
o bloco "Em Cima daHora", A prefeitura de Jaraguá do Sul

conquistou, pela segunda vez repassou esta semana RS S2 mil

consecutiva, o título do Camavsl -pera a conclusão das obras do
de rua de Jaraguá do Sul. "Estrela presídio, localizado no bairro
D'Alva" ficou em segundo lugar. Jaraguá 84.

PáliDa"

(
,

Trecho mireB.u:o_ Btwril e o trevo ,.ReiM""R_ - ligo", em _is 6eIrti4tJs - re

giftro"movimentD inten.Jo de vele". dIIrtmte tlldo o diII, octJfÜJ"lIIIdo engtll'lYlflllllentD6

Jaraguá do Sul ganha novo' sistema viário
Desde ontem, dez ruas centrais da inacabados ea falta de atenção de alguns

cidade estão com novo sistema viário. motoristas resultaram em acidentes. Até
No início da manhã, houve coages- o fechamento desta edição, o Copom
tionamentos nas ruas GetúlioVargas e (Centro deOperações daPolíciaMilitar)
Procópio Gomes de Oliveira, que nãotinhaoniuneroexatodecolisõesnas
também sofreram alterações. Trevos ruas que forammodificadas.

Biblioteca Pública dó Estado

A traficante Maria Catarina

Alves, a Catarina, foi presa pda
equipe da delegada Jurema WlIlf:
semana passada, com aproxima
damente 110 gramas de cocaína

P4liDall

ESTADUAL

Malw88. Gostosa como um abraço.

Depois de vencerna estréia do Campeonato
Catarinense, a equipedo Jaraguá joga a liderança do
Estadual emFlorianópolis, contra o Figueirense.
Técnico deverá fazermudançasnomeio-campo.

Página 12

o prefeito HiImar
Hertel, de Schroeder,
assumiu a coordenadoria
do projeto "PFL 2000",
na semana passada, na
reunião dos diretórios.

Página 3

"Em Cima da Hora" Presídio deverá ficar n �a Co orina�,_--t--.

venceoCamavaltkJS ptmJoIWjinalde11lll1'ÇO traficante da região

Oretor: Eugênio Victor SchßlÕCkel· Jaraguá do Sul, 24 de flver.ro de 1996 • Um jornal a 'serviço do Vale do ltapocú • Ano 77· N° 4.029 " RS 1,00

.

Jar(lguá enfrenta
o Figueirense na
capital do Estado.

. Hilmar Hertel
é coordenador
do "PFL 2000"

IMalweeMalhas
Idoou R$ 440

Imilsóem1995
t

I Confira as doações
que a empresa Malwee

. MaJhas, de Jaraguá do

; Sul, fez em 1995 para

I diversas entidades da
� região.i Página 10�

Pela Tí vez em Jaraguâ do Sul

rfei
ESTRÉIA DIA 07/03 ÀS 21 HORAS -ILHA DA FIGUEIRA - SOMENTE 5 DIAS - APOIO: CORREIO DO POVO
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EDITORIAL

Os boatos da política
I

,()mundo dapolítica em�ésperas de
eleições fazem os eleitores duvidar se

eles (políticos) estão interessados

próprio PFLjá discutiram uma possível
coligação, mas foi sintético ao afumar

quepara as vagasno Legislativo o partido
já defmiu que caminhará

Coligação
pode ajudar e
atéprejudicar

. candidatos

com suas próprias pernas.
Outropartidoquetunbém
mantém umapostura firme
é o PPB de Nélsio Henn.
O partido praticamente já
definiu seus dois

candidatos que disputarão o pleito de 3
de outubro: Gilberto Menel e Moacir

Bertoldi, sem preferência para aquele
que ficar na cabeça-de-chapa. Os

pepebistas também 'mantiveram sua

posição inicial de que, caso houver uma
coligação, oprimeiro nomepara disputar
a prefeitura será do própriopartido.

Sri lanka • O ente humano éassim...

mesmo no povo ou só em

si.' Todes comentam que
fulano está se coligando
com outro para garantir a
cadeira do Executivo, ou
seja, deixando claro que a

união de forças poderá lhe
render muito no fmal do mandato. O

últ�o em dizer que nada está concre

tizado no que diz respeito à junções com
outras siglas, foi omédico VicenteCaro

preso (PSDB) que desmentiu os boatos
sobre a coligação de seu partido com o

PTB deDurval Vasel. Caropreso assumiu
sim que, além do PrB, PDT, PPB e o

Não é a primeira vez que
afirmamos nesta coluna que o

ente humano usando sua

inteligência planeja e executa

atos os mais hediondos, e por
isso 6- tido como a criaturamais
perigosa
e n t r e Os oNnlot:Ms
todos os

s e r e s I.,M/istos
Viventes;
E os

exemplos
estão aí,
já não se' falando nas guerras,
mas nos assassinatos, assaltos,
seqüestros e os atentados terro
ristas como esse do dia primeiro

"'" ,

S(J(J(IINS

.rJ. lJ.tliDAdu

II JoséCastilho Pinto

deste mês em Colombo, capital
do Sri Lanka. Com efeito nessa

data, acionado por controle
remoto, explodiu um caminhão
bomba em lugar movimen
tadissimo da capital Colombo
destruindo a agência do Banco
Central de Sri Lanka, matando
·72 pessoas e ferindo com gra
vidade outras 1.300. Ora, o ente
humano comete crimes dessa

hediondez, quando. deveria ser

bem o contrário, isto é, praticar
só atos elevados próprios de

quem é inteligente e logicamente
coerente, unânime, civilizado.
Infelizmente o ente humano é
assim ... falho parecendo que está

necessitando de um adendo à
sua inteligência, talvezum pouco
mais daquele espiritualismo que
tem por base a existência. de

.--/

Deus e da alma, e com que, p0s-
sivelmente, venha mudar o seu

íntimo e com isso continuar a

merecer adádivade viver, e f�a
mos assim porque existem pes
soas que não têm direito à vida.

Com uma mudança assim

purificadora é quase certo que
os crimes de um modo geral
inclusive esse centra a huma
nidade, .de Sri Lanka, teriam
senão um paradeiro definitive,
pelomenos uma diminuição.
* JOTmiista
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'Confira aHistória

"A 'Htstõru: de nossa

gente não podeflcar s6
na saudade".

. O Passado s6 é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Barãode Itapocu

Hál20auos
-Fm. 1876, enquanto o engO Emflio Carlos Jourdan desenvolvia as suas atividades
de Juiz Comissário, viajando entre Slo Francisco e Jolnville e a subida para o vale
do Rio Negro, o presidente da Província de Santa Catarina, Joio Capistrano
Banáeira de Mello Filho, preocupava-se com as externas áreas que iam, de São
Francisco até Penha de Itapocoroy, nascendo daí a idéia de aiarnovosmuniápios
ao nordelite da Província, sancionando a Lei n° 797, de 05-04-76, decreiada pela
Assembléia Provindal, cujo art. 1° dizia que desmembrava do 'lermo de São

Francisco, as freguesias de Nosso Senhor Bom Jesus do Pataty e de São Pedro
. dAlcAntrara da BarraVelha, para formarem um com a denominaçlo de Município
de Paraty.

Há70mos

-Fm. 1926, Reinoldo Rau que viera em 1911 de Brusque estava estabe�ecido com
ftorescente casa comerdal que comprara de Benjamin Stolzer, progenitor do
finado (Alvim) frei AIUéHo Stulzer, em 1920, na esquina das atuais ruas 4 (Pres.
Bpit. Pessoae Tl (Pe.PedroFrancken) anteriormente D. Pedro Deprimitivamente
Rua Cecilia. Be anunciava na imprensa que tinha estoque de banha beneficiada,
manteiga nata pura, queijos de 1· de Pommeroda (assim escreviam), arroz, farinba
de mandioca, sal rosso e fino, açdcar mascavo e cristal, fumos em lages e corda e
cachaça.
-José Etsching vendia sua propriedade distante 5 minutos da Estaçlo e anunciava
em alemlo: "Mein GrundstUck 5 Minuten von der Balmstation Jaraguá gelegen.
mitWohnung, Schuppen u.s.w. ist zu verkaufen.

Hâ60auos

-Fm. 1936, ocorria em pleno centro da cidade do recém emancipadomunicípio de

Jaraguá o sequestro, de três soldados, que se atribuía a uma farsa armada pelo
delegado Aldo Fernandes, na opinilo do semanário "JaraguiÍ". Os referidos

soldados estavamna esquina da rua Abdon Baptista (atual Mal.Deodoro, rua 2) e
a avenida Independência (atual·rua 1 - Getlllio Vargas), teriam sido solicitados a

embarcar num caminhlo, sob a alegaçlo de que no interior do município havia

algo de anormal. Os condutores. do veículo, depois de quatro quilômetros
continuavam viagem e os soldados supondo seremintegralistas, porque um deles
usava uma camisa com o sigma, resolveraJil saltar do veículo, no que foram

contidos porque os cOndutores portavam armas e os prenderam num rancba, de
28 de fevereiro a primeiro de março de tarde. sem alimenlaçlo. (continua)

BálOanos

-Fm. 1986, o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Jaraguá do
Sul ministrava cursos a 2.200 alunos, em 85. Das 2.317 matrlculas, segundo o

relatório, 2.189 alunos concluíram com aproveitamento os cursos ministrados,
houve 102 evasões que correspondia a 4,4% das matrlculas e 36 reprovados que

significam 1,8% de não concluintes, seg'!l1do o professor Joio Beckhauser.

