.ra••• RS 16....,..........,
·

.1...._....,." ja"" _ JUIt7.
.

Edil.'AaIer • Rua M......Pra_.
• Ap.. cl Í15'" • t· •••r. 2 quarlll cl.,.... . R$ 53........
•ApIo.d124..·.2·•••r,2 p.cI R$2U..,..�

.Ira....... 2x R$·t ( 11$ 4'.stO,00) Ba __ ,_"Jt6.
Edil. ADlIirIo • R.. E S. Pradl .'

.

• A cI t24I111'. 2 r 2bwe,••lIIco "' , ........$29.000
.Ira :Ix R$10.000,00 daa_ /95
• Apio cl 124 2 q..... 2bwc, ..� , ra•• õ Ia.,.... R$
25.000,00 + :I R$ 1$1.5",00 • Ea c 0,,/95.

.

Edlt M...goal, Raa 25 .. Ju ·.
• ApIoecl 112m'· 2quarlll iliep.dpra.... 1$19.7........,...._..
•1...._..dulIMDb.1f jull9'. e•.,.. j!l1I97.
CASAS

.

.Caoo( )AI daJII cI '..._.......,clplod......dra

..porte, ..ft pe.IMDCIaP/_ doo -.11$ 265....,...
'

.c-.Jy.D J1IaaeIra.l '_.....cnfIda, ..ilIle,2qua......eocrIjj�.
_...c....cozilIIIa,3 b"", c:ioai-ruquelra.......p/2.--. R$4S.......
+ RS %75," de II.. CEII p/mês. .

.

· eu. .hr. Vila leal."....,_ c.aoiruf•• T.n 421 1$35."0."
• Caoo .1•.�iaDClullalCeaIr.· 23tmi·úea·eo T••• ,... 61i'"
___•• R$tOO....,OO
• c,..·.I 1-•••• 3 qlol••_ R.J""·N.rItcII. Beirr. .

Sió Lui • ma. por .p'" ,

• ('.....1", • R. Ha.rlqueAL r-......... 3'7.100,00 • PerloWEG II •

.

·
.. ea..DIll" • 136... • ...q....de_.. dop. R. EchnI,d KrIocIl. ÁauaV.r•• R$

.

3$.000,00'
.

\

·Ca••I•• DO"•• t22m·,3�.,. R.GúIIIIe.....1lell,3... Pr'x.Ju"'.....V.lor
R$ .......00 (..._....e). ..

. ,

· ,TERRENOS
.

"

• TérreDO DO ClDIrO • R.J- E.._doerf., ( ) .• R$ 26....,....rcela.
• Tem.. Let. J pe. lAUS de)•• 1.1 iiotin p/��... .

,......,.;..1 � \. ceDIro da cidade·UU ;.. (pare) . '... ..."
.

• Te.ft••• R. ADa Malle. Ba c/pi.je...lIDIdaçI•••• ... "-1I1oIp/".p-·

..Ior ....I. R$25.000.00(,. ).... "'. ;,:" .7.', .

• TerreDo • R. Alfredo Max lIuak ••30..' • I_' .It. e .... , 1$ :&o.ooo,ot
• T.m.. ";' J "" K8querdo. R.W.Id••Ir.s..IcII.""� ·.R$�UOO,08 '

_.T....... ,II J1IpI... R.T..__•• 3..9...·:R$.O�,00·':· ... ".

• Terreao': I!iça Lot. P'DIã do JaCllJ'* ••�"ÍIII" Pra"� R$,6.í50,oo "

GALPÃO .. ce""'"" .Iy. 45.... • R$ 10.008." '-"'� .

'
. ..

.' .

LOjA. Carl.... 8. 'Boquelrio, loja, ..n....170.... 1$ tlO.000,80
'(..-"). .

.

,.
CHÁCARA ....ApdM doSUI.'c 1•• e raadl•• 12..i....... , RS

"

10.008.00 ou .roca·.PO''''' ... Ja.."" do SuL
LOCAÇÃO ..' � ','

.
'.

,
. .. ..

· • .,.....__ioIIJoja.R.GuU""_HerlIII:Iid. Rrtcà,pr..Bar" (Wile;,.... :
• R$ 550," e 35m' • RS 350.00

,.. .

• A C,.., Ra. cl32W· 1$ 25';"
A 1•• • vu. Roa 3 qI& e__.. dep. ........ 1$ ....,..

R EPITÁCIO PESSOA, 421 SALA' CI)

Velld!'clr C Filiel CRlA/Sl ," ,ri

/

.A,,,_ Get6110.Vargas, 689 - Sala,1" .... C4entro

,� Fone"(,0473).' 7.).�$·q,�'3 .

,

'\
.

", , .:. � "_o " •
> ','. ,',. "1,�' ,-,.. , 'i

..,'

IC'I' I.·O·C··.II'-. . Fábrlca��u��!�a�::1 '

e Residenciais

Ft'NI� «)473)

7:J-():J25
'. !' . '.

'Rua Athan6slo Rosa," 1645'· Guaramirim • Santa Catarina

METALIM

_.
. INDÚSTRIA DE

. MÁQUINAS
,

VOCÊ QUER CONSTRUIR ...

AQUI TEMOS A SOLUÇÃO•
•

I· ,.

ASSISTtNCIA TÉCNICA
.

. . .

�NDASPORCONSÓRao
LOCAÇÃO

PEÇASOEREPOSIÇÃO E REFORMAS

EM QUAl.QUER,TIPO EMARCA

VENDAS:
.' .

Betoneira 120 litroscom volantesemmotor- •••••••.••••••••R$ 295,00 à vista
Betoneira 120 litros�0h1 redutorummotor - �R$ 342,00 à vista

.

Betoneira 320 litros com volante semmotor - R$ 59�,00 à vista.

Serra c.lrcular com motor 1,5 CV R$ 285,00 à. vista,

Triturador forragelro. com motor 1,5 CV· R$ 225,00 à vista
Máquina de cortar grama 1 CV sem recolhedor· ; R$ 139,00 à vista

.

Redutor de velocidade 1 x 46 cl coroa bronze ; R$ 595,00 à vista..

Gulnch9 trêc-tree para aneialmes.� : � R$ 298,00 à vista
;

.

VENDAS POR CONSÓRCIO .

.

.

B.to"./ra, commotor àp.rtir'!, 8$ 37,92 com entreg•• d, dUas .0m", sendo um por sorteio e

um. porl.nó, • 1igrupo com fêchsmeritQ preVisto pafJ,30 dias" taa sÚ.'lnscr�o ainda hQ/e
.; ", .,'. .

' ..

'
.. ,CONSÓRCIO ..

" ....

.

.'

Voei não quer'comprar direto ·1I.m pelo..cons6rclo··quetapena, alugsr - n,6s temos a soluçã�
. PORAPENAS RI29,80 VOCEALUGA UMA � CqNSl'RUA S�A CASA

AGORA FICOU MAIS FACIL VEr�HA CONFERIR

Föne: (0473)-71-3011/71-1041
Rua Max Wilhel�, 786
Jaraguá ,do Sul - SC

.Informações é vendas: ' .

"0I1�1I: (0473) 71·3634
. ...

Tudo em mármore ... sran�to, solei,a., pia.,. tampo. de .

balc6é. e me.a- Túmulo., acab.mento. em seral
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

. BR-280 Km 60(Antiga instalações da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - SC .. Fo,ne: 73-0162'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO - 8 ClASSIFICADOS.DE INÓVEIS.

.G9�Q7fMÓVE.S
COMPRA • YEIDE'�

71-'7931
Rua, Antonio C� Fe-:-relra 197
.' .

CRECI1741-J
.

LOTEIA,� ADMIIISIM r .ICOR,01A

. CASAS
• 'Sob.rado c/310m2 (Rua 35 - Pröx, Apae - PiscinalSauna/qW-. 3 vagaS/semi-Mobil.) - RS .190.000,00 'Pan:e_ladolAceita imóvel'

,

• Sobrado c/300m2 (Rua Conrado Riegel- prox. Ferro VelhoMarechalf- RS 1'20:000,OO'Aceila,imóVBI menorValof Icarro'
.

• Casa alv. c/200m2 (Rua Vitorino Slringari - prox. Weg 1- com piscina) - R$ 70.000,00 - "Troca por apartamento'
'

• Casa alv. c/96m2 (Rua Equador - 59 - Centro - Prox. Hotelltajara) - RS 60.000,00 ·Acei.ta casa até R$' 30.900,00'
1

,. Casa alv. c/140m2 (Rua �orácio ,Pradi, 161 - Prox. Condominio Azaléias) - RS 30.000,00 'Aceita carrolimóVBI- Vaior'
• Casa alv. c/110m2 (Rua Cristina Bauer, 91· Schroeder - Pröx, Salão Borchardl) - RS 25.000,00 'Aceita carioIParcelar'
·,Casa alv. c/100m2 (Rua,Júlio Tlssi - Esquina Comercial- Nereu Raníosi � R$ 33.000,00 �AceltÍl Parcelarrierreno em Jguá'

'

• Casa alv, c/190m2 - Terreno cf 6.562m2 (Rua Prl�� Isabel: 541'- ScfYoedBr.l" RS SO.OÖQ,90 'Negocijiveis'
• Casa alv. c/170�\(Schroeder - Av. Mal. Castelo Braooo • Pröx, Trevo) - R$'�O.OO(),?!> '·Acelta-carrofparceki(.

.
' '... , �ARTAMENTO$ -."

"

"
, ,

, � ReS. Amizade (2 qtos.« garagem· bloc02 - 3° andar)'� RS! 18.000,00 ... 265,00 p/ri1ês CEI' - 'Aceita car� Ílté R$ 9.000,00'
• ,Ed. Argus (cobert�11I Duplex em allissimo padrão - Toda mobiliada + blbliotecalbarzinhollareira, etc) - R$ 160.000,qo
• Ed. Carvalho c/184m2 (1 suite + 3 q10s - Móveis embutidas) - À$ 70.000,00 -+ Finane. 'Troca.pI aplo'�1. Camborlú' :
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/ 2 e 3 ejlos'+ 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrega junJ:to/96

.

."
• TERR!=NOS.

• Terreno c/601m2 (Condomínio Azaléias - Jaraguá-Esquerdo) -R$ 30.000,00 O" 'Ac�ta c.arrôlParcelar�
• Terreno c/ 3,230 m2 c/ casa Mtiga (Rua Jorge Czenirewicz - aO. lado dá r,narchitex) • R$, 1�.OOO,QO �Parcelado··

,

• Terreno c/737 m2 c/ casa antiga (Rua Pedia Franeken " Pröx, aniägil.rodoviárla) - RS 85.000,00 'parcelado'
• Terreno c/1:79O m" Ilha da I'igueira - ·prox. Ponte.Nova daWeg 11- R$ 35,000,00 ou 'parcelado'
Terreno c/460m2 (Rtia,!.uil'; Satle� - Prox. Mercado E!reithaupt d� Ba�) :'R$ 1�.doo,oÖ ou 'Parcelado em 12x',

'

, Terreno.c/3921i1" (Jardim Centenário - Ao ladpdaWei1") - R$12.Q9Çl;00 'Negoc�is), .' '. '. í ' ..' ,

' 'l
• Terreno c/416m2 (lote�riloÚo'doro Rodiigue� �Vila Aau - i>r6x.'FERJ) - R$ 7.600,00 ati R$ 3:000 +'10 x 500,00 pi poupança
• Terreno cl565m" (Rua Jo� Pic:oIli - Elilrada Nova - Próx.ao MltlCBc;Ic,Brasão) � R$ � 1.000,OO,'Aceila CarrolParcellÍr"

.

• Terreno c/695m2 (RiJa dos Imigrantes - Acesso da Faculdade 'FERJ') - R$ 15.000,00 'Ac!!Í1a PárcéIa(/�'
.• Terreno c/ 467m2 (Rua.,JoinviUe • Ao lad(HjO Restaurante Tradição Familiar- pG Weg 11'-"; RS'70:0OÓ,QO 'N�iáveis'
• T�reno c/12�725m" (Schroeder - 1.5OOm da Av. Castelo 91'1tnco) - R$ 2Ó.000,OO 0(1 ·.P�lac:tO· .....,
• Terrenos c/750 e 1.000m. em Schroeder (RuaValentin taz - Próx. COlégio Miguef-Coulo) -.13,$ 5.000.00 .OU ·Ent�da + Parcelas"
• Terrenos Residencial Hl!nrique�hling (pro';. Salã� Amizade) - A 'p�': d,irR$10;ÖOO,QO ou ·Parcektdo· '.

.
..

• Terrenos Loteamento Piazerà I (Ilha dIl'Figueira) - A partir de RS 6;000.00 ou eoij� RS 2.000,00 + ,saldo parcelado
• Terrenos pr6x. FORUM (Rua 172 - Arthur Gumz 'LadO Direito') - RS gs.OO�,OO ou ·j:>a�l.ado· "

'

GALPÓElCHACARAS ,.., '.
'. . ";';'.'

.

.'

.' ,

Galpão c/SOOm" + Casa AI. c/233m" + Terreno plano c/26.5549m2 (Sanla Luzla-Centio) A$ 140•.000;00 "Negoc�vei,,�,
,

Cháçara c/180.000m" (Estrada Ga;ibaldi - 15kI'Q do centro - �a:centes + Gasa anti�a_ Á$ SO.Ooo,OO�l'iJegoéiãveis�;.
'

'

. Chácara c/100.000m2 (Estrada Garlbaldl- R.ibei�o dO$ Húngaros �12km do Centro - R$ 20.000,00 'Aceita CllIÍÍI�.
•

Cháçara c/125.000m" (Áibeirão Grande - PrÓ": Ne�u. Casa·all(. Ranchos/Agua própria) - R$ .120.000:00 ���rçélado"
Chácara c/1.1Í49.300in2 (RtÍfloreslado com·400.000 pàll)'litos - Pr6x. 8" Salto da CeleSc· Schroeder)· R$150.00Q,OO

Não perca esta oportUnidade - Residencial 'Harri Marquardt· PI-6x. MalhasMal� (200rTrts após)
• Estilo enxaimel/.Germãnico Prazo de el1t,$ga Preços fixados até 13 de 'agosto c;Ié 199� (em,reais)..

.

';','
.

·2 apartamentos porandar
• 2 quartos + 1 suíte
,. Porteiro eletröriicolPlay-ground
• 9 BIÓCCls � aparlamentos
• Uma Churrasqueira pl bloco
• Area lotai útil· 112m"

�:.
., -J,' ,�.'

AVISTA

PLANO 12

PLANO 100

.

·RS 25.000,00

R$12.000,OO.�12.x 1.:p3,OO (�ixdr
R$ 8.000;QO '+ 100 x 300,00

BlocOs Tempo '"
""

1,2 e3 10 meses

4,5 e. 6,,13 me:ses
7,Se9 16 meses ,

.
. �

:

Aceila�se na e_nlrada: carrolmoto/í�l�fone/p:Uêelar , .

Rua: Esthéria Lenzi

r--�-"",,__-. Vende
'Lotes fio Loteamento Itapocuzi:nhç.1?i'nan�iado
Lotes no Loteam'ento Jardim F��dscó. Finánciado.

,
..

. .
.

Lotes financiâdos no bairro João �essoa.
Lotes financiados em frente AABB.

'

� "",'
.

..

Lote no bairro Água Verde. com 445.50m2• ótima
. localização

.
"

"

Lote naIlha daFigueira•.rua José Theodoro Ribeirp.
com 601.00m2,.�xcelente parirponto c�me�chd .. '

.