-�percutia ainda a morte de Heinrich Geffert, ocorrida no dia 10-01-85. nascido
aos 13-02-1919, filho do prof. Heinrich Andreas Geffert e Bertba Mabnke, ele,
Heinrich, casado com Olga BreItbaupt, desde 20-03-1948, pessoa de renome,

pelo muito que pai e filho realizaram em prol do desenvolvimento de Jaraguá do
Sul, e onde seus filhos Qenno, casado comWaltrudes Kienen eWalter, casado com
TAnIa da Silva e os filhos destes continuam a obra, numa perfeita sucessão de

geraçOes voltadas ao trabalho.

r

A comonidade cresce
e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.

I,Delas Rodas
industrial

ALTA 7ECMX.0GIA
EM IlA7SfJA&lffJMAS
PARA AlJAIENÍOB

FaNt (047)371-2277
.la'agu6 do &AI - sc
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_ � DEFINIDO

Anotaçoe� Hertelassume coordenadoria

doprojeto "PFL2000" esteano"Ratazanas"
Considerada uma das cidades com maior número de

jornais em circulação, Jaraguá da �ul peca em algum
pontos. Pessoas sem o mínimo conhecimento acham fácil
estar atrás M uma máquina de escrever e redigir um
texto. Casos recentes mostram que realmente pessoas

deste nível existem em Jaraguá. Para eles, fazer jornal é
status (pelo nível, estão se desmoralizando) e não i1(or
mam o leitor dos acontecimentos da região. CoitadosI

Schroeder constrói

segundamicrobacia
Apartir de março, a
secretaria deAgricultura de
Schroeder inicia as obras
damicrobacia, no bairro
DuasMamas. Esta é a

segunda, desde o tmäo da
gestilo deHilmarHer/ei e
beneficiarã cerca de 120 '

Iam/lias, das quais 30 vivem
exclusivamentepara a

.

atividade agropecuária. A .

obra seráfinanciadapelo
BIRD e coordenadapela
Epagri.

Trânsito complicado
depoisdasmudanças

Co", cerúr.tI, 4epois tle
PIUSII'po,ateperúJtIo

t!XJIerimellllll, o traMito tk
JlII'tIgIIIÍ tioSlIljict11'6

,,"1110'plll'tlse trIuIs.itlll',
"'IIS,pelo ",elUJS, IlIItes tk

colDc6-1o e",jiuu:iD1III
,,"Ido, tleveritJmprimeiro

ÜlstlliIIr oasemtífortlS e

P'.""""",elho,policillü
",iIittuw. 01lÚlll, .u", tloa

congeslÜnulmelltos,
IIcüleIItes IIImb-fo,."",

registrtltlos.

NO'ADE
AGRADECIMENTO

A família enlutada deLauroSchlichting,
ainda constfJmadapelo seu falecimento no '

último dia 15/()2196, com a idade de 71 anos,
agradece ao Dr. MarcoAntonio, Dr. Viana, ao

VereadorPedro Garcia e a todos os

amigos, parentes e conhecidos,
pela solidariedade prestada.

A família· enlutada

QU8XA-CRiME

Prefeito pede abertura
Jarápá do S.. - o prefeito "Determinação da queixa-

Durval Vasel (PTB) determinou' crime é para que nossa asses

na quuta..feira passada, a aber- sorla jurídica possa apurar os
tura de qucjxa�e óontra pes- respomáveis e coibir este tipo
soas que estão usaDdo papel tim- de abuso que veio a causar 'mal
brado daprcfciturammicipalpa- estar' entre a população, nota
ra controlar o índice da popula- damente as pessoas que rece

ção de Jarasuá do Sul (Crema- beram esta nota", diz, revoltado
tório).' o prefeito Durval VaseL

J ....PdOS.. -Umen
contro, scmaD8 passada, na re

ci'eativa da Arweg, coordalada
pelo deputado estadUal Geraldo
Wcmingbaus (PFL), marcou o

início do projeto "PFL 2000"

para este

aDO. O pro- Iro,/lllo _O r

jeto, lan- _I_I. -

çado no tIS IH-f--
começo de r_L'"

9�, foi u- fH'0p'''''0
derado até l1li tWltJ6i'o
dezembro
por Francisco Schorle, de Gua
ramirim. Para 96, a ooorde
nadorja do projeto está sob a

responsabilidade de Hilmar
HCl'tcl, tnfcito deSobrocdcr. "O

partido espera, com a conti-
.

ouidade deste trabalho, alC8Jl98l'
bons resultados nas próximas
eleições e para isso, já orpüza
um extenso cronograma de
remiões e encontros em todos
os municípios da região",
aJfatizaHerteL

Objetivo
Na reunião, que contou com

a participação de membros
pcfe1istas das cidades de Com

pá, Guaramirim., Jarasuá do Sul,
Schrocder, Massaranduba, São

João do Itaperiú, Barra Velha,
Penha, Piçarras, também foi
discutido o fut;uro dopartidonas
eleições de outubro. Uni dos

objetivos do PFL no projeto
2�, é formar novas lideranças

na regij.o visando o pleito mu

nicipal.
O deputado Geraldo Wernin

gbaus já marcou o próximo
eocontro, que acontecerá dia 1�
de março, em. Barra Velha.

Concurso público
A prefeitura de Scbroedcr já
está com inscrições abertas

para o Concurso Público

Municipal, nas vagas de:
médico pediatra, obstetra e

clínico geral, auxiliar e

atendente de enfermagem,
pedreiro e servente. O .último
prazo para a inscrição é até 4
de março, mesmo mês da

realização das provas.

UM UNO
MILLE MAIS
'PRÊMIOS·
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JARAGuA DO SUL

Bloco "Em Cima daHora"
é bicampeão ·do Carnaval
J araguá do Sul - Pelo

segundo ano consecutivo, o

bloco Em Cima da Hora, com
55 pontos, conquista oCarnaval
de Jaraguä do Sul. Estrela
D'Alva, com 48 pontos ficou em

segundo
lugar e Só Mols d. IS
Pra Agra
dar,com47,

- chegou em

terceiro, Os
blocos
camavalesoos

Alegria Alegria, Só Alegria e

Sem Preconceito ficaram em

quarto, quinto e sexto lugar,
respectivamente.

Aumento
Mais de 15 mil pessoas (da

das da secretaria de CUltura)
estiveram sábado e terça-feira
no desfile na Reinoldo Rau.

Segundo a coordenação do
Carnaval de rua deste ano, houve
um aumento de 40% em relação
a 1994, quando aconteceu o

último desfile de blocos nas ruas

milp.stHIS
ptesllllo/tlm
tJ desDI.

jaraguaenses. Um dos motivas

que levou miJhares de pessoas a

prestigiarem o Carnaval, foi o
aumento, segundo membros da

coordenadoria, de blocos par
ticipantes. Para isto, a Divisão
de Cultura prepara a criação da
Liga Jaraguaense de Escolas de
Samba, visando aumentar o

número de blocos no desfile do

próximo ano.

O Carnaval em clubes da
cidade também registrou um

bom público. Até ontem à tarde,
a diretoria do Clube Atlético

Baependi, um dos mais tra
dicionais da cidade, ainda não
tinha computado o número de
foliões que pularam duas noites
sem parar.

EMPR�STIMO

São José e Jaraguá recorrem do Issem
Jaraguä do Sul - Os hos

- pitais Jaraguá e São José estão
- recorrendo ao Issem (Instituto
, de Seguridade do Servidor

- Municipal) para um empréstimo
, de R$ 200 mil. O dinheiro será

para quitar as. dividas des dois
,

hospitais, que atualmente che-

gam a R$ 500 mil.
,

.

Oma reunião, semana pas
sada, entre os diretores dos

hospitais, líderes comunitários e
as deputados Ivo Konell, Udo

Wagner e GeraldoWerninghaus
com o prefeito Durval Vasel,
revelou as dificuldades finan
ceiras de cada entidade, ficando
assim, segundo os diretores do
São José e Jaraguá, "impossível
investir em equipamentos",
mesmo com o atendimento ao

SUS (Sistema Único de Saúde),
onde a taxa paga por paciente
"fica abaixo da qualidade de
atendimento prestado".

Por outro lado, a prefeitura

alega que também não dispõe de
recursos para auxiliar os hos

pitais. "Nossa situação financeira
é crítica. Por isso sugerimos a

cada diretoria que buscasse

empréstimo junto ao Issem" l
disse o prefeito Durval v��r,
lembrando que o hospital São
José pagou, ano passado, cerca
de R$ 300 mil em juros.
A maioria dos equipamentos

adquiridos pelos hospitais em 95
veio através da. iniciativaprivada

Homens trabalhamdiariamentepara entregarobm em IlUU'fO

PRESfDIO

Repasse de R$ 52 mil
. viabilizará conclusão

Jaraguá do Sul- Com in
vestimentos na ordem de R$
52 mil para a conclasão da

obra, o presídio de Jaraguá do
SUl deverá ser entregue no pra
zo determinadopela prefeitura
e secretaria de Segurança
Pública de Santa Catarina: 28
de março.
A garantia do repasse desta

parcela foi do próprio prefeito
Durval Vasel, que assim via
bilizará o término .da cons

trução. "Mesmo enfrentando
dificuldades financeiras,_
vamos priorizar a conclusão

do presídio, para que pos
.

samos oferecer melhores

condições dé trabalho aos

policiais", destacaVasel.
Fim

Com esta parcela do muni
cípio, o governo do Estado

repassará mais R$ 80 mil,
.

terminando a convênio firma
do para a construção da obra.

Segundo o secretário de

Justiça e Cidadania, Samuel
Nercolini, o presídio de

Jaraguá do Sul será um dos
mais seguros de Santa Cata
rina.

o Banco de Santa Catarina.

Bem casada com o
seu futuro. BESC
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ENCHENTES

·Prefeitura enviará
pedido solicitando

liberação de verbas
J araguá do Sul - o

prefeito Durval Vasel (PTB),
deverá encaminhar nos pró;'
ximos dias para o Ministério da
IntegraçãoRegiooal, emBrasília,
um pedido para a liberação de

R$ 4,3 mi-
lhões junto à lollltJS do
Caixa Eco- .-ll. ,I
nômica Fe- �"r.IiO
deral. O fi- Iomm IIIt:Ils
nanciamento

prevê a in- p,./lItlltodtJs
fra-estJUtura
de tubulações em bairros peri
féricos da cidade, evitando as

cheias. "Há dois anos estamos
enviando o pedido para o

ministério visando a liberação de
recursos, mas até agora, nada.
E como nossa arrecadação está

comprometida com a folha de

pagamento dos servidores e

obras demenor valor, ficadifícil
realizar tais melhoramentos",
afirma Vasel.

Periferia
Em. dois meses, pelo menos,

cinco localidades foram cas-

tigadas pelas enchentes - Mor
ro da Boa VISta, Tífa Blaesing,
Dha da Figueira e os bairros
Francisco de Paulo e Água
Verde. Os prejuízos ainda não
focam calculados mais estima
se que em regiões mais baixas,
ruas e tubos terão que passar poc
total reforma, "isto se liberarem
averba", avisa o prefeito.

VENDO
ApartamentoemBamVelha EDIFÍCIOPRFSIDENTE-4° andar
3 quartos, 1 banheiro social, sala com vista para o mar, copa/CO
zinha, área de serviço, dependência de empregadalbanheiro

TratarcomMarlene em laraguádo Sul,
no telefone (047) 973-51"

---APEDIDO

Ladrões depalmito surpreendidos
pelos proprietários fogem

Pato ocorrido namadrugada de
segunda-feira (19.02.96) �m
M••••r••dub., na localídade
Ribeirlo Irma, onde ap6s longa
campana reallzada pelos proprie
tários de diversos terrenos, ladrões
de pabnito foram surpreendidos
transportando o produto do roubo.
A localidade estava há diversos

anos sendo saqueada por esta

quadrilha, que utiliza, até telefone
celularpara se comunicar, sem que
nada pudesse ser feito, para acabar
com esta prática crímínosa de

mvas4odeterrasparaex�odo
paIlnito.

Na tarde de domingo(18.02.96),
foram avistados pabniteiros atuan

do DOS terrenos, e os proprietários
solicitaram a presença da Políci.
Militar para realizar a prísão
quando o produto fosseretirado por
algmn veículo, e a qual .egou-.ea
prestar tal atendimento alegando
falta dePessoal, ficando combíaedo
que somente se o f.to realmente
acoDtecesse era para aciona-la.

Namadrugada de segunda-feira,
os Srs. AfoDloBaum...,Aveli.o

Beek, LuizC.r1os Orzee,Nello.
Kleekhoefel e L.uro Flemlag,
percebendo a entrada na proprie
dade do Sr. Norberto G.ulke, de
veículo suspeito, fecharam as três
saídas da localidade com suas

máquinas agrícolas, onde ap6s
tentativà de fuga e troca de tiros os

ladrões abandonaram a camioneta

Toyota com 807 cabeças depalmito.
A camioneta Toyot. HUux,

importada, placas LYR-8440 -

Gu.ramirim, foi gumchada até a

Delegacia de Polícia de Massa

naduba, onde foi constatado que a
mesmapertence à BelmorBernar

di, residente na rua João Sotter

Correa, sn. em Guaramirim, onde

segundo a Polfcia o elemeDto possui
uma fábrica de conservas. Todo o

palmito foi doado a APAE de

MUsa1'anduba.

Inquérito foi instaurado pelo
Delegado deMassaranduba, Sr. João
Iv.. Kazmierski, e�laPolíciaAm
bíental de Joínvílle, onde o elemento
BelmorBem.rdi, deveräresponder,
pois trata-se de crime contra o meio

ambiente e é inafiançavel, mas até o

fechamento da reportagem ninguém
apareceu parareclamar o veículo.

O fato mals estarrecedor, e que
deixou a todos revoltados, ,é que em

05.02.96, conforme informaçlo da

pr6pria Polícia, ou seja, meDOS de 15

dias, esta mesma camioneta, foi

apreendida em Guaramirim peÍa
Polícia, transportando palmito irre

gular, provavelmente roubado, confor
me consta no boletim de ocorrência.

Omotorista ficou detido por 24 horas
e depois liberado, mas o filho do

elemento Belmor Ber••rdi, por ser
menor de idade foi liberado no ato da

prislojunto com a camioneta.
Tal agilidade Da liberação do

motorista preso e da veiculação na

impreosa local t" somente do nome
domotorista, não informando o no

me do proprietário da camioneta,
deduz-se ser por este elemento ser

irmão do vereador Sr. V.ldir Der
••rdi, em Guaramirim, argumenta
um dos proprietários lesados.

A revolta dos proprietários tem
precédêncía pois, este "mau ele

mento" queutiliza carro importado,
celular e que 'impmge a um fllho

menor de idade a tarefa de roubar,
de trabalhadores rurais que durante
o dia se debruçam sobre a terra e a

noite tem que se armar para prote
ger o seu patrímõnío deveria ser

duramente punido. Mas uma COD

versa com o Promotor Päblíco de

Guaramirim Sr. VitorEmmeodoer

fer, o mesmo acredita, que dificil
mente estemau elemento será con
denado pols faltam provas subs

tanciais para tal, e ele poderáutilizar
de vários subterfl1gios jurídicos pa
ra escapulir das acusações, ínfor
maram os proprietários, e como se a

devastação de mais de 20.000

palmitos' não fosse uma prova
contundente, reclamam os mesmos.

UBRA - Período em ESCORPIÃO - Auxo
que deverá prestar astral dos mais propf
maisat�o em tu- cios a todos os seus
do que !izer, pois es- interesses materials e
tá predisposto a ter profissionais. Esforce
aborreclmentos e

se o mais que puderprejuízos de monta. '

Sua personalidade que conseglirá realizar
se exaltará, bem co- todos os seus anseios
mo as chances de e desejo&. ótimo para
sucesso issional. as v .s ao amor.

SAGITÁRIO - Perkldo
oos mais afortunados,
receberá boas propos
tas de negócios ou tr.
bailo, realiza'á boapat
te de seus sonhos, an
seios e desejo e viverá
momento feliz ao lado
da pessoa amada e

dos familiares.

CANCER - Bom perfo
do para uma viagem
de negócios onde po
derá descobrir uma

transação que conte
nha uma chance de
melhorar sua vida, po
sição profissional e fi
nanceira. Principal
mente através de
ami os e irmãos.

LEÃO - As ações
corretivas, discus
sÓes demoradas, de
mandas e toda e qual
quer questão que se

ligue aos seus direi
tos, devem ser trata
dos com cautela e

coragem. Conte com

os amigos.

VIRGEM- imoperfo
do para obter a coia
boraçäo de outras
pessoas para mudar
a sua vida para me

ihor. Contudo, seja
mals determinado e

evite a participação.
ótimo aos contactos
sociais e' as novas

,

emlzades.

CAPRICÓRNIO - Ex
celente aspecto as

tral para as experiên
cias psfquicas e ao

aumento e a evolu
ção de sua 'inteligên
cia e conhecimento. A
saúde será bastante
boa o que lhe dará
maiores condi õss

AQUÁRIO - Benéfica
influência astral para
tratar de questões so
ciais pendentes, para
lucrar em negócios
Iniciados anteriormen
te e a sua prosperida-,
de profissional. Contu
do, as disputas no lar
deverão ser evitadas.