Terreno ein Corupá �om 75:000m2•
Terreno em Corupá com 292.250rt:.2 \, .

, .... .

'. �. .\ _. .', \

'. Chacará em,Corupá próximo ao Seminário., com
J3.000m2.- com çasa� 2 tanques pa.r:a·peixe. estábulo·.
(Negociável).

.

,Terreno central, �(.� início da ruaAdélia Fischer área
de 33.0�3.90m2

"

/

i.

.:"

" :.�...' .I•.
OIIIU.;.

.•....
' Itnob�ária

••, Men,egOo,W'.' M........
'

"
'. VEJA SÓ ESTA OFERTAI

,

TERRENO LOCAUZADONO BAIRROAMIZADE COM ÁREA DE .

, 900m2, UVRE DE ENCHEIVTES,.
,

.
APENAS R$ 75.000,00

'.' �.

: CASA'EA,fALVENARIA (NOVA)
.

onMA CASA CONTÇNDO 02 QUARTOS,. 07 SALA, COZINHA
ÁREA D�SERVIÇO, O 7 BANHEIRO EM TERRENO COM 307fn2,
"': LOCAUZADO NO BAIRRO ESTRADA.'NOVA.
VENDç-�,fARCEf.ADO COM UMA ENTR;4;QA EOSALDO EM .

,

. ,

'" ':,
.

\' " :1 ATÉ 50MESEs .

,
.

. �
.

, ','

CASA EM'ALVE.NARIACOM hotn2
.. " ,

LOCAUZADONA RUA 'PRINCESA/SABEL:CONTENDO 03 QUA�r .:
TOSEOEMAJS DEPENDÊNCIAs,. BOM PREÇO,

ESTAS'.E OtmiAs OFERTAS VOCr'E'NCONTRA NA IMOBIUÁRIA 'MENEGOlTI
, -'

'.
�

'.
.

AU. MAL. DEODORO DA FONSECA. 855
EU MENEGOTTI - 1 Ü ANDAR - SALA 107/108

FONE '0473) 71-0031 - JARAGUÁ DO SUL - SC

I'

, �.'.

.«. -:

< •

'{o

I.

'I��o' COMPRA .'
.1MIC5�':.s VENDE - ALU�
-' . .' ADMINISTRA,·
';, CAEÇI57&4

.
.

,

. cAsAS:
-.càsa delalv. cl90mt - Vila L.erlzi - C$ 4O.000,OQ(P")
"�dealv:c/150m2-Próx.MOzUdIano-C$32.ooo,oo(Paraala),
- casa de aIv. c/50m2 - Joio Pessoa - 0$12.000,00 (Pan:8Ia)

, ,.,casa de a1v. c/90'n2 - Pr6x. MaMae - C$ 30.000,00 (ParcIIa)' :

�Casade a1v. c/90'n2 -Iha da F!pira - C$ 2s.ÕOO,� (PaâIa)
- casa de a1v. c/ EKJrn2 - Ilha da f9J8ira - 30.000,00 (".,.) .

- Casa de aN. c/40m2 - COHAJAS -15.000,00 (�I . ;

- casa demadeiraC/·terrenode eaqlIna 1.200n2-Jgtá�:
�.oOo,oo (Acaita Cháca.a) .

.

- Casa de a1v. c/50m2 -,Ilha da f9J8ira 7 13.500,00 (PaItiIIa)
- casa rnisIa c/90m2 - \'lá Lenzi -14.000,00 (Parcela) ,

.- casa 1rista'c/90'n2 -lila da Figuei.a - 16:000,00 (Pan:àIa)
- � c/1.50Q:n2 - casa � aN. cl 11()n2, paI8b6Ica. ar
coodicion8do, banarlaI, fn$Is 9 velduras -15.000,00 (AceIta caiJO)
- Sobrado c/144m2 - Prox. HoI8IIIha da FIgUEIira '60.000,00 (PaIç.) •

- casade aIv. C/2()()m2 - RUaReinoldo Rau - Ótimoponb corneràIII
• R$ �30.000,00

" ,
. :

- casa naOOHAB - Joio Pessoa - 10.soo + 48,00 por mOs
• - casa C/� -Am'� -15.000,00 (QUtado)

.

- casa de�EII'l8I'ia c/106m2� F:lioMob -12.000,00 (pan:I8Ia)
. TERRENOS: •

,"

�,té.reno c/4Z7", - pnSX. Airoz Urbano - 8.500,00 (ParQaIa)
� TerrenoC/405",'; Próx..JuVentus -12.000,00
- Terranoc/�-PIÓ)Ç.FaClAdade,c/U'Jdàmenbpronlop'2piaoe
-12.000,00 (P�}
- TerrEJ!'lO c/45()n2'- JOio Pessoa - 4.SOC;>,oo (ParoeIa)
- Terreno e!450m2 - Lot V9I$S8Ies III - 5.000 Asscmr Fi1anc:
�Terreno c/500m2- BànaV.· PnSx. PraIa- 20.000,00(�
- Terreno c/2.000n2 em &:hroeder -7JXXJ,oo (PaJeeIa)

.. - Tenano c/ 25.()()(lmZ - .h. 'da FIgueIra Próx. HotaI 80.000,00
,

(Pan:eIa).
1

_.

- Terreno Ci 14.5r0n2 • Barra elo ,Rio Ceqo - 35.000,00 (PaaIa),
.

.

.
, L

LOCAçAO:. , .

- Sala Corni. c/1'OQrna Rua JOinvIe380,00mês
J

_ Sala ComI.·- Rua .:Ioi1'Ni1le - 380,00 0Íês-
- Sala ComI. ou�-Jaraguá Esquerdo. 220,00 l'JIê8
- Apto. 'Prox. ReI dos BOIíes - 2 cpimS � 410,00mês ,

- Ponto C!JmI. c/ casa em Bana..doSUl- 15.000,00 (�).
- Sala CorilI. Cl8lrn2. VIla Nova - R$ 300,00
• Sala ComI. CI fKlrn2. Ilha da Figueira - 300,00
PfÉDIO: ','

•
• Prédio com9aptDS- 2salascomtS.Ólmalocallzaçio.�
facilltaaas.
-Sobradoc/192fn2RuaAQsioTtibeas, rl'3Cl)-VilaVieirás-T8I'IWIO

. c/396m2 +� cant. 96m2 + apto. 96m2. Valor 6O.000,OQ (aceita- .

se�)
, .

Av, MlÍrechal,Deodoro da Fôilleca, 1708· "li 2
Centro.· Ja,.... dO Sul • SC.

i .
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J�' do Sul, 19 de agosto de 1995 ClASSlfiCADOS1DE IMóvEIS CORREIODOPOVO �9

" "

Lar Imovels
Av. Mal. Deodoro; 141

'

....
-

,

" .. -; •

4
_'

Ven,das .

Terrenocom 15.000..-nacomfrentepara a,6R-280; próximo aoCarinhoso
Terreno c/1O.OOOm2 na ßR-280,próximo a mecânica Burgues
'Terreno no Loteamento ·ViêenziGadottiUda· bairro Santo Antonio
,
'I'

'Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts, centro.
, Terreno com r.6oom2 próximo ao Colégio Giardini' Lenzi.
"Casa de alvenaria com 63m2'nö'Loteamento'·Vicenzi e Gadotti'Ltda�.
,

Casamista na ruaiDorn Bosco ·Vilà Lalau"com 1 05tn2 sendo o terreno

de 465m2
Chácara com 1O.OOO,OOrJl2 com casa.ds alvenaria, bairro João Pessoa
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos com casa, luz e água.
Apartamento no Ediffcio Jàragu� "

"

Apartamento: em Curitiba no ,bairro 'Catalengo, rUIi João Alencar'
Guimarães COm 2 quartos, garagemedemaisdependências'$.endo uma '

entrada e mais financiamento.
' , '

Ten:eno na BR-280 com área de 1.000m2.

INVISTAJÁ

.---------------.

I",��' I
• CCRECI N° 1589J'� 'I
I�&· 31 I,
• I
,I B.....a,Sul I
I lnaõvai. .-

i, Fone: (0473) 7,2-2734 ;
I, :::, •
I Teml!o c/ 432,75m2, na rua 2S de Julho, Vila' Nova. PreçO RS" • ',II 23,000,00 "I� Temno c/ 2.791m2, Na WaItel:�u..dt, del'roo(i: ,PolIo MIlDe.

I' • Preço RS 180.000,00 ,"
.

".'T_.
'

0't:l(iOQ,00m2(15.X4Q},na. SC,4.1,6'500.
metros daCllócoLeite I

'IRio Cerro ß. Preço RS 6:000;00 "

"

,

I ' 1'e�nos Let. do Marquardt, na BIUTa. Preço RS 6.500,00
' I '

I Terreno c/ 5664m2, Rua Bertha'Weege, Barra, Preço RS 40.000,00 - , I
I, 50% entrada, �a1do 6 ÍÍlC8CS:.

'

" '.
'

I
Terrenoc/498,75m2, Da Na Luiz Satler,Bana. PreçoRS 10.000,00

.'1'

- Próx. Supermercado Breithaupt
,

, I Terrenoc!5.000,00m2,RuaHorácioRubini,Barra.PreçoRS45.000,OO .'
I',

- �% entrada, saldo 6 mC8CS. .',

'

•
TelTCno c/372m2, Lot. Steinke, na Barra. Preço R$ 7.000,00

I' II TelTCDO 334m2, na Barra, Let. Marquardt Preço RS 7.000,00 - SO'lI>
'

I entrada, saldo 8 meses.
" I

1'_0 c/315,00m2, Jaraguá &querdo, próx. Arroz Urblmo, ,Lot. '

.'I Dayane. Preço RS 8.000,00 - $0% entrada + 12 x RS 334,00 ,

,I ,SmOS, II',

I Sítio c/20.000m2, terreno plaino, água correate, plantação de hortali- I'
I .

ças, edifICa,do com uma casa em alvenaria de 189,000i2, galplo para
'.'galinhas e poeeos, linba telef&ica, Rio carro n. distante 300ms do
"

I asfalto. Aceita - éarro,�no OU casa naBana. PreÇo RS 75.000,00

I, ,',I
·

- pan:ela,do em 12 mC8CS.

•• Sítioc/158.756m2, edificadoCODi casademadeira,galpln,CÂ'CbIria,'
I 'pWagem,capoeirfio,bastlmte�21kmdocen1ro.PreçoRS2S.000,OO o I
I Sítio,él23.671,5�2, edi�� dois galpõeS um c/236,8Om2 e •

,

I outro,c/6Om2, localizado em Ribeirão das Pedras, com água, lagoa e
• 'I',mato. Preço RS 55.000,00 - I!egociáve' ,

'

'

• Sítio cl li2.4OOm2localiZado na Tifa Rapp - Rio da Luz, distante I
•

12km do centro, sem benfeitoria. Preço RS 15.000,00 aceita carro c/ Imaior ou menor valor - negociável:
'

,

I �

.1I .Casa CIII alvenaria c/150m2, 3 qtos, garagem, 2BWC, cb�eira, •
I

terreno com 445,50ni2, naBarra,lateral NaPe. Aloisio Boemg. Preço .", RS 55.000.00 - negociável '
,

'

I � J_Dista c.� 150m2", temno c/

S.28.m2,
(16x33), na �,rua

..1I
Hora(:lo Rub�. PreçoRS 25.000,00 ,- I

·
Casa de alvenariaà 143m2, semi-acabada, terreeoc/405m2, nap.-ra,
I próximo a SOCo BÓlafogÔ. Preço RS 30:000,00 - Aceita-se carro. • ;
I -Casa de mista c/ ! 12,00m2,�o São Luís. Preço RS 15.000,00 • '

'

I
ClISIl em alveoana c/140m, 3. qtos., '2bwc<, garagem, próx. Soe.

."1'

Botafogo. Preço RS 45.000,00 - Aceita-se carro ou, imóvel m,mor
•

I valor. I '

,

I Apartamentos I
'

.'.('onj. Residencial "Harri Marquardt"· Com 3 gtos, 1 suíte. garagem, .' I,I churrasqueira, play-ground. Condições: RS 7,000,00 entrada e saldo
'

I em IOOmesesClprestaçôesfixasdeR$280,OO-Aceita-selo'lllTo.com� I,
I' parte

do pagamento.
__ ,... " •, ,Aluga,,',

I Lojas comerciaiS na Barra do Rio CelTo ' .'
'.' Telefone prefIXO "76" - Preço R$ 150,00' , , .o'

, - C�aem alvenariac/3 quartosm, na Rua Francisco HI'IISCka, 1.120-'
•I Preço RS 350,00 -

- ,

, RUA ANGELO RUBINI, il13 • SALA 9

M_cao
TERRENOS

Terreno c/l.,s40,OIJIn2, próx. SCar (CenlrO) � RS 70.000,00
Tm-enoNa 456' - Sein)Nome. c/445�- A!lemarBnlert -,

'

RS8.SOO,OO
Terreno kua Joio PIaninscheck c/896,00m2 - RS 6S.00,oo '

, Terrenoc/ S.I04m2 Rua '199 sem nome, Vila Nova
RS 120.000,00

'

Temno c/1.5OOm" + casa de alvenariana roaEpiticio Pessoa - RS
100.000,00 '

,

Terreno c/ cODSlnlçio própria para laJicbonele - Lote n° 45 - AnA
Paulam - RS 22.000,00
Terreno c/1.089m' - Rua-Joio JanWírio !>yroso RS 16.000,00
Terreno cl 65()m2 - prox. Recreativa do Breitbaput- RS 6.500,00
Tm-eno c/6.196m2 c/ construção de 450nJa - RodoVia BR-�O'
10.503 - RS 3S0.000,OÓ

'

TeÍ1'eno DO CCNldomlllio du AzaJeias - 'RS 22.000,00
.

Terreno c/350m' - Loteamento Ana Paula IV - R$ 6.000,00
Lote oOI9() noAu Paula DI - RS'i(•.OO(),OO

Lolll n° 450 - t.OteamelÍtoAna Paula I (Lote 50) Rua JoséNarloch
- RS 8.000,00

'.

Lote cl 4SOm" - Loteamento Silo Luiz (Coabardo) - 13.000,00
l..!>Íe n° 67 LoIeainento �na Paula IV - RSll.000,oo
Terreno c/360m" Rua Joio Janwlr.io I\'{ro� - RS 15.000,00
Lotes na roa Paulo lCJiIz1te. balno: AoIizade.-Mauro -

'

, f{S 12.()()(),OO,

� ,

.

,

" � INnnB�()�IS'
eDeIO'l4-J,

QUER FAZER
SEU DINHEI'RO'

" VIRAR,"REAL?
"

.

,.'.;�' '--'\.' », tÓ: ," "',,>
' '-.

APTÓ.�

I'
I
I
I
I
,I
I
I
I
I
I,

Terreno com 540m2,
,

(18x3Ó)
j Rua Alfredo Behnke
\

(Jaraguá' Esquerdo)
Preço: R$ 6.000,00
It M{ni-Chácara à 3Km do
centro com casa de alvens.;
ria com 178m2 - piscina,
terreno com 14.000m2 (todo
cercado)

,
Preço; R$ 120.000,00

L'OCAÇÃO
It Casa de alvenaria com

140m2contendo03quettoe
,

eas demais dependências.
Rua Aguinaldo de Souza
,(Próx. ao Pos,to Marcol/a)

Cas., anti�a em a1veMria c/1.6001n' Loteamento Ana Paula. - RS
45.11OO.()()
Ca.om alVeuarillc/Mm' - lote n°2S Lote:unentoAna Paula U - RS
18.(100,00

'

Casa alvenariac/50m' - LoteamentoAnaPaula IV - Financiamento
+RSI5.o00.(lO
C;l.� em con.<tnJçio c/ 14CJinl - Lote n° 54 Ana' Paula m -,

'

finandaDl�'Dto + R$ 12.000.00
'

,Ca.'Ia madeira cl54ím'· Lote '121 �, LoteamentoAna PaúlaDI - R$
12.000.1)('

•

,

Aplo. r�ifício Jaragu.i cl 10m2 - I ° andar - s/garagem -

RS 21.1l00.IKI
Apto. Edifício Jaco Enunelldoenerc/100m' 7° andar -

RS SO.(MK),(MI

Apto. Edifido Isabella - Apto. 101 c/132nia, :\ quarios e garagem
,

- R$ ("UUKI,On
totes n..alldados a partir de RS 2.500.," de entrada

Lote.1melllO Siio Cristó"ão II
Loteamcolo (�amp""rullpiero

'

l..oleameollJ ,( :onstantino, Pradi '
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..
'

.

Rtt 1.00.1., CIo••. .". eI:'.· � '•. ceiIoN.I'_.I� dIIl*!I"
,.......,........ ""'hthFlcrtllne·Ctnto·,v.... U.50O.OO. .

Rt,. 1.004· CeM ,.•. (HIIMo) cl I,.,..... 2 dOmIIt" t lUllt••pen4...... caâIha. cep••
.......,.awc....... ,..• ...,..,.,V· .....·OOO'OO. .

'

.•. '.' •Rtt I.OOI·ea,a•••c{ItOmI.a�..IIU11t,h'''';Ä!NfId.cluralq;.'''''_
anl.t......�.n............... fll6x.Alr.IIIWIno.Jar.. ,Etquerclo.V.
R..O.ooo,oO . '

Rt,. 1.001 • CeM!Iv. eI 140IIII, � donnI........ 8WC oape. '-cloN, .,.,....
.......,.TIII'_d447m', ........N.,.,...,.. P ·prille.IOa..,en. ·V.M

. ".000,00 .

. .

Rt,. 1.001· CIoa· •• cl llOiftl· '·dcMm••• ocDN. !WC. CiIMmIq • .......,.....1Ida no

(Cchlj.) .Jgu60�. V.a, IM.... 17.000.00 + {-,)"IS 25.00mtnHi..
.

Rtt I .012. CeMmIt..�OmI.' dcMmt••• d......cIopen�............AcIoIfoPildlír .

• AloMá ·.VaIor "'''.000.00 . ..
.

Rtt I .014·CeM....elS4ml4é1onnt:••dIIIIIItocloptndlndu••lMdaemTft.RIot.tIoN.".
• V. A' IS.OOO.OO '

Rt'.Ul7 ·CMlmllllclJGmI·3 dcMmt., tdlllllltocIop""""."",....Hcrido,.,..·
·Jgu6�,VIlarM25.ooo.00, .

Rtt I.OII·Cliamllllcl·12Otft1·3_.......... cItptndInciu........naA•.MIrcIIoDlu
• P"i•• Piprr...Vilar ... 33.000.00.

.

.

.. .

..

Rt,. I.020.SdHIcIoanllgocl23Qnjl.LOCIIr..na..._... ruaEplI6àoP•.,....V..«M 250.000,00
.

Rt,. I.021 ·SoIncIoanllgoel2501i11· LOCIIul!ona...etnhI'ruaAv.GIIIIlIioV.po.Vilar
Mlto.OOO.OO· .

Rt'.I.024.CMlmadd70m1·i+p_comtteIaI)dMml........ruaJoloJlnulrloAyrooo
.Jgu60Etquerclo. Vilar M30.ooo.00
Rt,. I.027-CeMIIIIICI.d�.3dcMm.....�dtpt�nd•• Ii�iIdI�la.,l'!tia.V..(f
M 13.000.00 .. '� .. �'.,

" .•.O\' ,,'.: •.. , .,", ". .

,

Rtf; 1.02l··-c.aoilldo clf7Um'· 3 clcrmi.•••níli.".. II".nocl4501n1. ""ado noblirro
SloL.I, • ......"""Ido. VIIar,M4O.ooo.00 '. '. .\
Rtf. I.028.Ca..aIv:clt22m1·03dêm.,.01'1\lI""�Ii.d.,.IICI.""'plilor:aõJu""""
.VIlarA"S.�,OO'C!ÍI'__{IOirI: , .

'

">, '.'.
, ...

'

.'
..

�f. L031 ·CIo.mlllldAma·T",tilOcl3�'.02_"•••dttNi••�.""1Ida
"'II d. FIgueira· P.rille. 10SilioVIIIIiIM ,'••000.00 " : '.

,.
Rtf. I.032·CIo.daonad.cllOmI·TMé(ioel31...UolIM.........cIoptndÍndao;.......
• rua IImIo l-"o o'VII\.INf·V.,•. IUOO.09 ,...... .

,.

Rtf. 1.033· CMl ••d�. Tarr"",dto9r!l".oa .,....-,••demIit.,......... + .... '

.pl6cIo l1li .". d208lml. ""-"'tIo.".. JoIo ...... Ayrôto • Jgu6 e......V.M
15.000.00 .

'

, '.' " .:' ."". "

Rtt 1.034·CeMitt. d;1.IriII.T....,da__.'�.:8Wc;oopà,_Wla.�
�..............NI,HMwIdIA.�·lAW"_ .... JoInviIo. V� A$
".000.00. ,'i .:' .', '.

Rtf: lOU· CMl de rIv,.!IIIàmí;..... na Rua Rob_ ZlIm_.nn ..VII« ... U.�O.OO. ,
. Rtt103.·�IIII ...;Õ'229!ftI{no.oo)__,.• ..,_cI•••dtá.....+(mcir�
;12Oft1II......Im�·I(.,;..' �9.Ó!-}·,,·· -. ,:";" "".

,,' .

'Rtq.037.02_.,l\liof.;...Of: tIv;cttWrinoA .............prla.cIo�·
.

;

.v� ,�.�:�00.�0� ,'�!: �> :'�,:.:;;i� ;:;,. " �i,\. .:
"

Alf.2.001 • T.rreno cf ...... • Si1uatIoplkilo POlIo MarcaI.· VIIOr R' .11.000,00
Rtf. �,OOil-T."tnod 7.000mI. lilUado no AloMoll. (lllttll).v. fi'25.ooo.00
Rtf. '.004 • T",_ cf I.oooma. li"" n. NI Joio Sam! T...... 110 Mdha • Vii« �

. H.ooo.OO _ •

All 2.00' • T",eno dl5Qml. IlluadO prille: 10� Pr••• Jgu"�qutItIo , Vilar M
20.000.00.

.
.. .

.

Rtf. 2.001·T_ d1.oooma,.lilUado "'II BIhIa,CtMo·V.A' 30.000.00
Rtf. 2.008�Ttrr_d7l4ml.lllltdó'IIII!Blriotio IUoBr_·Prla..Elenm6reII Pertlri
, VII«'A$ lto.ooo.OO "

..

.,

Rtf. 2.010·T",_cf I.058ma, ..1Uado .....BIhIa· CtMo.V*" "'25,oo{oO
Rtf. 2.011'· TIII'tIIO d4Ofml.... IICIIIr.1iUdo naW. Nova,·VIIar M 11.000.00
Rtf. 2.0j2 •T_ ti 4ScJma.1ilJIcIo no tIlo· pr6x. SIo Judat TadlU. V*" ASI2.ooo.00

, Rtf2.013·T_dl.noma._ fIIpIotclllcadollll rIv. d"9m"••""no...n.o.
M.tnncMI.· VilarM 200.000.00

.
. .

Rtl2.014·T_cl57Om1.......NlJ,Icob·...... ·CIIampavnaI.VI!I«M te.OOO.OO
A.f. 2.0", TIII'_d57Om1. eft:McIo'NI�.NIcoIauSchmldl·Canl•.VIlarM te.500.00

. Rtf. 2.017· T""""'d535m1. tllIadU�A... VaIoIASU.ooo.OO ,.'
Rtf. 2.018·T'",nocl35Om'........1IIIA.108''''1II.....Flgutlr..Vt!oIRS1I.000,00.
A�t 2.018: T."",ocf 420"', tiIUadO. '!hLtnZi Prille.•Cd6PóGl"nlllnzl, OH.: 02
IIrrtnol e/ ,goma· V.« A$12.000,00_.
R.f. 2.020 • T",_ d 100m'. li"'" no R...dtncialVer" • BalIr. Amlzadt .. Vilar M
�7.000.00 :

.'

Rtf. 2021· T."tnocf.l.oeomr.Ilt.lldOlAuaCurtV_I.pr4ldmo •• P..1o Mm•. : VilarM '"

45.000.00. '

A.f, 2022· T",lIIOcf 1.400m'. Ii""naWalllrMtrquardl. Ai.MehI· Val« '" 75.000.00
Rtf. 2023·T.rrtnocf5eoml.llt.lldopl6ldlftodOl.-Cliampgnat.VII« ....ta.ooo.oo.
R.f. 2024· T",...o cl 7e3m1.lilllclo pr.... Soe" Amiradt. VII« .AS 23.000:00
Rtf. 2025· T.rr.no cl 5.257m1. ,IkjadonomIIicIpio de P.nha·VII« RS 45.000.00

. lI1Ioí
Rtf. 3.001 • SUio cl 2O,000mI.�...NI""'" CcNIanI .......anü.· VII« M
11.000.00
Rtf.3.002 •.SI�nacicllldatlI.220m'd.....mad.cf70m'.6lirnavi...par•• cidadt""YiIa

-- Nova· Vilar RS 45.000.00 .

Rtf. 3.003 • Sitio CI 20.000níi._. rIv.•...: ...._......Iodo ..rcatlo. lilUadopr'" •
Gumz • Ellradt GariWd • VIIar'M 45.000,00 .

Rtf. 3.005 ' SIIio cf 125.000ml..... rIv•.cl3 """I.. cri"ô.p"'''..... eorronlo. IOdo
ClIcado.....dOno RiltirIoGrJndt,dON«It· Vilar MIO.Qoo.OO .

Rtf. 3.008 ; S� d2.5oOmr (4Od2). lIt.IIdo no .....o aomorro da anlona. clIm. vii",,,,,
cidad••Vii« R".ooo.OO .

.

• APAllTÁllÍlNrOl
R.f. 4.001 ................. Aplo d2 doÍm..... dttNi••pendInciu ..V*" .... M
17.000.00 + {Inanc� M2".00 1IIInHi.
R.f. 4.002 • ldIIIoIo Clt............ Apto. 01 3 donnI... d.....lcIoptIICIlncito.V.�
40.000.00' •

R.f. 4,003 • EdllGio PI..... Apio. d3 clcrml.• demlil doptIICIlncito.VII« A$ 42.000.00
R.f. 4.004·1dIIIoIoAnIIlIIo·ApIo.d t24.00m'{novoj.n"'ruae-aS.Pr". c.n.o
. V�« RS 45.ooo.0_00

.

.

Rot: 4.005· E (lIov_· Apto. cf IIÓm1., dorm•.• (GIllII..). COIfnha. .... corfIgad•.
BWC.I..tIICI.02g ruaGtrrnano�..ardI.Prille.•M..d.VaIoIA$4Oiooo.00
A.f, 4008· EcIIIaIo ·ApIo, d03c1crml. (Olllllte).�2bwe.8I!I",m. dellllit
doptr)dinc:i•. I�o.IIuaJoHEmmondolrlei. C o ·VaIoI ASSO.ooo.oo- '.
R.f. 4001'. EelftGioClireIII, Apto. cf03:dcMm cIoptndinc:i... IiMtlo.Av.Batll'
tio Rio er.,co (1.ltrll) .• eti\to·VII« AS 45:000.00,
OIIS:·APAIITAMENrOS ...ANCtAoos·COHSUlT&NOS

. .

.' l0CAÇ6ES' .

_;:. Rof. 5.002 ·C...·de madoir.lliluadanaru.aMlr.... Blrbi. 485. V�.L_. V*"A$330.00
. R.f. 5.003 • C..a,d. li•. c1240mZ • 03 d«m.... domail dopendinca...;"'de plÓ'.•0Oetan •

• Vlia(M 770.00 .

R.f. S004, Vendi de .... 1111 com.,ci'" oo·ShQping.Fü·. Cento, li"l!do ""a...MIr.dIII
Otodoro· V"« RS 13,000.00
R.f.5.005·C.... demodtlr.c17....dorml.liUI.iAuaM oa.m.405.V.«A$I2O:00,

Rif. 5006· ,ea.;' de AI•. cl 03 dormi .. ' d 1 d.,..ndinc:i da plille.• ,....LIfO • V.«
"�o RS 550.00. ' '

,

lOTEAMENrO$ .

Rtf, 6.001· Rt.idonc:iIlBoNing ·lot.. CI ;185.... 'iWcl.próoc, aoSllioAmizad••BairroAnizad.
, V.", RS 10.000\00.' .

·R.f. 6,002· R••idoncief Pi...,. ·lOlto'cl465m'.lilUadopróoc. IOSIIio Vltóri., Bairro Ilho da
Figueir., Vii« RS 6.000.09 ou ont, + "....

'Vfi782�>, ,.;
. .

;

._
.. '.

. -' ... ':
_.

. :'.' / " "�� r '.� "

.
'.

'. ,

Rua25 de Julho, 31,7 - VIII NoVa:-Ja_'do Sul- SC .

FON;E. ··�(,Qffl,I:�6,7,2 ..0�,·�;�.,.' �"

'<'" .. ;; ... :.,'.. :,,�.;,..-'
. ", . ',.

.';�"!-'�-""
VENDE

.,� ele •.w..,1Irc/9Im.'. terreno c/ &OOml- R. RIo'MoIha - R$ 10�,oet\" ( \
,.. . -:':>.;.: .r.: .c.iM••.".,_...c/108m1,t no c/seoml-Lot.Akkovandl-R$ 12.000pgN. c.. •
,'. '�" ..... :-, •...,

.

c... de·•.-..... c/13Om1, no c/42OmI. - RuII Ma EUaInIo ZIeina).n."Pi6x..�nho - � 46.ooo,OO!'-, ..'
c...de..".....o14OCJm1ternnDc/8&Om1-.qullrto.,2_...,coptl, ...."",CQÜ'I..,t!JII'IIG8I"pl2�..�
- Ru. .....AIoIIIIo BoeIng, a..... do RioCerro,. R$ 120.000;00'

..

;
"

.

>' ,'" (: '.
.

" ,
c.'

'
.

c... de •."...,.. c/1&8f:n1 • .-n,no c/at6ma - FJu.W.....m,�,;. "'W.ooo,oQ .

. .'.
c...de.IWrwltlc/S2Oma.""""0c/46ama-2plece,2q...toê,Sbtíft'helroe,1 ..n.-A.JoAQF,..,.,..-Rt130.000,oo
CMIi de •..,..... oI14Om*. terreno c/4I2ma - 2 piece -'S q1.*toe,_.., oopa, 00Ü1hII, ......, RuII�....� •. ,

ANlP.... n-R.IO'OOO,OO· " .

piS,· .

c... de .Iwrw.. 0/28Om•• terreno 0/46ama - a qu.-t� o 1 ..,.. 2 ...... ooptI; o�tMI, ........." o�-
.,..de...."., dep...cllno.. de emp..... - Centro - RtI80000,oo" ,

'.. ". '

c...de."""';;'0/ 18CJm1-Wreno 0/GOma - S qu.-to., ..I., oopIIfOQZlnhIIJJtWC, ',..deMl'Vl9o, dependIi1o•• .:

em......., ........,." pl2 a.rro,e, ci........, RU. - Henrlqu. Bortollnl- .000,00 . .' (c.u deMlldeh c/l8ml• terreno cl1080ma - Ru. ArthUrH.,.,..I- pr6x. 1 • RtIO.ooQ,oo .'. .