PEIXES - Naoéumpe
rkldo propi:io aos negó
cios arriscados ou n0-

vos. Mas por outro lado,
o ftlDD cfEMKáelENarsua
inteligência e seu es

tado de s8Úde e pro
piciar-lhe ótimas chan
ces, no terreno profis
sional e amoroso.

ÁRIES - Alguém nas- TOURO - Tudo Indica G�MEOS - Perfodo
cicio em câncer e es- que você será incll- dos mais favoráveis
corplão poderá lhe dar nado a fazer uma via- parà você. Indicações
valiosas sugest09s ou gem, se é que ainda de melhorias no setor

orIentaçOes no perb:to. não viajou. Aconteci- profissional, social, fa
Fase promissora de mentos, nettelas e voráveis amizades, ó
felicidade sentimentai e circunstâncias felizes timos negócios e es

hannonia doméstica tarão deste perfodo petacular estado ds
_!__ saúde, Bom ao amor

Acautele-se em relaçao uma fase de plena e as viagens. �ito fi-
a sua sallde. satisfação.
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VIDAROTÁRIA

Companheirismo de verão
Florianópolis - Os Rotary Clubs daGrandeFlorianópolis,

a .cada verão que passa aumenta de número os rotarianos
damaior organização de prestação de serviços do mundo.
No verão prestes a findar-se provou mais uma vez que

.

os Clubes rotärios de ponto de encontro para praticar o
companheirismo, a ponto de se transformarem em reuniões
internacionais.
ORotaryClub Florianépolis-Estreito, do lado Continental

teveumanoitada significativa. A"mesaprincipal contou com
o visitante JoséCarlosCipriano, doRC São Leopoldo-Leste,
o secretário do clube Paulo ROberto May, o presidente

. Adolpho Hochleitner e o visitante Reginald Armstrong, do
RC Cascavel-Primavera, encontrando-se ainda nas mesas

laterais os rotanianos visitantes Marcos Vandresen e Rafael
Antonio Niveiro, do RC Florianópolis-Trindade e E.V.

Schmöckel, do RC Fpolis-Leste. (E.V.s.)

Viagem a Cordilheira
. Apromotora de eventos JaneteMarcatto está

organizando, paraos próximosmeses, uma das
melhores aventuras para àqueles que desejam
conheceraCordilheiraAndina. Odestino fmal

.

da viagem é acidade deMatchu Pitcho.
Maiores informações sobre a aquisição

dos passaportes, ligue 372-1141.

SOCIAL

Carnaval deste ano em

Jaraguá superou as

expectativas dos
organizadores. Cerca de
5 mil pessoas estiveram
no último dia de desfile
dos blocos na Reinoldo
Rau. PraçaÂngelo
Piazera também recebeu
um bom público nos
quatro dias de folia.

Gente & Informações
Curso de Parapsicologia

A empresária JaneteMarcatto já abriu

inscrições para o curso de Parapsicologia em ,

Jaraguá do Sul, que seráministrado pela
dr'. Irine Zilak, de Curitiba. Informações

fone: 372-1141.

Gatinha Carol/ne GutierrezMol/na
êompletou dols·anlnhos na última

quinta-feira.·Os pa/s, Wilson e Cláudia,
preparam, amanhã, uma festinha para

comemorar a data

Carnaval supera
expectativas

BoateMarrakech
-

reabre emmarço

SerginhoCunha, da
Marrakech, promete uma
grande festa na reabertura

. da boate no dia lOde

março quando, além da

inauguração da nova
choperia, será escolhida a

representante de Jaraguá
do Sul p.ara disputar a

final do GarotaRBS 1V
emBalneário Camboriú,
no fmal domês.Inseri

ções na sucursal da tevê.

.
Pink and blue

Para crianças é partir de 05 anos.
FREEDOM

Para adolescentes, jovens e adullos
, Cambridge.

Para adullos com conhecimneto
básico

Cursos Prepal'lltórlos para os
exames de P.E.T. e F.C.E.
0fM.: A l'Ink anti bIupoauI�
pt6ptIapt:m lttInIpotte de tIlrJnM

lfuoLuizKIenen, 61- Centro - fone:312-2899

Não esqueça, dia 8 de

março naNotre Dame, a
bandanorte-americana

InfonnationSodety tocará .'

na casamaisbadalada de

Jaraguá do Sul. Ingressos à
venda no Smurf's Lanches,
Meti Doces & Salgados e

Visual Video Locadora.

"-----------------------------------------------------

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n- 90,
111 andar, sala 2 • Fone/Fax: 71·1788
Jaraguá do Sul • SC
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Oportunidade inédita para pessoas de
anbos os sexos, de qualquer parte de Santa
Catarina, não exige-se experiência, leVEmOS
e buscamos todo o trabalho montado em

sua casa, em apenas·4 horae de trabalho
você poderá faturar a quantia acima
montando um kits para montagem de
manufaturados de brinquedos. Envie já oseu
nome e endereço completo, já atualizado,
correto, mande.também R$ 5,00, por carta
registrada para poder receber material de
cadastro e despesas postais e etc.
Envie paraCabca Postal- 2075 - CEP 89010-
971 - Blumenau - sc

..

IMPORTANTE: - Caso você se agrade do
nosso trabalho, esta pequena quantia será
revertida em seu favor no seu primeiro
salário.

Vendo salano JaU Shoping
Center, no centro de

Jaraguá,com.�. ValorR$
10.000,00 (negocíävel).:
Contato 372-3314 após
18:OObr.

Vende-se casa de alvenaria,
seminovacom 108m%,dois
quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia,
dispensa, banheiro com

h i d r o m a s s a g e m .

Acabamento de prineira.
Terreno com 400m% todo
murado. RuaAdolfoTribes,
409, lateral daRuaJoinvile.
Defronte ao Rei dosBotões.
Valor R$ 35.000,00. Fone
371-2874

Vende-se Uma loja de bebê
com amplo estoque e

excelente localização.
InfonnaçõeB pelo fone 371-
67$3

Nasce em Jaraguá do Sul uma pequena empresa de editora{ão gráfica,
e como todo recém nascido nós ainda estamos dando os primeiros
passos; mas com esperan{a que estes se tornem cada vez maiores.

Rua Exp. Gumercindo da Silva. 90
sala 03 r andar Fone:372-3905

A PAPYRUç OFERECE A IJOCE� QÇ
ÇERIJIÇOÇ DE: ARTE fiNAl � CRIAÇÃO DE: •

togemarcas .

Cartões de visitas
Panfletos
Layout de placas
Cartazes

Anúncios em jornais
Calendários
Cardáplos persona
lizados
e muito mais.

,

TULHA Alirn:'-:'�:�aiS
Allmente-se somente com produtos naturais: cereais à
granel, chás, aveia, grano/a, sucrl/hos e muitomals!!1

Venha conferlrll
Rua CeI. Procópio G_ de Oliveira, 1493

próximo ao semáforo da Duas Rodas

TB FO'MNCAÇQES
CENTRAW PhUtp.
1"BLEFÔNICA Intelbrá.

Equltel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

Talion
Celular
18.ECCW«:AÇ('BUfOIUAIK:A

Revendedor

f?{fJOfN!filBlllll

TEilosPLANOSDECONSÓRCIO
ACESS6JIoS,ECMtAlENTOSE

......anos

CB.ULAR
REVENDEDOR

�.LSr.All
®_OTOllOtA'O!SlFJ'OI'.

SlNALIN1IRIOR

INFORMÁTICA
COMPUTADORES

COMPAQ

REPRESENTANIlCOMERCIAL DE
ASS.MAS

TV A CAIO· NET JARAGUÁ
Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

línica São Camilo
Dr. Marcas Fernando F. Subtil

:111.111111�1111.11!lllll�l.i!lll��!I.lllll
Medicina cio Trabalho - Frato.... - Urgincia.
Doen�. daColuna, I:.esõae cioesporte - Cirurgia. cio joelho
ExaMes:admissionais,clemissiOnai.eperiócicos
Horáno.a'tendimehto: 8:30 às 11:30e 14:00 às 18:3Ohs.

Você está preparado
para o inesperado?

A Mega está I

Além de oferecer diversas
opções na compra de
Micro Computadores;

treinamento; e uma consagrada
equipe de manutenção

ABIM l"IIIICOl'U�SI
EIS AQUI ALGUNS BONS MOTIVOS PARA VOCt E SUA EMPRESA ESCOLHEREMAMEGA INFORMÁTICA.

$öl NOVi IllIçãO

Manutenção - Vendas - Treinamento

einoldo Rau, 21 - Fone (047f3'72-2�OO CEP 89.251-600 - Jaraguá do Sul - SC
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372-25298comMiHce Vende-se Monza SLFJ87

grafrtemetáJic�. ImpecáveL
Vende-se terreno com Fone371-1953.
6OOm:t, área nobre daBarra,
ou troca-se por carro, Vende-seMaraj6 SLFJ89-
telefone ou terreno de prata. Tratar371-1953.
menocvalot Tratlr973-8942 Vende-se Gol CL/90

gasoina - bege metáico.
Vende-se bicicleta Ranger Aceito troca. Tratar 973-
com 3 meses de uso. Valor 8290.
R$l00,OO. Tratar973-9385

Compra-se máquina IndL

Zig Zag, contato 371-9822
e973-5851

973-3187
....

................OFTAMOLOGISTA
- -
- -

'-'"
� ,

DR. HSIAD MfNG KA�G

Precisa-se demoça - acima
de 18 anos, para tmbaJhar
em residência (apto.) Que
dunna no local. Contato
fones: 371-191ge372-3363

Vende-se Escort XR3/89
azul metáico. Em 6tmo
estado (particular). Tratar
372-4273 cl Rubens

Vende-se terreno na Via
Vende-se terreno com ,Romana(próx. PostoMane)
35()m't - próximo do trevo de Medindo 42Om:t. Valor R$
acesso à Schroeder. Tratar 23.000,00. Tratar973-5486cl
372-4273 clRubens Flávio

Vende-se terreno. com
Vende-se mel de allelha 6OOm:t, áreanobrenaBarra,
puro. Tratar973-9385 ou troca-se por carro,

telefone ou terreno de
Vende-se filhotes de Bassê . menor valor. Tratar '73-

(Cofap). Tratar372-0755. 8942

VendolpanemaSU91,cor Vende-se cavalo Manga
grafite. ValorR$ 9.300,00. Larga com 2 anos e meio.
Tratar cl Rosangela. Folie Preço a combinar. Tratar

POSTO MARECHAL LTDA.

�Liquigãs
-COMBUSTíVEIS FILTRADOS

,. I

-SUPER TROCA DE OLEO

-LAVAÇÃO COM'PLETA
-LAVA' RÁPIDO-
-LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE
-LANCHONETE ,

FONE/FAX (047)
372-0705 * 372 ..1888 * 371-0905

Avenida Marechal Deodoro·da Fon••ca, 981 - CEP 89251-701 - Jaraguá do Sul - SC

VÂAIG
•'

.....

.�NORDESTE�·:::r�·-

:•.:.•:.::l

..
:.::::\;;;: : RIO SUL:: ..::::."'::���::':" ) -

.

"::. �
.......

CARGO
.

Agora com a NORDESTE linhas aéreas regionais juntando-se a Ri�Sul, são 62 cidades
integradas pelo grupo, do Rio Grande do Sul até o Maranhãd.

Com esse importante investimento, a Ri�Sul tende a aumentar sua área de atendimento c�m
conexões simultâneas Ri�Sul/Nordeste, oferecendo a voeêmais opções e agilidade na

entrega de sua mercadoria. I

Atendemos em Jaraguá do Sul, Joinville e Região. Com coletaS e entrega a domicílio, como
suamelhor opção em despachos de documentos, amostras, confecções, eq�ipamentos,

.

encomendas e vários outros produtos que você poderá confirmar sob consultas para
qualquer parte do país.

Consulte-nos, estamos aguardando a oportunidade e lhe oferecer o melhor preço aliado a um

.ótimo atendimento e qualidade de serviço.
'. -�

����l1�
\ ���f

I AV. MAL. DEODORO, 130 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC ���
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R [i@[fd[bY@
EScor,1 L bordo 93

Monza SLE bordO st

Ipanema SL grafite 93

Chevelle Halch verde " 80

GoI CL praia st

GoI CL branco 88

Gol LS verde 86

Gol LS vermelho 86

Gol LS bege 84

Gol LS branco 83

P••IS verde 83

Passai L verde 79

FlaITlpo verde 95

SlIllana C)JlIllum 'GL 87

Tempra 8V GR V a2ll1 84

tAkELX vermelho 95
0-20 90 Turbo prela, 90

Escol! GL a2ll1 89

Escol! Ghia a;iul 87

Uno tAle EP. 4p branco 96

GoII1ooo branco 93

Monza SLE prelo 86

ANUNCIE
EM JORNAL
A MíDIA QUE
MAISTEM

CRES,CIDO NOS
IIÚLTIMOS ANOS.

371-1919
372-3363

I'

II

R. JOINVILLE. 2050

FONE/FAX (047)
371-1 574 I 973-9753

I

Rua Joinville n" 3573
Fone (047) 371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

��"�-?�187IMOVE I S CAEa 1741..1

COI'U • flNDI • LORII • IDllllrU • .OIPOU

OOVEL 12 Qtos Gar Bairro Bndereço/Pont9 Ref. PREÇO R$ Infonações 'Gerais

Sobrado 300 6 4 Centro 'R., Conrado Riegel, 127 130.000 Soaente eil Dinheiro
Sobrado 280 4 1 wzade R. Roberto Zíellallll,2920 70.000 Aceita troca/carro/pare.
casa Alv. 200 3 2 Lenzi R. Vitorino stIingari, 80.000 Troca p/apto quito c/2 gar
casa Alv. 190 4 1 SCIIROBDBR R. Princesa Isabel, 547 80.000 Terreno 6.562 12 - Parcela
casa Alv.

'

140 4 1 Lend R. Urbano Rosa, 517 35.000 Solente
.

ai Dinheiro-
casa Alv. '190 3 2 Jguá Esq. R. OUvia Pradi, 34 55.000 Aceita terreno pr6x'.1iEG II
casa Alv; 130 4 2 Lenzi R. Elpldio lIartins,s/n 34.000 Aceita -terreno/carro
casa uv. 240 4 2 Barra R. Marcos V.Girolla,474 85.000 Aceita Carro/Ill6vel - vlI
casa Alv. 205 4 2 !na Paula R, victor Nithoshi, 440 45.000 lIegociáveis I
casa His. 145 4 1 Centro R. João Doubrawa, 373 45.000 I' lIegociáveis

Cobertura 220 3 '2 centro Bd. Arqus - 8/9' Andar 160.000 Apto IIOVO e todo'IIlBILI!OO
Apto OK 78 2 1 Albade Res. wzade - 3' Andar 18.000 + Finane. CEF - ,14 anos

Apto OK 184 3 1 Centro Bd. carvalho - 8' Andar 70.000 + Finane. CEF - 14 anos

Apto Cons 112 3 1 Barra Res. lIarri Harquardt 6.600 + 100 parcelas de 264,00
Apto Cons 175 3 2 Centro RuadeCEF - 3' Andar 65.000 Ent. 06/96 - ,Troca p/casa
sala Coll 25 - - Centro SIIOPFIIIG JARAGOÁ I' pis 23.000 + 2 CUB lês/Aceita tróca
sala Coll 25 - - centro SIIOPFIIIG JARAGOÁ 2' Pis 30.000 + 0.93 CUB lêsfllegocia
Ponto CoI 50 - - centro MaI.Deodoro (pr6x.J.OSS) 22.000 Atual Loja 8enetton

Lote 601 '
- - Jguá Esq. Condoúnio Azaléias 27.000 Aceita parcelar/telefone

Lote 737 - - Centro Próx. Antiga ROOoviária 90.000 Aceita pentita por Prédio
Iiote 1790 - - Figueira Próx. Ponte da liEG II 35.000 Parcela ou vende el lotes
Lote 695 - - Rau Rua da Faculdade - FERJ 15.000 Entrada 5.000 + Parcelas
Lote 750 - - SCIIROBDBR Pr6x. Co1. Miguel Couto 5.000 OU parcelado el até 25 x
Lote 450 - - Rau. . R. Ana Núller Inke 10.000 Negociáveis
Lote 450 - - Jguá Esq. R. Arduino Pradi 9.000 Negociáveis
Terreno 7500 - - lIereu Próx. Igreja Matriz 30.000 Aceita parcelar
Terreno 27675 - - Atizade Próx. salão Atizade 350.000 Aceita carro/telef/il6veis
Lotes 465 - - Figueira Residencial Piazera I 6.000 Ent. 2.000 + 48 x 210
Lotes 385 - - Atizade Residencial Beblill9 10.000 Ent. 5.000 + 5 x 1.000
Lotes 630 - - Vila lIova Próx. FOROII/Rádio RBIi 35.000 Ent. 15.000 + 10 x 2.000
Lotes 483 - - Sb huzia Residencial GeraniUl 7.000 Ent. 1.500 t 50 x 20Q

Chácara 26549 - - sta Luzia centro de santa LuZ!ia 140.000 Galpão 800 12 /Casa 233 12
Chácara 180000 - - Garibaldi '!str. Garibaldi - h 15 80.000 casa a1v. - Aceita trocar
Chácara 111500 - - Gadbaldi Ribeirão lIúngaros.h 13 20.000 SeI IOradia -Troca/parcela
Chácara 125000 - - lIereu Ribeirão Grande - h 8 120.000 I" casa alv. - Aceita trocar
Chácara 95000 - - SCIIROBDBR Ist. Braço do SUl-h 4 55.000 casa uV. - Parcela 10 x

.

Lindo lote no Condollnio AZALtIAS
Res. GBRAIIIOII (Centro de santa Luzia)

Lotes COI toda infra-estrutura
(Jaraguá Esguerdo) (TaJaIIIio tédio de 500 12)

Área = 601 12 (Plano - todo aproveitável) A vista a partir de R$ 7.000 ou
A vista - R$ 27.000,00 Entrada de 1.500 + 50 x 2 salários Min.