.

c... de,Madeira cl :llOma • terreno c/46Om1 - R. Antonio B. 'Sotvn'" -I'" c;ItI.FIgUeIrII � R' 1a.ooo,oQ .

.'
". :C;'

•

�

c..de lNIdeIrII c/1.10in1.·�0 c/S82ma - 4 qutII1oe, _I.,.oazlnhll, banheiro, .....deMrVI9o, IIbI'lgo - R. LIdet'IIIValdir J. MMfrInI- R$14.ooo,00 .
.

...
.' •

c.. de 1NIde.....0/7lml• terreno'o/ IOOrna - R."" 342 - a.mi do Rio Cen-o - R$ 17.000,00
c.üm'" 0/ 11Oma. te.....no 0/ 504m1- Rua Ägwae C..... � R$ 1•.000. '. ',,'
TeI'I'eI1O 0/460ma RIM Adio Maba - R$ 18.000,00 .. ,

TemM'M» 0/ 2O.000m. - RIM PedroWlràr - LJderalW.n.r Milrqlareft - R4 1S.ooo,oo
T......no c/488mi - RUit VItor Slltler';' pr6x. Ma.... - RS 16.00õ,OO

.
...•

.

T......., c/ esoma - RuIIAlfNdoMa Funk - Centro - R$1.8.&OO,OO
'T......., c/83Oma - Ru. dIIe� .; R$ 30.000,00. ',:. ., .. '

.N. ',C."
.

TerNrio 0/ 5.000m1 - RIM IrInAO L dro - Ja'" Eequ'lf'dO - R$ 12.000,oq .
;c'

'
.•� ,,,,,. ,

. �T� 0/aHma - 'RUil Rio di!� - RS 9.000,00 __ ,.

'

c. :.� :t.:, ',,,:', ç,' ;,::{:' 'i "�;.
T......., oI.7J8I'n�-: RUIt,"oIio AndIi� do.R." - R$13.000,oo '

.·..t

..... 3 ..
",,,

.,........, c/S2Sri'li - Ru. Angelo TorlneUl - R$ 27.000,00'
.

, .'

.'

",�. \;.

, �. ."

·HAB/rAT
IMC_)HII IAI� A

UHCI4/btl

c.... '

casadealv�"",cl 2201J1Z 1 suite + 3 dormitórios demais dep. .

• Rua M. Ziemann i �� .

.

.

Cala dia alveriarla cl 3 quai101- InIcio Jaragu6 Esquerdoi
caSa de alvenlll1acl 180mtc/terreno c:t8 2�6001JIZ· RuaJolnYlUe
Cata de alvenlll1a CI 1�mz cl, 3 �nnllórlos - prox. Sallo
Doer1ng' .' .

Cata dé alvenarlà rua Felipe Schníldt cl 155ml• terreno 68SIJIZ'
rua FelIPe Schmldt .

..

Caia de madeira c1100ma - Rua Innlo Leandro
Casa alvenaria cl aoma - Rua Adolfo ZI.mann
Sóbrado a1venlll1a cl sooma - VIla Lenzl em construção
Sobrado alvenaria cl� - Lateral Bernardo Dombusc�
Cata de aJvenll'la cl 130ma rua Prefeito José Bauer
Casadealvenarl!lcl1 ooma L91eamentoRbelro, "haelaFigueIra

. Casa de alvenaria, ét 100rnt rua A1fnldo,Carlos MeIer. (R$
12.000,00 de/entrada assumIr financiamento de R$ 210.90
f11énaala)

Apartamemoa
'

Apto. cl 2'ou 3 'QUai1OS em construção rua C.E.F. pl entrega'
meados de 96 \

.

Apto. Ed .. 1eab8Ha cl 122m2 - 2 quartos + suite cl plsclnã
Apto. Cond. Amizade - cl 2 quartos - Anilnclado
Apto. cl 11àma Ed, Dona Lm em Plçan'as cl ótima wata plmar.
2 quartos + suite demais dependências

'

·Apto. 180ma cl suite. 2 donnlf. e dep. emprega�· Centro
/ Apto. 3 dormlt. - EdWlcio lsabela

•

, Terrenos'
Terreno·c/2.8OOrn" - Rua JoInvi"e. ótimo ponto comercíat
Terreno cl 430ma - Loteamento VersalHes
Tell8no cl 589ma • Iltla ela FIgueIra
Terreno cI,532�- PIÓX. Posto Marcola
Terréno CI 300ma - Praia de Itajuba prox. IgreJa C�óllca
Terreno cl 43oma· Ao lado do Condomlnlo Amlzilde
Terreno cl400rnt - Rua Marcelo Barbl

".

Terreno cl 100.000ma CI casa atvenarla ótimo pl empresa - Rua
WolloangWeege (RIo Cerio1)' '.. I

Terreno cl! 56()1JIZ ao lad.o Loteamento Ch�agnai
Terreno de 790ma· FundosVoI�agen .

.

Terieno de 1sooma • VlIil-Nova. próx. Fórum
.AluQII-.e

Apai1amento cl 2 donnltóf1os Ed. Florença· Mal. Deodoro
Sala comerciai ,no Ed. PlcolU - Mal. DeOdoro

.

Apartamento cl 3 donnltórlos Ed. lsabela
Ponto comerciai cl esc",órlo - Rua Venâncio da Sllva.Porto
SObrado de atvenarla no centro

CO",u�oR.. , IEmlgrant...óthnoiJaptos comchulnlsquerra,
. ..Iio de festa., _'io d. Jog!)8, play�ground, totalmente
" ,...ldenc'.I"ApiJna. 2.por ilndar. FInancIamento próprio a
• p."Ir de RS 403,00,pormh (1,12 CUB) ,

.;:;

.'1�/
·CRECI 4élö4 ;

VENDE-SE
.

,

; .'
'.' .:,,\ CASAS.; .A'

>

,"�ê .. )-i..
• De a1vena'ria'nOva. C!M1l. 2 qu�i ballhelrO, '!!Ia, cozinha'.�
garl!gem�dois��; comruacalçada, todà��cerqá'
de a1iWinio pró:dJlll) coié&io(ljardinj�. V�Ol'R$ .000,00...

Aceitam(;,.�. •. .
'.. ,; .

1, "..", .

::'�
• De alvenaria, próximo � Foto Nqrtel�dia,. 3 ,quartos, 2,

. banheir05, ,ata deViiita,bqNi;�zinha,saiiufirv, 6rea deservi�i
saI� de �; Pisé�'duurasqueira, garagém para 3 carroi;

,

-

,VaI�r RS 95.000,00 ou troca....e.por.�nto. ,'.

• Mista pintada a 6Ieo�Iio de 300m ci>in'3 quartQs,ba�eiri,
. todo amIejado, cozinha, copa, sala, chintU�eira e· $araíem.::
proximo sallo do vitória Ilha da Figueira. Valor RS 17.000,00.

"

• . Mista co� terreno dé 4��' mais 2 quartós 2 banheiros,.'
•
COZinha"copa. sala.depepd&nÇiadee�gada��que� IQca'"
(pra festa, giu-agem,. 'pr6cimo ào HOspital JátaPL v..ióÍ' a{
28.000;00. Aceito carroS lia propostL�..' ,\ •

,;
.

·

.' Sobrado de 2 pi� com 2OÓmts, iivre de ench�nte, no baino ;
Havaf; em Guaramirirn. Valor RS 28.000,00 ou troca....e porcaA
em JOinviUe

.

',' ;\.
.

..

- �

'. Casa. mista' nova; portio eletrônico e. interfooe,
.. próxi� a

Sociedade Baepe!ldi. VaIor'RS 40.000,00.
"

., TROCÀ.:sE'
• Ca,a. no centro; I casa de a1venÍUia de 4 qUlll'toJ, 2 baulÍeIro9,
sala, copa, C9zinha, 'avaJl(�en4.' garagem� 3 carros. 'Pr6�nto ao
��upennerCadó Sesi, Bari!o doRio Branco, (IOf �apartamenlO de'Z
'quartos oom garagem.

(. .'. '..

, (,'HÁCARA
• 50morgios comcaSade'aI�enaiia, rancho, [iastagem, água, luz,
em Santa Ll,lzia a 15 km do centro .

'�Vend�se ou troca-se por casa em Jaraguá. .

.

. �NOS' ':,J, 'i�.
• Terreno de 597mts, próximO ao'Fórum, Vila NoVa.

)
�. Terreno comercIai emGuaramirim de 3Ox54, a 150mts do trevo.
Valor RS 22.000,00

\

t
• Terreno de 3Ox71, proprio .wa UI)la ch�ara na Vila Kalk
pfóximo a Faculdade. VaI�;1t$ ·25.000,!IO pDrcelado
• Terrenj,l" d� 14x27. nróximo.�ocie9�de Vieirense.VilaLalau.,
Com rua �alçadá, IiVl'� de enchente. V'alor RS 10�8óO,oo õu RS
6.500,00 de en�da e mais 5 parcelafde� 2.000,00 ..

'

.,

•. Vende-se telefon� prefixo 7 •. e 72 .

., . ,

•....
,'. " Rúa Jó•• Fontana, n .4S:.,
..

'

,

Jar.gu. 'do Sill _.SC'
.

'.FONE:,72-0525
,

I� ,',oi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS DE MADEtRA

a..arto �
.• 1
.!

t----__-I !
f

"

Abrigo, Sala
. Quarto I

I!
A·10,OOmZ I

1
. i

I
"

f I
, i Varand$ 51.1

I A-900m2 "] . g
I '. .

l �............. , ••• � ••••• : õ : •• _ ............•••••••••••••••••••••••••••••••••

j._.:
.......••. i

,B

IITAMB'ÉM TEMOS CASAS f:M ALVENARIA"
.....

. "

CASA PRONTA C,�"
I

I
I .

i
. Quarto , '

!

i

-----,.
3.00 3.00

.
,

Cozinha

'.' j• ':
I

••••••••••�l.�••••••••••••••••••••••••
2,50

(.j
a:
Ö'

"

» :

PRÉ-FABRICADAS'
PINUS _ PEROBA _. CANE�IÀ'

,�

• • • • •• • ••• •
• I .

'

j I j
,

2·1499· JARAGUA DO SUL· SC
" �

,

FIGUEIRA- VIU' NOVA - Lote:s ',VILA NOVA -. CENTRO ·lIFA

,'Casaem -cese em Loteamento . financiados em 1O meses Càsaem PE�.· Casaem

alvenariâ cl alvelilaria cl
'

doJUca •

.

- Pröx, a Rádio ( alVenaria, cl
casa-.n

'. alvenaria cl
.

Lotes cf aIwnarIa.cI

3 quartos. ,110,m2
337,OOm2

Brasil Novo 3quartos 272,oomz _ �26,OOm2
,

RIO DA LUZ - Sítio FIQUEIRA·
"

VILALENZI RUA �ANARDO
Casáem -�em'

DORNBUSCH .

cl 45.000,OOm2- 'Terrenode Teneno cl 542ßl1.
, Alvenària cl esquinacf alVenaria cl ' caiaa em aJvênarla. .

170,OOr'n2 Próx. aCeval piscina, cf PREÇO: &0% .n·

.579,OO� '.......Ido em at6
235,46m2 10 ........

··

CENTRO- Ed. Schiochet VILANOVA· TR�SRIOS
casa em, .

• Apto 0/1 suíte, 2 qtos e
Apto, cl2 • Terreno cf

Terreno cl quartOs, .

90.000.00ni2
mista

alvenaria cl 1.710;OOm2 dep, empre. demais

135,OOm2 dependências

NEREU VILA NOVA - Casa GUARAMIRIM
Terreno com .

RAMOS- -ÁREA • Terrenó cl
I 1.395m2', Rua 29 Terreno' C/, em alvenaria �I . 'RURAL· .. 9.000,OOm2

.

Casa emI .

de Outúbro·· .
'. edificado cl ' alvenaria cl .

3.400�OOm2 181,OO,m2 Terreno cl.,', '

próx. a Javal 90,Q00m2
.

,

.

'325,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.
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� ..

.

. . -

APARTAMENTO;.' .

Av. Mal. Deodoro.- 22, andar -

Um quarto e de�. ,.'
..

. dependênci� :'
.'

APARTAMENlO
Bua Eleonora Pradi - 111 andar
Dois quartos e demais
dependências .

��

�I!II ,q �A:Li
CASA ALVENARIA"'"

'

LoteamentoJuventus -

- Jaraguá Esquerdo - Suíte +
.

dois quartos

,
"

APARTAMENTO
RuaJoão Plcólli - 111 andar· Surte +

•
doisquartos, + dep. err1:lregada

.

I
"'-- '

��..�
CASA be.:ALVENARIA . .

RuaM$x I;ugênio�e�nn. ?23
'

.Suitei;:doil quartos + dép.�
_

..
'

.

empreg_
..

'0

. .

CASA ALVENARIA
Rua Maria U, Mascarenhas
Figueira - Três quartos

.�--- -�

�.<...,�'�;r

CASAALVE,NARIA
.

RuaS0-301 - Agua Verde
'rêsquartos + dep.
mpreg�<:Ia

.�

"·,t.",

CÀSAAlVENARIA
Rua Henrique Marquardt. 57
Suite + dois quartos + dep.
empregada

APARTAMENTO '

�•.Rua 470, próx. WEG II - Dois
a..o;.:o

cquartos e demais
dependências

APARTAMENTO'
• Rua Prof.· Marirta FÍ'utuoso. 476·
Beira,Rio· Suite + dois qllartos +
dep. empreg�da

APARTAMENTO
Rua Jo.sé Menegotti esquina cl Rua
José Maria Gol'nés. 277 • Tr-ês '

,quartos e demais dependências·
.

. ENTRADA + FINANCIAMENTO

. '

CASA AI.:VENARIA
Rua Guilherme Koehler: 285

.� Vieiras - Trêsquartös e
demais dependências

TERRENO
Loteamento Dl! Juliana -

Barra cI_ área de 485,09ffi2

<"C"//

..:;-.

TERRENO
Rua .Jorge Çtêrniewicz.

.

�. 1071 cl área de 1.246rJl2
':'

TERRENO .

Loteamento Flávio - V. Lenzi
cl área de 420rJl2

.

TERRENO ,

.',RuáPadre 'Pedro Francken
CIárea de 746 ,0QrJl2

.. TIiRFtENO.;;:li RuáEléonoora Satre.r Pradi C/.o

I. área de 396,OOffi2
_�'f

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 19 de agosto de 1995

,

CORREIO DO POVO - 3

Férias
frustradas

Não é só no Brasil que Marce-
. lo Faria despedaça corações ado- -

'Iescentes. Depois da literal
raÚlçao em Quatro pot quatro,
o rapaz pensou que pudesse ter

,

paz no exterior. Más eis que em,

plena Orlando, nos Estados Uni-
,

'dos, o jovem dá de cara com um

grupo de .turistas brasileiros re- ,

,oheado de moçoilas ávidas por
, seus beijos. Não deu outra: avan-

-

. çaram para cima do ídolo sem dó.
'nem piedade. Marcelo- àrrepen-:
deu-se amargamente de.ter esco-
lhido aMeca da classe média bra-

, sileira para passar férias.

,
\

Troca-troca
Daniel Filho não será,mais o

.eonsultor daminissêrie Cem anos

de cinema, que a Globocoloca no
.

ar em breve, A versão oficial diz,
que Daniel não pôde adiar a via
gem 'agendada' para França, onde'

,

gravará os novos episôdios da sé- '

rie Confissões de adolescentê em

co-produção com uma tevê fran
cesa. Mas o que se sabe é'que ele
lllo acertou os detalhes da 90n-,
ttàtação com a Globo, No lugar "

dele, quem dará assessoria ao di
re�pr Jorge Pontual sobre a sétima

I ,arte será 'o jornalista Sérgio
',Augusto,

, MODA MASC. E FEM.

Saudades do
,

vídeo
Embora estejá sempre corren

do em função de sua vida dividi-
da entre Rio, onde está com a

RTO�2, as vinhetasda emissora, peça; e-São Paulo, onde mora,
ele entrou novamente em negoci- Cláudia Raia anda louca paravol- '

ações com o alto escalão, Ém con-. lar à ,tev�, Depois de fazer o pa

versa com o diretor geral Rubens .pel-título de 'Engraçadinha e

uma participação .no programaFurtado, Talma acertou que diri- Caneta & Planeta, urgentel, a

girá o Fêstival da: canção que a "mulher de sete instrumentos es

Band pretende promover no final tada a possibilidade de 'interpre
do ano, Quem não deve estar gos-' tar a dona do hotel fazenda que

vai abrigar a turma de Malhação
tando muito é a Globo: que ainda durante as férias, Há grandes
mantém o diretor sob contrato, chances de aceitar a proposta,.

"'
.

.

, Roberto Talma anda mesmo,

com� bom relacionamento nos

domínios da Band, Depois de ter

elaborado, através da prcduíora

VESTINDOVOC�
DE CORPO INTEIRO
GETÚliO VARGAS, 55

FONE: 72;..0460,

"

"

, Boa', Alyo da
companhía mulberáda
Cininha de Paula está çom a Depois de viver o bobalhão

bola cheia, Depois que deixou o .Danilb em Quatro por quatro,
titio Chico Anysio de lado e jun- Marcelo Serrado aparece mais
tou-se a Flávio Marinho eMiguel uma vez nll tevê fazendo um per
Paiva conseguiu ver urn projeto sonagem aparvalhado. No episó
ser aprovado pela alta direção da dio.JÓia rara, do Você decide, ele
Globo. O vice-presidente de ope- vive Henrique: funcionário de urna

rações, José Bonifácio de Oliveira joalheria que deixa-se levar pela
Sobrinho, deu sinal verde para a maquiavélica sedução de uma es-

. elaboração do piloto de urn pro- tonteante garota de programas. A

grama de variedades, Ainda não, moça,
'

interpretada pela
se sabe se o programa será exibi- sensualíssima Rita Guedes, tenta
do numa Terça nobre ou.como "conveneer o rapaz a desviar urna

especial de fim-de-ano mas, caso, .remessa de diamantes que chega
� ,

seja aprovado, integrará a grade como contrabando para o dono da'
de �rogramação no ano que vem, joalheria,'

t
,

"Omaisprovdvelé'que entre adS
sdbados, depois doVocê decide",

,

adianta Cininha, ansiosa pela rea
çãodo público. O elenco base se

ria formado pelos belos jovens
que integram omusical Band Age,
em cartaz no Rio, também dirigido
por Cininha, Entre eles, Daniele
Winnits, '� ex-paquita Andréa

Veiga e Alexandre Lipiani,

Aluna aplicada
i

.

Patricia de Sabrit está em fase
de aprimoramento,'No dia 15 (Ie
setembro parte para Paris onde
fará um curso demímica e expres
são corporal com duração de um
mês, De Iii, voa direto para Nova

Iorque. para um workshop inten
sivo de .interpreteção, no famoso'
Actors Studio, Em janeiro voltá à

Grande Maçã para outro curso de

três meses. Até lá, ainda vai' ar-
Nem s6 de video vivem os ar- ranjar um tempinho para partici

tistas, Depois que Maurício Mat- par de umcurta-metragem que Rio.
tar resolveu soltar a voz, muita .cardo Nauemberg está preparan
geilte está descobrindo dotes mu-' do, "Jd combinei com ele: vamos
sicais. No- momento, as mais 'ne- frJmarminhas cenas antes. Neste
vas cantoras dapraça'são a atriz curta vouter até/aia", empolga
Cláudi�Lyra�,:a Vandiäha de Hís- se.

tória de amor
_

e a âpresentadora
Liliane Ventura; doAqui agora,As
dúas estão ensaiando e pretendem
estrear shows em breve, Liliane
canta clássicos da�B, enquan
to Cláudia baseia seu repertório
em Caetano Veloso, As moças

prömete_m não 'decepcionar,

IRCUr�-Õ�s
-mUSICalS

Precavida

, ,

Recusa 'sumária,
Sondada mais uma vez para

'

integrar uma novela global, a lou
ríssima Bruna Lombardi respon
deu com um sonoro não, obriga
da, Bruna havia sido convidada

pela novelista Glória Perez.para ser
uma das protagonistas de Explo
de coração, mas diante dos inú
meros compromissos .agendados
teve de recusar o convite, "Quem ':

sabe, no ano que vem", esnobe. ,

,
, .. '

Fínalmente
• Juntos, ,

Se rio SBT Denise Fraga não
teve chance de contracenar com

Juca deOliveira, a atriz vai fazer
agora uma dobradinha Com 'ele nos
paleos. Sob direção do paulista
no Fause Arap, os dois farão. a

.

peça A quarta estação. Os ensai-
Irene Ravache está mesmo in- os começam ainda este mês e a

vestindo na profissão de diretora:
'

, esttéia deve acontecer em ,putu·
.

Após comandar o espetáculo Os bro no Teatro Cultura Artística,

_gordos também amam, que José em São Paulo,

Maurício Machline ·e Célia apre
sentaram Brasil afora, agora
reativa o Beijo de humor, inter

pretada por Raul Orofino. A peça,
, .que. nasceu "do projeto Teatro a

domicílio, já foi encenada até em,

vôos domésticos e acaba de en

trar em cartaz n0 Crowne Plaza, em
Sãö' Paulo, Diz�in que Irehe anda

pensando no futuro já que-nos
bastidores do SBT ninguém su

porta os estrelismos desmedidos
da atriz.
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CÀDERNO DE VARIEDADES

'".

..
.'
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Destaques da .semene
,.

. ,De 20 a 26/08/95 '

'(A IOAI!lE.DA LOB.'), BAND, 11'H E'19 H�
.

O melhor dê'A idade da
lobanesta semanaé a entra
da da atriz portuguesaHelena
Laureano ea participação de
Luís Armando Queir6z, que
também

'.
assina a direção da

. 'trama junto com Jayme
Monjardirn. Vinda de Portugal
especialmente para atuar na ...

produção da TV Plus; Helena
deve ser um, refresco' visual

·,Maldição Primeiro' tempo para quemjánão agüentamais
(GLOBO, TERÇA, 21 H 40)' (BAND E GLQBO" BABADO, 16 H)

,

tanta loba.
A Terça nobre desta semana Paraná e Pelmeíras é

cjogo vé-: Ela vai ser umafotógrafa.que
traz o texto de João Ubaldo Ribei- lido pelo Campeonato Brasileiro se hospeda na Pensão de .

ro, A maldíta, que foi adaptado de Futebol que serámostrado nes- Pieonês, Luis Armando deve
pelo escritor juntamente com Ge-

.
te sábado para todo o Brasil. San- acrescentar um bom; ritmo' à

raldo Cameíro, com base no con- tos e Vasco também jogam no história que andameio paradato PatrociQando as ártes .. Total- .

mesmo horário e vão ser mostra- . e eommuito pouco sal, Ele
mente gravado em Salvador, com dos.para 0 Rio. A briga dos clu- seráo homem da biblioteca
cenas na praia de Arembepe e ria . ,. ,

cidade de Cachqeira, o especial bes'por pontos valiosos no início onde Valquíria vai trabalhar e
tem no elenco Isadora Ribeiro,

. das competições está esquentan- se atrapalhar com os olhares
. do c.óm as çontratações que �-

.'
ínsinuantes dele. , "Diogo Villela, GuilhermeKarame

Francisco Milani, A�istória é so- da estão sendo feitas.pelos times.
.

bre um pescadorqae conheçe uma Palmeiras esteve de olho em Luí-'

artista plástica de vanguarda que zão do Guarani, mas'o Vasco, q�e
choca a cidadeaomontar um ;pre- disputava amistosos na çuropa,
sépio <com. bonécos �us.', .

não chegou a anunciar novidades,

,

Autorama
(SBT, DOMINGO, j 4 H)

o circo da Fórmula Indy já está
chegando ao final. da temporada 95
e invade o circuito oval de New
England. O GP deve consagrar de
vez o piloto Jacques Villeneuve,
que está com passaporte garant i- ,

do para Ei Fórmula 1 na próxima
temporada, provavelmente para
.ocupar o bólido daWilliams. Filho
do saudoso e temerário piloto
Gilles Villeneuve, um dos grändes
nomesdessa modalidade, Jacques
é o�atuallíder do campeonato e

pode sagrar-se campeão antecipa
damente, dependendo do resulta-:
do da prova.

'

,

Outras "opções na tevê
" .'-

,

, <.

Um dia.na morte de Joe Egg é o filme que
a CN1'/Gazeta exibe paramostrar por que al
gumas pessoas'chegam a cogitar a eutanásia.
ComAlan Bates e Janet Suzman. Às 1'5 h. ..

Itinerário de Manuel Bandeira, que-conte ,

!com depoimentosde atores, músicos.e estudi-:
osos sobre a obra do poeta.

'

**********
, �

O Terra brasilis deste sábado "ai mostrar as
belezas deOlinda.e seus casarões tombados

'

pelo Patrimônio Histórico. As 13 11, na Band.
,

******'****
.

Beth Carvalho é a convidada de José Maurí-
cio Machline no Por acaso, deste domingo,
na Band. A cansora vai falar. entre outros
assuntos, des seus 27 anos de carreira. Às 22
h30:

***********
_ t

Dona ViohmteMirànda é uma rara opcrtu
nidade de ver Dercy Gonçalves num deserri-

'

penho dramático. O filme de Fernando de
Barros tem Celso Faria e MauroMendonça
no elenco, com direito àparticipação especial'
de Odete Lara, Às 16 h. na Cultura, neste
.domingo.

. . ,

********** ,

O Especial musieal deste domingo na Rede
Brasil-traz a arte de Lucio Dalla, Compositor,'
sa'Xoforiísta, empresário e critico, ele mostra

'

, por queê um dos mais respeitáveis músicos
italianos da atualidade. a partir das 18 IL

'*'i!********,
.

Red'e Brasifexibe neste dO�1ingo. às, 21 h.' O '.

,**********

O episódio de Confissões deadolescente
"deste sábado é sobre uma namorada que as

filhas decidem arranjar para o pai. Paulo .

reclama. masgosta da si-tuação. Na Band,�às
20 h 30.

,**********

.,.

tijJ
DECORLIVE

,,�� e .g«J� t:tJM

��aä4�.,
Presentes • Decorações :e lumiriá.rias

.-,' .'
'. \

!Çj)� à WJtk em�
VISITE NOSSO
SHOW�ROOM

.
RUI O,omingo. da Nova, 1í54

,

(110 Illdo do ,inlllei,ô' dll Reinoldo Rllu)
,

Jaraguá do,Sul- sc .. TELEVENDAS:-(0473) 72-1890 .

o amor é lindo
(MALHAQAo, GLOBO, 17 H 30)
Enquanto João Carlos fica

completa e perdidamente apai
xonado pelojeitomeiomoleque
de Luiza, a mocinha fica nas

.

nuvens. Tudo pórque ele deci
de sapecar-lhe um belo beijo, .
que ela descreve como tendo
gosto de, pasmem, amêndoas;
Tamanhapaixonite não é gra-

. t\Üta; foi o primeiro beijo da
.móça.Luiza fica tão insegura
quetemêser rejeitada pelo na�
morado por ter beijado mal.

Novos ares

Filho.prõdigo
(CARA & COROA. GLOBO, 19H'15L
Pedro e Fernanda voltam as

boas. A promoção da reconci-

liação entre filho e pseudómãe
,é de Rubinho, que arma UJn

�

encontro entreos dois. Rubiriho
convence o menino a ir a um
almoço que vai oferecer-e lhe
pedirpermissão paranamorar
a sobrinha Júlia Assim, Pedro
cede, Vai ao 'almoço, regado a
muito hambúrguer e batatafri
ta, e acaba conversando com
Fernanda, depois das muitas
palhaçadas de Rubinho .

Numa fria,
(A PRÓXIM.A: ViTIMA, GLOBO, 20 H.40)
Amaquiavélica Isabelavai '

aprontar rnais uma vez nesta
. terça. Travestidade decorado
ra, ela buda a segurança do
frigorífico e consegue chegar
à casa de força para cortar os
cabos elétricos que garantem
a refrigeraçãö dosfteezers de

, Diego. O mocinho, no entanto,
tem: uma:entradaemcena trim·
falo Ele chega ahora e à-tem

po de vê-la e evidentementea
impede de fazer tamanha atro
cidade.

Informal'
.. (séT, SEGUNDA, 22H 25)
O ehârgista Angeli vai fa

lar sobre o livro que está lan
çando, num bate-papo anima
do com Hebe Camargo.me
_ biografia não autorizada é,
composto ' de charges
publicadas naimprensa sobre
o atual presidente. Nos núme
ros musicíis estarão MPB4,e

. dois filhos de cantores famo
sos: PatriciaCalipso Escobar,
filha de Ruth Eseobar, e

AlternarOutra Júnior, filho,de
Alternar.Dutra.

'I

, '
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'HOMENAGEM

Prqfessora vai,àLisboapara
.

O�lia, exemplo de mulher
_' .• 'lt "'"

'

n' t
�. parte com saudades eternas-

esneCla lzaçao em,
.

IS orla·' '\ ,\ ".

'l.'. .

'.
.

' Ottilia RubiniNicolodelli

DOUTORADO

No início do mês em curso

seguiuparaLisboaaprof.MaÍià
'Regina Boppré, sócia efetiva
do Instituto' Histórico. e

Geográfico de . Santa Catarina
'

(1986), escritora e competente . Eram 13:45 horas da tarde do

.títular da cadeira deHistória, do t1ltimo dia 7, Ottilia, após rápida
agonía, partia para junto de Deus.

,Colégio NascídanaßarradoRío Cerro,
Sag�a�o Po,tUftO/ erafilha:deAngeloRubinieMarieta
Coràção � "

SatlerRubini. Foi batizada no dia
,deJesus, ot,ol :

23.6.1912 fia Capela da Barra do
de Flo- , .

Rio Cerro, pelo Pe. PedroFranken
r i an ó - pll/O nosso,

e crismada pelo bispo D. Joaquim ,

pous.' �
,

de OUveiql, no dia 26.4.1915.
Filha" o� '11m Fez sua primeira comunhão na

de Otto . '

_ IgrejaN .S. dasGraças da Barra do
BpppréeReginaCorrêaBoppré ::=:=:.-c: Rio Cerro, no dia 13.1.1924, na
énatural de Tubarão-SC e tem AtendimentoUnluu, 'eucaristia celebrada pelo Pe.