(Acelta-se telefone ou parcelar) ou 4 x 500 (fixo) t 50 x ,2 salários Hin.

:1101rIoI.

Cll'ACIDADl DO T;

MOTOIl:MONOCIUNDfUCO.2TGoOoc la·_ .. ·tIl1Krn
....... eCURlO:40IIHmm '�"UTAOS
.111 _....n DI! cÓMflftlllAo: 1.2:1 VELOCIDADE 1Io4UIA: SO.Km Ih
RIFftICI O:ARNORtw. IUSPEHI.DIAN1',:QARfOTELE5COeJcO
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CORREloDOPOvo.4 Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 1996

CENTRO-
Excelente VILA NOVA - Excelentes CENTRO- VLA

Apto.c/02 terreno na lotes financiados em 10 Terrenocom BAEPEM>I-
quartos - Ed.

Domingos da meses - Próx. ao Fórum 1.395,()()m2- Terreno cl
Karlne - Rua próx.Javel R$ 490,40m2João Picolli Nova

e ao BreithauptR$ 60.000,00 70.000,00

ILHADA CENTRO·RIa RIODALUZ-CENrRO - Excelente lote Waller MaIqtadI •

RGUEIRA- Terreno cl Terrenocl Sftlocl
Terreno e/ c/740,OOm2 - Próx. Ed. 3.000,1IOt'ß' • pi(1x. eoo.oone edlf. 45.000,00mz -

455m2 edificado Catume Sd1ntiI,
Carvalho - R$ 60.000,00 .

Iranle plWaller com casa pr6x. aCEVAL.e/ casa MaquanI em 30,00 mistamista ßlIIIIt18
RS 90.000,00

CENrRO - Excelente
ILHADA
RGUEIRA- NiKeu Ramos •

343,OOmZ; . Casaem cobertura no Edit. Riviera Álea com Ten-enoo'
2OOO,OOmZ 50,00fundos da alvenariacl cl 246,oom2 próx. ao

5.083,08m2, metroe pa.. BR280JARAGUÁ piscina, cl estuda-se e40,OOmetroepa..
FABRIL

235,46m2 Beira-Rio Clube deCampo permutapor RJa JUIo11_ R$
carreta 35.000,00

VILANOVA -

CENTRO - Cobertura no VILA LENZI·
Barbada casa Terreno com Terreno e/ terreno comerci-
em alvenaria e/ 454,43m2 Ed. Residencial Dunker 733,50m2- ale/casa em

03 qtos. Valor (em construção) Edificado e/ alvenaria porApenas R$8.500,OO prédio comercial apenasR$R$ 30.000,00
55.000,00

APl'ClS"0Nl"0S
• Apo c/ 66m'1 'fo .d_i.dop. ·p,.emportlo. portaria .Ielr.• ""0 .RS30.000,OO. Edf. Hortbcia f

• Apo. c/7Sm'· 1 qto•• d_i.dop.. p,.emportlo. R"rtlri•• Ielr.· RS 14.840,00 d .... trade lDIlt Imuc. Cl. Ec ... RS179,OO mm.Io
• EdiU,I,.III.
AITOIDCOONIl'IIVÇÃO
IIMf.AlU,.&At.__
• Apo. c/ 114m' • 2' mdu, c/ 2 qtOl e del1lll. dep.lera...." portio e portlrie eletr&nice • RS 49.000,00 • ..,t'.. dlav. lev/96
• Apo. c/ 11 Sm' de r....t•• 2' anda,· c/ 1 ",mOl e delDllt cItp. sera...." corda. eport.ri. el.t_le•• RS 47.000,00 •• lIIrep du chov ..
rDlrçol96.
BI.,. PotáM·&/011_••..,.,.,
• Apto c/ 111m'· 2' andar.1qtOl .d ....i.dop.. saraaem, portio. portaria .Ietrboice· RS 15.000,00 + .. lcIo porcel.do emCUB .lIIrep
di.....m 1""97
• Apo. nm'· I' andar, I qto. demail cItp.JIflpu.portlo.portlri••I.trboice·RSI7.S00.OOHaldo.mCt1I.chov.. de:d97.
1IM/._,.....2SüJ_
· Apo. c/ 112m' • 2 qtos • demo .. dtp. c/ prosem·portio. portlriaeletr&oica. RS1S.000,OO ..,trade+_ldo emCUB • entreg.julhol97
I/Mf._,.,....._.."""-
• Apto c/ 214m' • 3' .ndar· ..rt. + 2 'foe. -ada, dumsq. iDdivälal, dop. ""","",da. 2 saraae..... llo·d. rutu, pi.sciD•• E"IIIrada RS 29.1 S 0,00
+ ....mi, poreetu do condomíaio • ..,trep 1../98
BlV. .t.•.,.,,.,_ .....�S"'"" .""'dlrra.t.._(oS"CAlt)
• Apto cf 300m', t.mo. di.oponlvel.aportamentOi n' 301,301,404.
Blinda: 29.2cub(RSII.281.0)+S2porc.lud.3.6S Clb (RSI.410.20)
Coutruçlo: PlOme Couto e Planej. LId.. om.í••mo de condomínio.
CIISIIS
• C_ (tDlDllo) • iIIa da Figueira cf 650m' úea cotlllnlld.. tem pi.ocill.. lflIdra Mporte, lareira, cItp. en,...pdo.r, canil· RS 200.000,00
• C... M..m�.· 230m' 're. cotutr.. 7S0m' terre.o • DO c.lllro RS 100.000.00
· C_ aIv•. R.IOI' Nadoch (Sio Luiz Gomap). 3 'fos. • demei.l cItp. c/ 120m' úea COtlllnlldL Troc apto. no centro,
· C_.DOVI· c/ 122m' úea cotutr. cf3 'fOi. demei.ldop. perto do Iuveotut· RS 6S.000,00 (porcoi )
·C nUla d 136m' . 4 'fOi. delDllt cItp. - R. ElIWIId Itrisch· B. Á&uaV_· RS3S.000.00
· C alv. 160m' 're. CODIIIr. 'Ieneec 420m' • R. H.Dri",. BOlloU.. RS SO.OOO,OO.
• C modeln c/ 110m' . Vila lai T.ne.. c/S12m' - seco, d...'f'I.... RS 40.000,00.
.C emalveDlrie c/ISOm' • T o 7.S00m' - Rua Bertha W••se
· C de ch4cera c/ 'tlam', em alve!!lria c/ toda mrra·eetNDlra, pi.ocill.. dolo plpl5e.s . terreno cf30.000m' • Ruo B.mardo A ScIuni� perto
do .110 Vit6ri•• iIIa da Fipelrr. . RS 110.000,00
1DIIINal

.

• T.rreno 'tI.OOOm', Wem em A,uuCIa.... Perl_ro UIb... • RS 4S.000,OO
• T.rreno .IIfIIUl-&",erdo - R.W.ldomiro Schimi.. c/ 700m' - RS 20.000.00
• T.neno - R. AlrredoMaxRmIt·c/930m'· RS20.000,OO
· Tereee . R. ADa Müller c/projeto, fund_to. l'p"," plO.to pI coDstruçlo de "pt.. c/ 174m' c.da. RS 15.000.00
· T.rreno 462m' .tr'-' da [areja Sio Iudas, DO alto· RS IS.OOO,OO
· Teeeee . Lot. doo Açores. PertoC..deias· 348m" B.rra Velha· RS 3.700,00
• Teeeee- Lot. Charq>Op., 378m'· RS 21.000.00
· TerreaoS.OOOm' 1 SOm' trevoda Mal ...... · c/ SOmde &elll. pl Rod.WoIrp"lW.'II•• 10Omd. fund.. · RS 41.S00.00
· Terr.no Ru. PedroWillter (ISOm da W.lterM'''IlJIr''), RS 3.000,00 ••trada+ 12 RS S83,33
· T.rreao c/1.120m' no começoda lho da Figuei... RS 3S.000,OO
· T.rreno c/10.000m'. c/49md. rrelll. cfIoe'T. Ribeiro (pr6x. trevo) RS 4S.000,00
· T.rr.,,!, cf2.150. R. Bert. Weeg. (pl..o ..eco c/ Rio I...,..".. Rmdot) • RS 40.000,00
l.OClIÇolO

•

· Lojas. R. &1..no.. S.·Pndi Elf.AIIIuno c/3Sm'· RS 3S0,OOcf42.24m'· RS400,OO· c/ S3,47m'· RS SOO,OO
· LoJ' c/ SOm' R. IJ....rdo Dontbuach, S90 • RS 0450,00
• Loj. c/ 42m' c/ ttitrOUt. ar ._doaado R. &1.... ra S. Pndl Elf. ADtuno· RS SOo.oO
• Galplocom ISOm', alto, cfliJlÇlotrirúic.. eacritório. RuaIoe'f'lmF. de Paulo, 1884 • RS 660,00

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 . SALA 103 . FONE: 371-8814

Imobiliária....-::-t'UI

Menegotti
TERRENOS

VILA- LALAU - ÁREA 392M2 - VALOR: R$ 11.500,00

AMIZADE - ÁREA: 450,oom2 - VALOR: R$ 12.000,00

VILA RAU - ÁREA 300m2 - VALOR: R$ 5.500,00

ESTRADA NOVA - ÁREA 301,OOm2 - VALOR: R$ 5.500,00

SALA COMERCIAL
ÓTIMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA NO 1!! ANDAR DO EDIFr
CIO MENEGOTTI CONTENDO 03 BANHEIROS - BOM PREÇO!