RIII"""CM1IIwkI"I1•• ae.... ClNro
'

•

M 11uma excelente' formação pro- ,fone 71"'4· 'do 1U·1e' , Hennque e er.
," , "', "

Nodia21 denovembrode 1942,fissional superior -,' nível de
na Capela ela Barrado Rio Cerro,Licenciatura: Hlstórla,anível' como .professora assoctada Catarina, Flortanõpolís: "Por
casou-se Com Selmiro Nícolodellí.de Mestrado:' História, pela, (1987).MariaRéginaBopprétem terras e águas de Santa Catarina. Desta união nasceram 5 filhos:Universidade Federal de Santa os seguintes livros publicados': no séc. XVIII com o harão de
Míríam Rosa. religiosa' da conCatarina.em 1983 comQconcei-' "Eleições díretas e primórdios Böhm", na Revista do Instituto
gregação das irmãs de São José de seus 8 netos: Amilcar (e sua es- ,

to "A". do coronelísmo cataríríen-se'' Histórico eGeográfico de Santa Chamberry: LuizJosé, casado com posa Neurytanía), Anderson,Eis que', agora, depoísde seu (1881-1889): "O Colégio Sa- Catarina; "O Lingote: fonte, Blíane deMacedoFurtadojCarlos Adí1�on,Tbiago,MariaAugusta,.périplo Pela Itália, (como na grado Coração de.Jesus da Edu- jomalística para a: história Marcos, sacerdote daeongregação �Michel, Gustavo, Felipe e para
'

tEimadanafrentedaUniversidade caçãoCatarinense" (l898-1988) popular tubaronense (1953; dos padres do Sagrado Coração de seu bísneto.Mãírón.
de Pádua) ela segue em e liA Província do Coração de

'

1958)", na Revista 'Ágora"; A Jesus; Marlene Ana, casada com Deíxouumtestemunho alégre
preparação para ingressar no Jesus no seu 85° ano de funda- atuação da CongregaçãoDivina Af0IlS()NageleGÜbertoJosé,casa- da vida e uma fé profunda em
Doutorado em Hístöna, na ção" (1906�1991)." Provídêncíanaãreaeducacíonal do com GuerethGuillow. Mulher Deus. Testemunho este que nosUniversidade Nova de Lisboa, de Santa Catarina", n� Revista "demuita fé e esposa dedicada, fez consola.Bnsínou que a vida nãosob, a orientação do,Prof. Dr. Da,da a sua' ímportâncía para IHGSC,Ploríanõpolís; "Ummaio do trabalho e da-eração diária, as terínina com amorte, mas conti-Artur Teodoro de Matos. No ' os objetivos que levam Maria catarinensede1826namem6rià colunasmestrasdesuavida.Aten- nua na eternidade, no lugarencontJ;� casual com Maria Regina Boppré à terra portu- docapitãoAndrews",naRevista' cíosa.atendíaatodos.Gostavade- reservadoporDeusacadaumdeRegina Boppré numa sessão da, guesa, relacionamos a seguir os Roteiro da Universidade de maís da vida: viveu ein nós. Ensinou que um dia
AcademiaCatarinensede Letras, ,principais trabalhos publicados: Joaçaba,SC, 1992e"Aínstrução profundidade todos os momentos, ressuscitaremos e partícíela manifestou o seu desejo de "Amemöríabístérícade'Iubarão . pãblícaemâantaõatarínaatravés espalhando alegria e carinho por

paremos -de toda felicidade que'obter o laurel em terras por- eoArqulvo,Público�"naTribuna dÖR.egqlamentoparaaInstrução onde passava. Deus reserva aquelesque n�stetuguesas em razão das, Últimas Sulina Tubarão: "Amadu- Primária(1859)", na Revista- GOstavadeajudaraspessoaSe mundosouberamserjustos.fléís
li,'gações de língua cultura,e' tunfo da idéi d 'Ágora', em 1994. de marcar presença em todos os

e carídosos.recímento e tri o ' I ia as
acontecimentos da comunidade.história de onde temos a nossa, eleições diretas no Caso do 'Teve ainda participação em OttílíafoisepultadanouimulcSuas tardes, ,durante longos anos'origem, Império Brasileiro", na Revista coletâneas: "Regime Eleitoral
eramreservadasparapartícípar do de seus avós: Pietro Rubini e

Acumula umarícaexperíêncía NotíciaBibliográfÍcaeHistórica Brasileiro", in: Dícíonärío Polí- Clube dos Idosos, daAção Social Bortola Sartori Rubini, satisfa-.
profissional em estabelecírnen- da Puccamp, Pontifícia' Uni- ticoCatarínense.organizadopelo edoGrêmioda.Amizade.doqualé zendoumdesejo seu, ap6s amis
tos de ensino superior de S\anta versídadeCatölícadeCampínas.' prof. Walter Femando Piazza,' sócia fundadora. sa celebrada pelo seu filho
Catarina, tais comó UNISUL - São Paulo; "A ilIla de Santa, 1985; "A crônica dos viajantes, Derepente.Deusachamoupara . sacerdote, e concelebrada por 19
Universidade' do Sul � Santa Catarina na ,visão de um estrangeiros", in:AHístöríasö- junto de si. Sua agonia durou ape-. sacerdotes e 1 diácono.

,'

Catarina, Tubarão-SC desde navegador inglês do séc. XIX", cío-cultural dê .Ploríanöpolís, nas 15 minutos, ap6s 83 anos ,de Um presente merecido para
1983;UNlVILLE-,Universidade ' idem.idem: "Aslimitaçõesdalei coord. por Osvaldo Ferreira' de vida. ,� quem dedicou to?a vida à famí-
doNorteCatarinense, Joinville - Áurea. na realidade hístõríca Melo, 199re "O'MquivoPúblico Deixou, muitas saudades para lia, ,à Igreja e à comunidade. '

SC, na dis�iplina "His'tória de (1888-1988)"; em Caderno Es- e sua AssociaçãodeAmigos" ; in:
Santa Catarina (1991/92); pecial Comemorativo' do jornal Arquivo Público do Estado de

UNOESC-UniversidadedoOes- O Estado, Florianópolis; "A Santa Catarina - 30 anos (1960-
te de Santa Catarina. Joaçaba- propösíto dacrtaçãodo Arqulvo 1990).
,Se,comoprofessöraconyeniada Público de Tubarão", na Revista Esta amanífestação ao ensejo
desde 1990 e' UNIVALE - 'Ágora', da Associação de Ami- de sua viagem a Portugal,' com.

Unive�sidade do Vale do Itajaí, ,gos doArquivoPúblico�eSanta votos de sucesso total. (E.V .S.)

* 18 de junho de 1912
,

, + 7 de agosto de 1995
,

Jaraguá do Sul - SC

.1,'

Ottilla Rubl"l NicolodeUI

"Magnificat, magnificat: é o eanto doamor.
Agradecemos a :D�us Salvador pela vida de D.

Ottilia. " (C.M.N�)

r:
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AO PÉ DO' OUVIDO
Aderbàl Machado·

Disposto a denunciar o convê-, .

Onio e interromper as obras do pre-
sidio. o prefeito�asel víuresulta- .....dos: a segunda parcela foi libera-

. �
dad peloEdastadl.ob· Hajãapadciêncial A �emora . I er� o eu-se por
alguns meses (maís.de seis me-

....ses, Nesse ínterim, o município .....não parou as obras, meteu a mão
no bolso para cumprir obrigações . (.)
��e são do governo.'E, de quebra, 'A
jejuou os recursos que, afinal, fi- .,
caram presos por catÍsa de um ......
bloqueio discutivel.

.

. 'tl-.��eaça.(II) ,

'

.Dbloqueioanuncíadcdascon- ,Otas da prefeitura jun�o ao Estado ....seria devido a um débito com o
....IPESC (que pão existe). Mesmo .

q�e fosSCf, o quesediria do�deve- (.)dores do lPESC, como o Tribunal '"de. Contas, Tribunal de Justiça, ..W:
Assembléia Legislativa e o pró- Itprio governo do Esiàdo? A ques- .

tão prímordial é esta:'oEstado é o .

responsável pelas obras de segu
rança, nãoaprefeítura. Portanto,
nada pode exigir.

Indigência

Ameaça (I)
Jaraguá do Sul - Mais vezes, o diente está exigin;

de 350. superrriercadistas, - do do atendente o mínimo
fornecedores e funcionári- de respeito ná hora da
os, se reuniram terça-feira compra, ou seja, se não 'ti�'
(15), em Jaraguá do. Sul, ver oproduto desejado pelo: .

paradebater o nível de qua- consumidor, oferecer ou-..
lidade de atendimento dos ,tros produtos que o super- .

supermercados na região . mercado tem, assim, o cli
norte de Santa Catarina. ente se sentirá valoriza
Segundo Sérgio Ku- do", ressalta Kuchem
chembecker, delegado re-

-

beeker,
gional da Associação' Niv�lação
Catarinense dos Super- Outrofatorimportantele-

. mercadistas (Acats), "o ní- vantado pelos superrner-
vel é, satisfatório, mas pre- cadistas no 'encontro foi o
cisa melhorar em muito a índice de preço estipulado
relação entre atendente/cli- pelos supermercados. "Co
ente", afirma.

.

moarnaioriadossupermer-
Deacordo com Kuchem-· cados estão com um nivela

becker, o nível de atendi- mento de preço dos produ
mento em alguns super- tos.oconsumidoroptarápor .

mercados dá. região aindaé
-

aquele que lhe atenderme
precário'. "Na maioria das lhor", define o delegado.

Passei pela AssembléiaLegislativa �emana pass�da,
revendoamigoscomoOnofre SamoAgostini, CésarSouza,

.

Adelor Vieira e Eni Voltolim. Assisti, a caro custo, ao
expediente "e ordem do dia. A Assembléia continua a

.

mesma: muita falação inútil, discussões sem sentido e o

eterno confronto'entre radicais e liberais ou conservado-

Supermercadistas debatem

relações com os· clientej

CONFERINDO.

. .

MER00PAR

Sebrae parceriza espaço� na

grandefeira de Caxias doSulSe.os times não tomarem pro
vidências, as rendas de lfiguns

-.

'. jogos, amistosos ou oficiais, vã"
rondar a casa do ridículo,.como res. F1oritPlópolis - Criada com o

JEC x Marcílio. Já na linha de. Naquele dia, Fern�ndá Henrique fOi·cruci.ft�ado por objetivo de difundir a subcon-
. indigência,

.

os clubes ainda tc- causa do recuo no episódio do Banco Econômico,
s-»

tratação industrial entre grandes
mam prejuizos, operando seus . epequenasempresas,aMercopar
negócios no vermelho. Assim

7iÓp,·teOs
- Feirado SetorMetal-Mecânico

não há caixa que aguente. de Caxias do SiJI (RS) - chega á
,'-

suaquarta edição totaIinente con-
sagrada, Para incrementar ainda
mais a participação dos empreNilo .démora - Causa estupor quando, viajando pelo Estado.. sárioscatarínensesnoevento.que

explico que em Jaraguá não há concentrações de camelôs pelas tuas, acontecerá.de 18 a 21 de setem
flanelinhas, esmoleiros, engraxates e vendedores de rifas e loterias, bro, o Sebrae de SantaCatarina epelo menos no volume de outras cidades. E que à economia informal," do Paraná fizeram uma parceria.aqui, é fraca. Mas Jaraguá , unia cidade rica e em francocrescimento,

com o Sebrae do Rio Grande do
. poete ter tudo isso 'em breve. Basta que os responsáveis não tomem

. Sul � estão comercializando'atitudes preventivas e saneadoras. I

estandes a preços subsidiados
Semprovas - Em Jaraguá tem-se umamania: primeiro, acusa-se

alguémdealgoquenão sepõdeprovar. Abase são suposiçõesoumeros para as pequenas emicro empre-

indicioso Quando a bomba estoura e OS fatos não se confirmam, apela- sas. I ,

se para o "direito' de resposta", como 'se isto anulasse a difamação. Além disso, o Sebrae também

Geralmente, quem aceita espaços para apresentar defesa, acaba dando _

está organizando missões para

garupapara osmalandros, que querem mesmc � cartaz. Ou audiência. empresários que queiraniapenas
A custa da desgraça alheia.

.

; conheeer .a feira
.

de -negócios.
Modema e bem estruturada, esta
feira terä como expositores em

presas fornecedoras de peças,
partes, conjuntos, subconjuntos,
entre outros, do setor metal

mecânico, que atendem as fundi
ções, metalúrgicas, ferra
mentarlas, indústrias de injeç�o

\

Mai� luz ,- Não .seria nada demais- que os responsáveis pelos
cemitérios Iocaís os iluminassem, para que à noite igualmente se

pudesse frequentá-los e, também, para que fiquem menos tétricos. Já
deiesta sugestão noutro dia, mas nem esboçatam uma possíbilidade.
A iluminação, dizem, é cara. Tudo é caro - do necessário ao desneces-

.

sário, do útil ao inútil, Do imprescindivel ao supérfluo.

. ,

e extrusão de plástico, indústrias
de borracha, fornecedores de
insumos industriais e empresas

.

<Je subcontratação industrial
-(terceirizaçâo). .

Em suas três primeiras' edi
ções, aMercopar tev� 1,1Dl cres

'cimento que a tornou uma das
maiores.feiras de subcontratação

.

industrial da América Latina. Já
confirmaram presença nestafei
ra emprésários d((Portugal, Itá� .

Iia.Espanha, Alemanha e Ingla
terra, além de vários países da
América Latina, que estarão ex

pondo 'máquinas, ferramentas,
peças eprodutos dos mais diver
sos setores da economia. No ano

passado àMercopar reuniumais
de 500 expositores e 'movimen
tou US$)3 miihões. Cerca de 25 .

mil visitantes - técnicos e profis
sionais da área - passaram pelos
pavilhões daMercopar, que pro
moveó de forma direta e indireta
320 reuniões e encontros de re

presentantes de micro e peque
nas empresas interessadas em tra
balhar com os programas de

.

terceirização.

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

Alexandra Roberta Pereira

,-

.',

-Josiane Kreis

GUARAMIRIfv1

Eleição noAlmirame Tamandaré
. .

Hoje também será escolhida a mais bela estudante do
.

colégio Almirante Tamandaré, em GuaramiriÚ1. A promo
ção é de Sérgio's Cabeleireiro, e acontece no clube Efektus,
a partir das 22 hora�. ;Co�fira algumas candidatas que

,

iria disputar o título.
.

.

/ngelore Oe�erreich Silvia ElianeSzptanski .

.

.�

Rua prOC6PI��omeá de Oliveira, 380 .

FONElFAX:-72"-0743. .

I

Jaraguá do Sul - sc

.�Ge. Ie' •& Informa,ões
-,

I'

Anne Jacqueliní Ptudi

.
Tania CristineMiÍc6ert

Nas Lentes de
Renaldo Junkes, a
bela Mor_g_�na

. Pàtríciá Rozza, que
completa 20 anos
amanhã. Parabéns

• efelicidades!

•

* Um abraço ao casal amigo
JÖm Soeltet e' Irene Hins�

'. ching, da Alemanha, e Sieg
fried Erdelt e Irmhild Wai-

.

chner, do Cbile, 'que estive
ramde passagemporJaFaguá
do Sul.

**********

*ParabénsàCristianeRudntck;
que completou ontem (J8), 19
anos. OspaisLindolfo eRegina. -'

e o irmão Júnior desejam-lhe
muitasfelicidades!

**********

* Boje tem baile com "Os Ti
ranos" no pavilhão de eventos
d� Jaraguá do Sul, dentro das
comemorações doRodeioCri
oulo. Vale Conferir.

***'!<*****.**
* Agora tem gente fazendo o

seguinte: irpara um local dan

çante, armaromaiorfuzuê, com
Ó objetivo, é claro, de aparecer.
Se a moda pega... :i/

.

**********

Vera Lúcia Lichmann .

Cristi!me Terednha CatJ.eiro

Parabéns a jovem
. Andréa Luísa Ziernann,

. -.

.

filha de Ewaldo e Isa

Ziemann, que colou grau
semana passada na faculda
de de Direito.. na Furb, em
Blumenau, Parabéns e

Sucesso!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOvo.l0 PUBUCAc6€S lEGAIS

I .

Jaraguai do Sul, 19 de !!Bosto de 1995

FONE:72·3349

Vemaio'
XIV Rodeio Crioulo
de 18 a 20 de agosto

ALUGUEL DE TRAJES PARA FESTAS E CASAMENTOS
. RUA EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

RETRATAÇÃO
. Jaraguá do Sul, 17 de agosto de 1995

.

'Declaramospara os devidosfins e a quempossa interessar,.que o Sr.AWOPAVANELLO,
"

,.
.

. -', .

-

,

sito à ruaDomingos daNova; n098 - Cart. de [dent.115236 -liquidou o t(tuloZZ/073625/
i·

1 valor deR$ 283,45 (Duzentos e oitenta e três reais e quarenta e cin�o centavos) venc.13/
06/95; enviado indevidamente ao canôrio desta cidade.

Declaramos ainda que o Sr.AWOPAVANEUO, líquidou e� dia seus débitps nada tendo
até a presente <{ata, que possa denegrir sua imagem.
Retrata: COMÉRCIO E INDÚSTRlA BREITHAUPTSIA

CGC 84.429.810;0001-58 � Insc. Bsi: 250: 156.164 - Av. Getúlio Vargas, 268 - Centro - Fone
(0473) 71-3800 - Jaraguâ do Sul- SC

.

. z

Mara� AdIU. 0Jui,.,. Lebmaml,.Oflclai doRegillrD avi! do 1° Dlatrito da cCIIDIiCa de Jaraau' cIO Sul, BIIado de Saula Calarina, faz lI8bet que compareceram oeste Cart6rlo exibindo seu.
cIocÍImenlol exl&idol pel. Lei, afim de te bab!lItarem para cant o. sega!ntea: I."

EDITAL NO :zo.073 d•••08-1995
• JONNI CARLOsGNEJPIL I ZBLINDA ISPIRANÇA ..

Elo, bIuIldlo,lOIre1ro, comercia0",DltunI deJlngu' do Sul, domIdllado o ieá�ie DI Rua ADplo Taocoa,Ilba dáPlaue!ra, oeala cidade, ftlbo deHIltrto A1fOllloOoeIpelo AveDilde OUYla

Jalul OiIeIpel. ..,'
" . .

Ela. bruIleIra, dlVClI'ciada, c:c>merciaDte, oatun1 de SIoJor,,;Parao', domIclUada om1� DIRu. Ao,,101'aDcoo, Dha.dáPlgae!ra, ne.ta cidade, fIlb. de JolII Jor" l!Iperaoça o MatiaJOI6

l'eIeI(a BlpenDça.
. .

. EDITAL NO :zo.074 d•••08-1995
GILMAR OINING BlMARIA FÁTIMA MURARA

._

Elo,bruIIetnI,IOI.Cl)IOIIdorde�DltunldeMarip4.l'ataII4,domiclUadoomtdeDleDlRDlAuauIllODemardII,3587,neaRieedoSul,DNlaciclade,ftlbodeAdolfoOeDInaoOUDda
Roocbr OeDina. . .

.

..

. .

.
'.

. Ela. btuIlolra,lOItetra, profeuora,DllDrai de Jaraca' do Su� domIclUadá omldeDte.DIRu.AlfredoScbillilaDn, 199, JlIlIgu'-l!Iquenlo, oeala cldáde, tIlba de PauatlnoMurarao JOIDDINfemet
Murua.

EDITAL NO :zo.075 d••·08-1995 •

_
-MAICON LEANDRO DA.COSTA I CARMENWZIA FBRRÀRI

Elo, bntIlelto, IOIIelro. comorcl6do, natural de JoInvWe, oeate.l!tIado, d!lQl!clUado o restdeDle na RIIa� WUbeIm, 705, DNIa cidade, fllbo de &obulilo dá Ceela. VaDIt ,dá Ceeta.

Ela.btaaIloIra,lOlleIta,_clúla.oalDraideJoIÍlvllle,oeaIoBaIado,domIc:w.daomidenIeDlRua402,�20S,L_DIoSioLufa,�cldade,tIlbadeUciIDOPemrieAparecldáPetrari.
. '. EDITAL NO :zo.07U. 09-08-1995 .

.

. MARCOS ANTONIODI ALMBIDA BONl1'IM I VIRA MARCIA SCJIULZ
.

.

Ele, bruIleIro, tollolto, moc8DIco, uatunl de Guaka, Paraná, domIclUâdo o1elldeDle naRuaAoI..olaameDtoAoaPaulam,laIe 48.Jlngu'-�enIo, oeala cidade, lObO de A1c1det de AImoIdá
BoDflm o TerezlDba de JetU.BonfIm.' '.

. - .

Ela. bIuIlélra. sollelta, auxiliar deprÓdu�, nalDrai deMeroedel, Patao4. domiclUada e.1eIIdentenaRDI Ao Loteaaiento AoaPaulanI,lote48, J8tlIg1I'-l!aquerdo,'DNIa cidade, tIlba de Osvaldo
Scb1IlZ e l!lIza Scbulz. -

.

. .

EDITAL N' :zo.077 do .·08-1995
�Ia recebida do cartório do Blumonau, noote I!otado

AVELiNO FlLIX I EUStNDI SOUZA
Ele, brasllelto, solteiro, tDdostri6do, oalDrai de Agua Doce, DOSte Eslado, domIcllIâdo·e 1eIIdenle'DI Rua Clara Rul>la Grosse, 44, DeSIa cldáde, lObO de Âú�o FeUlt e AIÍl4II. FeUlt.
Ela. bruUeira. solteira; Industri6da,�ural de Vidal Ramos, D08Ie Eslado, domIdUada ci 1eIIdenlio na Rua ErvInHenclicl, 535, BlulDOoau. DeSte Estado, domiclU' digo. fIlba deWaldemlro de
Souza e NeUa Ifeodoro de 501lU. ','

.' .
. , .

.
.

.

-

•

EDITAL NO 20.078 d. 09-08-1995
.

'

AMAURI 'llBCILIJA I�RLJSI BAUMGARTEL . .

Ele, bruUelto, solteiro, ticDlcométaldtgico, natural de J.ragu' doSul, domlclUadoemfdeÍlteDIRuaPadre A101slo,Boolog, 359"Barra do 810�o, nella cidade, lObO de AdrianoTecUlae nsa'
Vleuà'TecIIIa.· ". ". . .

Ela, bruIleir.,sollolta; 'gerente, natural de Jlngol do Sal. dolJ!(élUada e �sldellte DI Rua MaX Doerina, 'J), ne.1a cidade, fIlba de logo BallD1gartel e BdIa BalllD&artel.
EDITALN' :zo.079 d••·08-1995

C6pla rec.blda do o.. l6rlo de Alhanclrá, P..alba .

• GIRVALINO JO!ÓMOMM I (NÃo CONSTA NOmITAL) .

Ele, btuIlelto, .oltelro, YliUaÍlte, natural de Petrolaodla, IIOIte Balado,�lIdenTe DI.Rua SIo Paulo, _Ia cidade, ftlbo de DorvaUDO Momm e Tereza Katcamp MOIIIDI.
Ela, bntIlelrà, IOItetra;oaturai de Joio Peatoa, ParaIba, 1eIIdente om LotéamelÍto �ela VIata"AlIiaQdra, iliba ele Praoc:IIco CamoIro de Souza e Maria dás Neve. Silveira de,Souza.

EDITAL NO 20.080 d••·08-1995
OLACIR�LV,ADOR I ROSÂNGBLA POSTAI

Éle,btuIlelto,lOIte1ro,operido,oaturaidePOODOIID'Ootte,Paraná,domldlladoemidentenaRuaV.rt.oIcaDemarcbl,186,BalJadoRloClrro,DeStàcldade,lObOdeMartlDhoHoracioSaivador
e OeDlldá Vicente Salvador. ....

.'

Ela. btuIle!ra, IOIIe1ta, amdUar deCÇlIDra,Dltural deAIsis CbateaubdaDd, Paraná, domlcWadáo·telldente DIRuayeroalcaDemarcbl, 186, Barra doRloClrro,DNIa cidade, tIlba deJor"Peetal
e'Maria SaIIUDIPcelal.· , \, _

.

. EDITAI,. NO 20,Gál d. 1...08·1995
'.

.

MAURO RlBIIRO ROSA.IELLIN PORTO •

Ele. bruUelto, .Oltelro, operador demáquina, Dltural de l;oDdrlDl, Para0" domlclUádo'emldÍ!nte bll. Rua Venaooio dá Silva Porto, DeSIa cldáde, ilib.o de J0e6 PraÓclsco,Reea ó MariaRlbelio
ROll. •

.

, '. .

_ i
.

'.
.

Ela, bniUe!ra, solteira, operida, Dllllral de l'Ioriau6poU., DeIte Estado, domiclUada e "s!clente DI Rua VeDlDclo da SUva PQrto, uesla cldade;tIlba deRodolfo Beqjamlil Porto eMltlete .Mária
Porto.
.... .

.
.

\ EDITAL N' 20.082 d. 1...08-1995 .

. VILMAR ENGIL I FA:BIANE CRISTINA PAKUSZEWSKI .

Ele, btuIlelto,.oIteiro, operido, oatunl de Jarago' do SuI"domiclUado e 1eIIdente na Rua JoaquimPrçIcllco de Pauli, 1:065:oeala cldade,!IIb.o.de DeDO'&gIJe1 e JaodIta JIIDke. I!Dgel.
Ela, bruUoIra,lOIteira, .ulllllarde laborat6do,lIatqral de Jlngu' do Sul, domIcllIada em1dente naRua JoaquimPraDcllco de Paula. 1.429, oealacldade, fIllIaê'Ricardo Pakuazewsld e hcema
l'ereIla Pakuazewlkl. -

.

'. -
.

.

','.
.

EDIT"L N· 20.083 d. 1...08-1995
.

ANDúVILHO BONILHA E CRIS'I1NA MBVRER
liIe,btuIleiro,soltelro, elelrot6alloo, Dllllralde PaImaJes doSul,RioGrande doSai, domiclUadó'e�sldente naRuaEpltáclo�soa, lU ,apto: 35, _tacldade, lObO deWalter BoDilllae Tere:dDlla .

elf, COIIa Velllo Boolllia.
_

..

·Ela, brasllelta,lOIteit11, eMudao�, natural de.Jaragoá do Sul, domiclUadá e resl,dente emnra doa MODOS, Nereu'Ramos, oeata·cldade, fIIlIa'de Uno Moum elsabel Perraza Moorei.

.(EDITAL N' 20.084 do 15·08-1995
.

, CARLOS CESAR STREBI I CEClUÄ EIClDNGER .
.

Ele. liraslleiro, soltelto, aoaUsta: de �dlto. Dltural de Jarailu' do Sul. domiclUadoe residente DI Rua Joio PicolU. tiS, nesl;! ddadO, IDbode I!DgeDio Strebe e EdeltraulliMeier Strebe.
Ela, bruUdta, .oIteit11, ftavorlsta. n�tural de Jaraguá do Sul. domldllada e ...idente DI Rua 271;� 52. D.bIi daPigoeita. Desta cidade; fi1Iía de Emedcb Elcblilgere Olga IGeio Ilicbluger.

( EDITAL N° lCh08S do 1.S.08-1995
.,

. ALMIRO GIOVÀNB�LA E ANGELITA BUSARELLO
Ele, brasllelto. solteiro. maroeneiro. natural de Rio !lOs. ('..dros, DOSie Estado, domlciljado e residente na Rua JOI6 ROlá. 363. Bamt do Rio C!rro. IIOIta cidade. fiIbo de ArinaDdo GiovalieUa e

OtIIia GiD'ianoUa. '.
.

. '.'
Ela. bruUeira.solteit1l. costureira, natural de RiodOlCedros. oeste Esatdo, domiclUada.�sldente naRuaJosé ROlli.. 363.Bam doRiO cerro._ta cidade. iliba de Nadir JoSé BUs_Uoe Maria
BIÍJaJeUo.'

'.

EDITAL N' 20.086 d. iS-08-1995
. DANIEL GARCIA PEREs E NADJA SIMONE LEUTPRECHT

Ele. bruIleIro,sollolto. IkDicoelelromecloi®, natural de Pelotas, Rio Grande to Sul, domicUado e-..sldente ÍIa Rua Antoolo Carlos Pemira, 68. nesta cidade. lObO de Valdecit dáVaraPeres
e Maria Helena GarcIa Petes. .

, , '.
-

Ela,brasileita,soIteira,profesaora.natural.deJaragoádoSul.domIcllIadaeresldentenaRUaau;_ciDdodaSUva.555,apto.41.�tacidade.lillladOElisaidoLeulJÍre�llIe MarcyMarade('.arvaI!lQ
LeatprecllL '. '.

. .

.

EDITAL'N° 20.087 d.. I.S-08-1995
.

. .

.

MOACiR LUNBLLÍ I CARMIN KLABUNDE
Ele. brasileiro, solteiro. r..,ador. natural de Jaragoá do Sul. domIc:Illado e midente em Nereu Ramos. nesta cidade. fIIlIo de Aotonlo LunelU e Tbere:doba LuueUl.
Ela. brasIleh. solteit1l. coMareira.Dlturai de JQfagui do Su), domlc:lliada e ..sIdente 'e!llRio dá Luz O, DIsta cldade, iliba de' Lauro lOab�nde e Edla HeIse lOabonde. 'I

. IDITAL N'·20.088 d. 15·08·1995
,

. ELCIO ILIA� LIRA E CLEUZA RJBBlRO.DE SOUZA .

,

Elo, brasUeiro, soitelro,'latoelro, DIItural. de lportI, ParalIlI. domidllado e reSldente'DI Rua ltmIioJ.e�, 800, VUa Len'h nesta cidade, tllbo·de Maria· Socorro PereIra Lira.
. •

Ela, brasIleIn!, sollolro. tervonte. Dltural de sao José do o.rrlto.l1".te Eslado, domiclUada. residente no Rua Leopoldo "1attl�, em Jaragoá-Esquerdb. uesta cldáde. fIlba de AntOnio Ribeiro
de 501lU e I!Dedlna Moreira de 501lU.

.
IDITAL N' 20.089 d. 15.Ó8.1995

GERSON ZELLMBR E MARLISE JUNGIJ'CiN ,

Ele, bruUeiro, solteiro. mec:!DIcx>. natural de Jaragoá dp Sul, domiclUado e residente DI Rua Erwlno Monegotd, 1.791, DeSIa cidade, fIllIo de Nelson Zellmer e Lautlla Zellmer.
Ela. bruUeiro. 1011eira. aulllllar de ealt6tlo, Dltural de Jaraguá do Sul. domiclUoda. résldente DI Rua JOI6 Bauer. 243. VUa Rau, nesta cidade, fillla de Oscar Jungton e Iogrid Moler Jungton.

, .

EDITAL N· 20;090 d. 16.08.1995,' ,

. . I
. JÚLIO CISAR VARGAS E CLAUDIA INts MAESTRI .