Ó:rIMA CASA
EM ALVENARIA COM ÁREA DE + ou - 50,OOm2 CONTENDO 02
QUARTOS E OEMAIS DEPEND�NCIAS. VALOR À COMBINAR.

CASA EM BALNEÁRIO DE CAPRI
TODA MOBILIADA CONTENDO 01 SUrTE, 02 QUARTOS E DE·

MAIS DEPEND�NCIAS.
CONFIRA!

AV. frmL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOTTI . 1 º ANDAR· SAIA 107/1 OB

FONE: (047) 37H1031 . JARAGUÁ DO SUL - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA' VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

Terreno cl 420mZ - Tlfa da Mosca
Terreno de 15x30 RuaRobertoZieman n
Terrenode15x34Rua LeopoldoJanssen
Terreno cl20.000mZRuaJoaquim Fco.dePaula
Terreno cl 1.0�Om2RuaProc6pioG. deOliveira
Terrenocl460m2RuaJoãoJanuárioAyroso
Terrenocl450m2Vila Rau
Terreno cl430mZLot. BemadeteDornbusch
Terreno cl440mZ BairroÁguaVerde
Terrenocl513mZfundosWeg I
Terreno390mZHajubaPraiaGrandt
Terrenocl31.000mZVila Nova próx. Fórum
Terrenocl560mZLoteamentoChampgnat
·TerrenoC/2.600mZRuaJoinville-Ótirnopontocomercial
Terrenocl430mZLoteamentoVersailles
Terrenocl 589mZ (esquina) Ilhada Figueira
Terreno cl400m2RuaMarcelo Barbi

Terrenoc/1.700mZRuaEpiIécioPessoapr6x.Koholbach
- aceita-se carro no negócio
Terrenocl532m2 - EstradaNova próx. Posto Marcolla
Terreno cl 500mZfrente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/500mZ (esquina) RuaHenriqueMarquardt
Terrenoc/1 0.000ecasadeaiwnaria, ótirnop'emprasa
-RuaWolfgangWeege (RioCêrro 10
Terreno 3.600mZRua MarceloBarbi - Vila Lenzi
Terreno cl70.000mZ cl arrozeiras e 2 fontes de água
natural emNereuRamos.
Terreno cl 28.000m2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos.
Terrenocom43Om2 noLoteamentoChampagnat.
Terreno cl 1 ooomZR. carlcsVasel
Terreno 15 x45 (ótimavista da cidade) Vila Nova

CASAS
Casa deAlvenariaemconstrução c/300mZ - Vila Lenzi
Casa em alvenaria cl 260mZ - terreno cl 1540m2 -

Schroeder
Casa em alvenaria cl 180mZ - 3 dormitórios (1 surte)
demais dependências,ProcópioGomes.
Casaem alvenariacl 160m2- RuaHenriqueSohn
Casa mista - Loteamento Corupá - aceita carro no

negócio.
Casa dealv. cl95mZ terrenocl370mZem TrêsRios do
NorIe

-

•
Casa de alv. cl 1OOmZterreno cl 538mZ - BairroÁgua
Verde

: Casadealv.215mZ-Praiadeltajuba

C
Casadealv.100mZ-BarraVelha

. Casa de alv. 220m2 1 surte + 3 dormitórios - Rua Max

E
ZWnann

Apart. emconstruçãoc/2 003 dormitórios,entrega em• meados de96, ruaGumercindo daSilva (localização
: Privilegiada).Financiamentopróprio.Consulte-nos.
• Apart.CondomrnioAmizade cl2 qtos. Entreda facilita
_ da.
• Apart. cl 313m2 cl 3 surtes demais dependências,
• acabamentode alto padrão,a50mdomar,Camboriú.
• AptoEd.lsabeiac/123mZ-2dormitórios+sufteedemais
• dependências.
-

•
• Sala comercial rua Joinville próx. Arweg
• Galpãoclescritório- R. LeopoldoJanssen
• Salacomercial40m2-RuaGumercindodaSilva
• Sala comercial42m2 - R. Domingos da Nova - semi-
• mobiliadopróx.Marisol.
•

.

Casaalvenaria 3dormitórios - R.Joinville próx.Weg II
• Casa3 dormitórios - R.AnitaGaribaldi
• VENDETELEFONEPREFlX0372

�ART.AMENTOS

ALUGA-SE

-
-
-

RUAJiDJPESCIDODT, lS7
(Ao IADOIlA1001 FF.RR.t\GENS)

FONE: 371-8009

CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS CORRDODOPOvo.5

Rua 25 deJulho, 317·Vila Nova ·JaraguádoSul·SC

FONE (047) 372�0153

VENDAS
- Terreno c/480m2 - Rua Vila Nova - R$·25.0oo,00
- Terreno c/ 461 ,39m2 - Rua 537 - Rua AntOnio M. Correa - R$ 13.000,00
- Terreno c/560m2 - RuaWalter Marquardt - R$ 42.000,00
- Terreno c/334, 12m2 - Rua 791 - Lot. Marquardt - R$ 9.000,00
- Terreno c/9.700m2- Rua Prefeito José Bauer - R$ 24.000,00
- Terreno c/406m2 - Rua José Marangoni - R$ 21.000,00
- Terreno c/464m2 - Rua 549 - Barra do Rio Cerro - R$ 10.000,00
- Terreno c/2.500m2 - Rua Pastor A. Schneider ,- R$ 35.000,00
- Casa mista c/36m2 e terreno c/450m2 - Rua Estrada Nova - R$ 16;000,00
- Casa de aIv. c/130m2 e terreno c/420m2 - Rua Max E. R. Ziemann - R$ 37.000,00
- Casa de alv. c/144m2 e terreno c/294m2 - Rua 246 - R$ 53.000,00
- Casa de a1v. c/153m2 e terreno c/364m2 - Rua EmßIo Schultz - R$ 37.000,00

.

LOCAÇÃO
.

- Apto. c/2 quartos - Rua Antonio Carlos Ferreira
- Apto. c/4 quartos - Rua Joäö Plcolll
- Casa de madeira c/2 quartos - Rua GuilhermeWackerhagen
- Casa de madeira c/2 quartos - Rua Domingos Demarchi
- Casa de madeira c/2 quartos - Rua Adão Maba, 154
- Casa de madeira c/3 quartos - Rua 547 - Barra do Rio Cerro
- Sala comerciai - RuaWalter Marquardt, 623
- �",I",

- RIIJ'I Pastor Alberto'" ".

Juizo de Direito da 11 Vara da
Comarca de Jaraguá do Sul • SC
Editai de Leilão· PROC. 15.340
À doutora Leila Mara da Silva, MM- Juiza

de Direito substituta da la Vara da Comarca de

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

FAZ SABER (em resumo ao artigo 687 do

CPC), o seguinte?
- Vendaem 10 leilão:Dia 17/04/96, às 14:00

horas, por valor superior ao da avaliação.
- Ve�em2° leilão: Dia08/05/96, às 14:00

horas, por quem mais der, desde que o preço não

seja vil. LOCAL: Edifício do Forum AÇÃO de

Execução. EXEQUENTE: BANCO

NACIONAL S/A. EXECUTADOS.
INDUSTRIA DE ESTOFADOS DERETTI
LIDA E DORIVAL·DEREfTI. BEM À SER
LEILOADO: 90 (noventa) conjuntos estofados
ÁPOLO para dois e três lugares, revestidos de

espuma e Tecidos de várias cores Avaliados em

R$ 320,00 cada um. TOTAL DA AVALIAÇÓA
DOS BENS: R$ 28.000,00.Por esteEdital, ficam
os Executados intimados dos Leilões supra, caso
os mesmos não sejam encontrados e nem

intimados pelo Sr. oficial de Justiça. Jaraguá do
Sul, 22 de Janeiro de 1996.

Eu, Escrivã Designada, o

subscrevi,
LElLA MARA DA SILVA

JUIZA DE DIREITO SUBSTITUTA

BARBADA
Vende-se ou troca-se por ,

carro, casa mista em Joinville,
bairro Capocabana.

Rua Américo Vespucio, 95
. Valor R$ 13.000,00
Telefone 371-9822

VENDE-SE
fÀ)nitn;�untemplad(;

Goi CL - OKM -

Parcelas pagas 20.
Tratar. pelo fone 371-
9822 ou 973-5770"

r.J.J.J.J.J .J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.
J Compro J
� �
� .J

J Compra-se carro J
� �

J usado acima de 85. J
.J

j Tratar pelo fone
� .