Ele, brasileiro, solteiro, advogado, natural de LaJi.ado. Rio GraDde do Sul. domiclUado e ..sIdente na Rua Prince.. I..bel. 264. apto. 17, Joinvll!e. oeste Estàdo, lObO de DaUlo Vargas.
EI., brasUeira, 1011eIra.lÍlagistrada, natural de Jaragoá do Sul. domlclHoda e ..lrIdepte na Rua Domingos da Nova, 426. DIsta clda�. filha de Eyaldó Maestri e Elvira .ombeck Maeslrl.

EDITAL N' 20.091 do16·08-1995
.

.

_ . MÁRCIO 'KRUEGER E DOÍULEA BOEDER
Ele. brasileiro. solteiro; aJlldaDte de motorista, DltUrai de Járaguá do Sul, domldllado e �sidente emRio da,Luz·D. nesta cidade. lilbo de lreueu Ktueger e Rorida Wlnkler Krueger.
Ela, brasUeira.sol!d'&. c:ostureira, �alurál de Jaraguá.do Sul, domlc:lliada e ...sidenlb em Rlá dá Luz ID, DIsta cidade. tllba de Ademar BOIde! e Nilvo Boedef.

. IE para que cbegue ao coobecimento de todos. mandel p....r o presente_Edítal que oerá'pubUcado pela imprenaa e em E'artório;�nde será atlxado por 15 (quillU)'qi...
" .

'

.'"

IDI,.AL
, .

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES
TabeliãeOficial deTítulos dáComarcadeJaraguádo Sul,
Estado de Santa Catarina; na forma da Lei, etc,

. Faz saber a todos quanto este edital virem que se

acham neste Tabelionáto para Protesto os Títulos contra:
AgaTraßsportes�. ME· R'. JoaquimF.�Paula, 100S - Nesta;

Água e Planta Jard. Sanem. Ltda•• Rua Reinol40 Rall, 86 - Nesta;

Água e Planta Jard. Sanem. Ltda. - Rua Reinoldo Rau, 86 - Nesta;
.

Água e Planta Jard. San�. Ltda� - Rua.ReiJIoldo Rau;$6 - Nesta;
,

u

Alceu Sebastião Rosa - R. Leopelde�alheiro, IS � Nesta;

Confecções Fe
. M. W. Ltda. - R.Mal. Castelo Branco, 4884 - Nesta;

Destoca Agric. Sto. Antonio Ltda -Av. Mal. Deodoro, 674 • Nesta;
DorleaeMatiola de Jesus - R. ArthurMüller, 20 • Nesta;

·

Dorsàu Ind. Com. do Vest Ltda. - R, Joio J. Ayroso, 182S • Nesta;
Elisand"nf. Ltda' Rod. BR 280 Kin 58 - Nesta;
GuJlusModa fntimaLtda. - Rodovia BR 280, sino - Nesta;

· Haplo Ind: Com. Mat çonstr. LIda. - R. Antonio C. Fcmira, 1217 - Nesta;
· K'DU RcpriscnlaçÕCS Coms. Ltda : R. G.énnano 'Marquirdt 20S - Nesta;

. Luiz Gilberto Nagel· BR 280 - ,Km 69 - Nesta;
,

LanchoneteAla Tokana Ltda. - R. Bernardo W. Grubba, 90 - Nesta;
Marilene Costa�ortunato - R. Pastor Ipoli!O, 1998 - Nesta;
Mabi Comércio 4eMóvçis - R. JoseNarloch - Nesta;
M�ta1w.giça Stmghen LtdI. : R. José!. Ribeiro, 2271- NeSta;

. Mercearia VàneW Ltda.�ME - R, Mal. CasteJo Branco, 3018 - �esta;"
.

MalhaS R.D. Ltda. - R. José T. Ribeiro, 921: Nesta;
MalhasRD. Ltda. - R. José T� Ribeiio, 921- Nesta;

.

" '. .. -

Mareio Seigio de Amorim - ME - R. Joinville sino. Nesta;
Nilmar lrid. de EsquadriaSLtda. • R. Marina Frutuoso· Nesta;
.... -

'

..

Pinheiro Auto Som Lida. - R. P9mingos da Nova, 403 • N�;
Ronaldo AlbertoWalter - �" R.oberto Seidel, 50S - Nesta;
Retro�clusividade Têxteis Ltda. - R;Rein01do Rau, 154. Nesta;

I Supermercados Europa Ltda.• Av. Getúlio vaigas - Nestá;

S�ata Comérciode CoQfecçõeil - R.Walter Marquardt, 2820 - Néstai
.

Supermercados Vitória loji 11 - R. Anita Garibaldi, 889 - Nes�
Silvio Luis Klimekowiski - R. �guas Claras - Nesta;
Salgadinhos Dudmos Ltd&. - Rod. BR 280 Km 80 - Nesta;

.

Teja_tex Com. e Ind. Prod. Têxteis Ltda. - Estradà Silvado· Scbroeder;
Tejatex Ind. e Com. de Prod. Têxteis Ltda. - EstRda Silvado - Sc�'

Três Américas IDd. deQI!8'Iros Ltda. - R, José EnÚnendoerfer; 440·NcsIa\

'\

li
II

I.

ValdirGrabner- Estrada Lot Ana Paulam, Nesta;
"

.
.

Víí:lmor Klein ;,ME - R. 661, n° 96 - Nesta;
Supermercados Jaraguá Ltda. - R. Getúlio Vargas, 4S6 ·Nesta.

E, como os ditos.devedores não foram encontrados oU

se recusaram a aceitar a devida intimaçã�, faZ porintermédio
.

do presente edital, para que os mesmos compareçam nestl'

Cartório na rua ArthtirMüller, 78, no prazo da Lei a fllJl ��
liquidar o seu débito, ou então daI; razão porque não .o.faz, sob

. 'a pena de serem os referidos protesta�os na form!! da.Lei, etc,

. ,KElJaraguá do Sul, 15 de'agosto de 1995
.

Tabeliã
(.
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, RECAPTURA

·Foragido dapenit�nciâria de ·Agricultoréencontrado.
rI' ',. ·l'

" .

.

.

..
TC" morto emsuà residência.

r tonanopo IS epreso em cI�; torJ='��t9-��: =��:�:
J',

' .

�rson'A.lzidorolCP , dente na EstradaGaribaldi' foi comissário de polícia: Renato.araguá do Sul-Odesocu- .

.
,

,

.eacontradomorto por popula- Araldi.acrescentandoqueKroel
res namadrugada de sexta-fei- "sofria de muitas doenças, "Daí

'

'.

padQGersonLuizBardin, 32 anos,
portador do vírus da Aids,' foi

preso em Jaraguá do, Sul nesta.
,semana,
quando
tentava

passar
cheques
sem fun
dó ne

'cenaoda
cidatle. , . "

Bardin estava foragido da pe
nitenCiáriadeFlorian6polis, onde
cumpria' pena por ,Í1lrto e

estelionato ..
IIA fuga foi facilitada

por ele ser preso regalia" explica
a delegada Jurema wuff, acres-.

,

centando que I)á três meses o pre-
sidiário encontrava-se foragido.
-Aficbàpolicial deGersonLuiz

, Bardin, segundo a delegada, é

eXtensanaco� de Jaraguádo

80rdlll
DttisDdD dtI
_ls/iMO/f)

I
J ,

sm ,/tJi09110 ,

'stJlclolO, .

ra no quarto de sua casa.

Segundo o laudo da polícia,
o agricultorteria se suicidado.
"Estamos trabalhando com a,

, hipótese de que ele tenha pén
dutado a corda no caibro'do

'

o suicídio", comenta.
De acordooomdados dapo-

,

lícia, este já é o segundo suiçí-
>

dio na família Kroel. A esposa
'

de Aívíntambém foi encontra
damorta há alguns anos atrás,

APEDIDO----_---_
i

HARRY 'HIECHtER e família agrade-
'

cem sensibilizados a dedicação do
Dr. victot Bauet J: potoccsiõo do

trotamento cirúrgico realizado no
• .

�

. ·1'
,

'. '.
I

Hospital Colutu. em Curitiba.

/. '-'

BfII'dinjd cu"q,riupenap�rfurto ne f,/elflgacia de Jar"Kud do Sul
.

, ' '

Sul. "Elejá �bem conhecidoaqui para a penitenciária estadual nos
na delegacia", ressalta Wulf. próximos dias, devendo cumprir
Bardín àguarda a transferência pena de 10 à 15 aDOS de,'reclusão.

,I>

t
/

OERTIF-ICADO �

« ,,'.' "'" •

,

CAIC.<Ia - ,,-\�em a &ratil. satisfação de
outorger o �resenle oertífícade à

Demicar Oficina de Iatàrta
ChOf'Qllçio e Pin,luto

por haver sidoconsa&rado(a) e\ll-primeiro
lugar ra pesqui6ja. de OpÍIili�o Pública,
re&lizada nesta cidade.

'
,

, .' j, ','

Jaragúä doSul, 14ddunhede 1994

I ,

"
,

�

Ofi,cina de Latoaria

!. di'.'

, CERTIf.ICADODOISANOS CONSECUTIVOS,
DE LIDERANÇA ,EM'

'12 L�UGAR',
,'NA ÔPINIÃO PÚBLICA'

CeOMO'DESTÂQUE'DOANO
,NO SETOR DE SER,VIÇOS DE
-

: OFICINA; 'CHAPEAÇÃO'E
PINTURAS"

, '

,

',', /'
'

CAONII-" tem 11 &râla sa�isfação de
'ii '

oulor&ai' o .preeente .
cerãfioedo à

D,emicaÍ' Oficina de Lataria �

, Chopei.çOo e Pinluro
.

por-haver sido conc!la&ra.do(a) em primeiro,
lugar na pesquisa de Opinião Pública

;. rea.l!zaêi' 'nestaCidade.

Jara&uti do ·su1.23 de Junho de 1995.

'"" Q =
Dub::Difteinl
Dir. de Pe«flitlll

RUA MAJOR JÚLIO FERREIRA, 244 - VILA LALAU - JARAGUÁ DO SUL - SC - FONE/FAX: (0473) 71-5057

NÃO PRECISA SER AUTORIZADA,
'

TEM QUE SER ESPECIALIZA"DA
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,E'sPORTES Jar�uá do Sul, 19 de ágosto de 199

CONTRATAÇOES '-.
'

INDIFERENTE

Silv.a eCláudloFreitassão Presidente 'afirma que nâtJ
. .

os reforços' do. Juvenius v�������:!s��:����o
do Juventus, Ângelo Margutte, contrato.com dois clubes, vam
disseOntem .que não vai liberar os entrar com um processo-crime j
jogadores César. e Adriano antes' ná próxima' semana", ressalta Q
de ser ressarcido dos prejuízos presidente, afirmando Que. r

que o luventus sofreu na perma- beu o resp-aldo do Conseläq
nência dos atletas em Jaraguá do Deliberativo ná réscisão de C.OD-

Sul. "AdiretoríadaChapecoense, trato dos jogadores. (P.I.)
.

se quiser a atuação dos jogadores
no campeonatoBrasileiro, deverá'
pagar osR$ 5mil gastos em luvas
e salários, para os cofres do
Juventus", comentaMargutte, cri-·

. tícando a faltadeprofissionalism:o
de César e Adriano.

"OAdriano já tinha aprontado.
umcaseparecídonocomeçodeste '

ano, na mesma Chapecoense, -

quando ficou lá uinmês e depois
, foi pará o Atlético de Ibírama

disputaroEstadual. Acontratáção '

do César deu-se em virtude que
umnãojogasem ooutro", explica
o presidente, afumando não ter .

mais Interesse pelos Jogadores.
Caso de polícia

Margutte ameaça processar
César e Adriano, caso seja com-

.

provado que
.

ambos assinaram
'

contrato com a Chapecoense 75
días. antes de assinarem com o.

"Juvenms. "�eforcomprovadoque

NOVA VERSÃO �

Margutte é acusadoporjogadores
•• •••• �- - '. .

at
.-

Chapecó - Osjogadores Césàr
e Adriano; que segundo o presí
dente Ângelo Margutte 'teriam
assinado contrato como Juventus,
aãrmam que foram enganados
pelo diiigente.

.

De acordo com o ponteiro
César, o mais revoltado com a

situação, disse que disputou o' .

.

I amistoso .ccntra o Atíétíco
Paranaense porque Margutte
garan�uqueeleeAdrianojáeratn

'

jogadores do clube. "Segundo ele
(Margutte), estava tudo acertado
com o Palmeiras, tanto. no meu

caso como do Adriano" mas de- I

poisficamos sabendoquefoi 'acer-
.
A�"i�_ChÍlpecót1'ebulltdo
:.

.....

.

J araguá \do Sul - 'O
. centroavante Silva, 13

.

anos, e o

meia Claudio Freitas,
.

27 anos,
são I os mais novos reforços do

.

'Juventus
para o

Campeo
natoBra-

JtJgo:dlJr.
d,ysm,tllsg",
IIIJPt*/mDsileiro,

série C.
A direto- ISmOIlD
ria do __

1

-

clubedeveráanunciarnaprôxima
'semana aúltima contratação para
a competição.

. Cláudio Freitas, que pertence
'ao Grêmio de Porto Alegre e está
emprestado ao Juvent,us atéo final
desteano,jáatuounoSportRecife
e Guarani de Campinas. No pri
meiro semestre de i995, jogou o

campeonato. gaúcho pelo Passo ' quando fui treinador lá, e do Títa,
Fundo, além de játer uma passa- quejogou contraoBrusquediver
gemrápidanofutebolcatarinense.

.

sas vezes em 1992", comenta 'o
.

Silva, goleadordo estadual em técnico JoubertPereira, acrescen-
1992, quandojogava noBrusque, tandoque o rendimento daequipe
mesmo ano que o técnico Joubert . durante os treinamentos é
Pereira comandou aquela equípe, satisfatório.

'"
I,'Até o começo do

deverá 'se apresentar somente da-
.
Brasileito acredito que todps' os

qui há duas semanas, quando ter- jogadores deverão' estar. bem
,

mina o campeonato paulista série entrosados" , ressalta o treinador.
,

A-2, onde atua no São José, e é
I i

viceartílheíroda competição com Pereira espera para a próxima
.

14 gol's. semana o acerto dá diretoría para
Novos maís um amtstose. "Estava pre- :

Já estão integrados ao elenco, visto um 'para amanhã (20)" mas
.

os jogadores Títa, Henrique e não deu certo. - Precisamos para
MaurcOvelha.ambosrecém-con- 'avaliaroajcgadores nas suas po
tratados pela diretoria. '''DeS1;es sições", disse Joubert, afirmando
três,

.

Conheço bem o 'futeb01 do Dão ter conhecimento dos adver
Ovelha, quejogou no Concórdia, sários nos amistosos, '

Mauro Oven.a .. - Henrique_

Tita

tado' verbalmente"; explica o jo-
gador, acrescemando que um te
lefonema de ummembro da dire
toria do Pa:lmeiras proibiu a per
manência dos jogadores. em
Jaraguá 'do Sul. "O seu Odilon
disse que o destino era Chapecó",
afirmaCésar, quejuntamente com
Adriano, estão treinando com o

I

, time da Chapecoense. .

.

O presídente da Chapecoense,
NUa Traesel, afirmou que os dois
jogadOres já estavam acertados

I com o clube há.sessenta·dias. "Pu..:
tebol nã� é feito colocando joga
dor dentrt) do carro e obrígando
os a jogar". disse Nilo.

-.

. ,

. -

MMgutt•••,.rri ° dl,,"'''o·da Chap.coe";e',,oapróximos ditll
"

,

' .'

,

.
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