.J

j 973-5158 cl José j
• .J.J.J.J.J.J�.J.J.J �.J.J.J.J.J.J.J�.J.J"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMENTO
RuaJoão Picolli, 473 - Ed. Karine
-Apto.204 - 21! andr cl 2 quartos
..edemais dep. - R$ 32.000,00

VENDE
.. '.

1"'-APARTAMENlu
R. Bailo do Rio Branco, 760 - Edlf.
Sehiochet - eR andar - cl 01 suite + 02
donnlt6r1os + demais dep .

RS 4$.OOO,Óo + Rnanciamento

�

APARTAMENTO
Rua Adélia Fischer - 31! andar
3 quartos demais dep.
R$ 35.000,00

.

1t!l ea.a

q �iL__ II!
( -

.

Rua Bemardina BiUencourt Muller
W 221 - Vila LaIau - 02 swt.es + 03

dono. e demais dep, 1'$ 85.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. José Menegotti, � 2n - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$ 2.000,00

.

RuaJoIoSotb«Com!a 1081-03dorm.
e demais dep. R$ 38.000,00

CASA ALVENARIA
RuaLuiz Satler nº 63 - Barra -

01suíte - 02 quartos e demais
dependências - R$ 55.000,00

CASA ALVENARIA .......................
R. Bruno Schuster· nl! 153 -

Barra do Rio Cerro cl 03 dormit.
e demais dep. - R$ 25.000,00

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi nl! 160 - Ilha da
Figueira - 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$120.000,00

CASAALVENARIA
RuaAngelo Tancon � 106 - Terreno
2.698,83m2 - área construrda:
6oo,OOmZ - Ilha da Figueira
R$ 200.000,00

Casa
RuaDos Escoteiros, 193 - 03 donns., e

'

demais dependências. Rot 30.000,00

·0 ..

e
SALACOMERCIAL
Av. Mal. Deodoro, 855
Edif. menegotti - 11! andar, sl101
cl área de 110,OOmZ
R$ 60.000,00

�--

TERRENO .

RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396,00m2

-

R$26.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus "

Jguá-Esquerdo - surte + 0.2 quartos
R$ 55.000,00

ERRENO
R. Sem nome - Vila Lenz! - prox. 88110
IUnlão - cl 611,OOmz - RS 5.00,00 entrada +
parcelas de RS 700,00

-:"�!,f........�TERRENO .

Loteamento CamoSampiero
Jaraguá-Esquerdo - cl 560m2
R$ 8.500,00 entrada + financiamento

PRÉDIO
R.Preso Epitácio Pessoa, 272.
03apartamentos
02salas comerciais
R$265.000;00

TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 468,OOmz
R$ 14.800,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul, 17 de fevereiro de 1996 CORREIO DO POVO - 7

VENDAS
Terreno na BR 280 com área de 7.0oom2
Terreno 15x30mts na rua João Planischeck
Terreno Lot. Vicenzl e Gadotti Ltda. - Bairro Slo. Antonio
Terreno na ruaAntonio ,Carlos Ferrel'Pa de 19x30trts - Centro
Casa de alvenaria com 63m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti Ltdt
Casa de madeira com 113m2 na rua,Alberto Cartos Meier no Bairro Centenário
Troca-se Casa de alvenaria (120,oon12 terreno 7ootrts) em Barra Velha, por uma em jaraguá do Sul
Apartamentos com 1oo,oom2 na rua Antonio Cartos Ferreira.

.

Ca!;8 de alvenaria rua Julios Verch -_Terreno de 399,oom2
Terreno rua Max Doering, área de 365,88m2
Chácara em Nereu ,Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água
Chácara em Corupa com 131 .800m2 com toda a infra-estrutura

Quitinete rua ArquillÍedes Dantas - Vila Lenzi.

LOCAÇÃO
Casa de alvenaria 03 dormitórios, sala, coz., banheiro, área de serviço e garagem. Rua Joaquim Fco.
de Paula

,

Casade alvenaria 02 dormitórios, sala, COZ., copa, banheiro,lavanderia, sigaragem. RuaÁguasClaras
n° 85 - Ilha da Figueira'
Casa de alvenaria 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, lavandeiia. Rua João da Cruz de Souza.
Casa de alvenaria03 quartos, sala, copa, COZ., banheiro, lavand. churrasq., garagem. RuaJoão daCruz
deSouza.
Apartamento 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, si garagem - Rua Pastor Alberto
Schneider - Barra do Rio Cerro.
Quitinete ,01 dormitório, cozinha, banheiro,lavanderia e churrasqueira comunitária - Rua Arquimendes
Dantas.
Sala comercial - Rua Leopoldo Manke, 46 - Centro

C LASSIFICADOS DE IMÓVEIS

Larlmóvels
Av. Mal. Deodoro,141

••••••••••••••••••
I' �t;:' I

: CRECIN° 1589JÉ :
I I
I Ba....a Sul I

= 'IIRóveis =
I Fone: (047) 372-2734 I
I Vende I
I TERRENOS I
I Terreno c/337 Lot. Werner Marquardt, na Barra. I
I Preço RS 6.500,00 '

I '

I
Terreno 334m2, Lot. Werner Marquardt. BARRA IPreço RS 7.000,00:" 50% entrada, saldo 8 meses.

I, Terreno c/ 368m2, ao lado daRecreativa Marisol - I
I centro - RS 20.000,00 I
I Terrenos Lot. Jardim Hruscbka II, Bairro São Luís I
I

- R$ 6.500,00 - ent 'u� -�$ 2.000,00 mais 20 vezes
I225,00

I Terreno c/ 530,oom2, na Barra ao lado da Igreja I
I Evangélica - RS 14.000,00 I
I Terreno c/ 1.762,91m2 - Rua 25 de Julho, VILA I
I NOVA - negociável - RS 85.000,00 ICASAS
I Sítio c/62.0oo, na Tifa RAPP, distância 3.000mts. I
I da Malwee, Rua Exp. Amoldo Homburg com casa •
I de alvenaria de 155,oom2, caa de caseiro com I
I 50,OOm2, piscina7xll, bastante águaR$ 50.ooo,QO I
I-negociável, aceita outro imóvel, apartamento etc.

ICasa em Alvenaria c/152m2 - RuaOlício C. Pradi,
I Jaragua Esquerdo, defronte condomínio Azaléias - I
I R$ 40.000,00 I
I Casa de madeira c/162m2, RuaWalterMarquardt, I
I n° 2732 - R$ 30.000,00 � Aceita carro. I
I

Casa de madeira c/ 3 qtos, garagem, lateral, R. IWalter Marquardt - RS 21.500,00
I Casa em alvenaria c/ 170m2 - Rua Pastor A. I
I Schneider, na Barra - Aceita carro - R$ 37.000,00 I
I Casa em alvenaria c/180m2, 3 qtos, 2 BWC, gara- I
I gern, na BARRA, Aceita carro, terreno, com 50%

I
I

entrada e saldo a combinar - RS 55.000,00
LOCAÇÃO I

I Loja comercial c/ 33m2, RuaLuis Satler, BARRA - I
I R$220,oo I
I Loja comercial / 56m2 - Rua Alberto Schneider, I

BARRA - R$ 220,00
I Galpão em alvenaria com 150,oom2 - Rua Walter I
I Marquardt - defronte ARG! - R$ 350,00

'

I
• Casa em alvenariacl 2 qtos, garagem, todas peças I,
I grandes - Rua Bertha 'Yeege - R$ 450,00 I
I Loja com 36m2, Rua Angelo Rubini, ao lado. do

IDESPACHANTE CILO - R$ 250,00
• Casa de madeira 3 qtos, garagem - R. Verônica I
I Demarchi, 64 na BARRA - R$ 270,00 I

II RUA ANGELO RUBINI, 1223 IISALA9

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

UMA JÓiA NA RUA BERTHA WEEGE

ç LOTES

6
., INTERIMÓVEIS

CRECI0914-J

SUA
CHANCE ...

* Terreno com 747m2, Con
domínio das Azaléias
(Jaraguá-Esquerdo)

Preço: R$ 29.300,00 (à
combinar)

* Casa de alvenaria
com 60m2

Terreno com 420rJ121 Rua
Rio Molhá

Preço: R$ 25.000,00

* Vários apartamentos
de 2 quartos

(quitados efinanciados), no
centro e em baippos em
valores de R$ 30.000,00

,

E AGORA

• DIVERSAS OPÇÕES
A SUA ESCOLHA.

• COM TODA INFRA
ESTRUTURA

ÇFINANCIADOD
• FACILITADOS EM ATÉ

50 ME SES.

COMPRE LOGO A SUA
JÓiA NO LOTEAMENTO

A\ARCAT:TO
I�ÓVEIS

AV. MAL. DEODORO, 1179
CRECI093

� 371·1136
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CORRIllODOPOvo-8 PUBliCAções lEGAIS Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 1996

EDITALA1usuel be trajes
9(.este carnavalseja umfolião

I· afRiJre e óem 'l!estü{o com os trajes
camaualescos ia 'lJoce!Me{. ßláqui

Ta ° seu e entre nafolia com

estilo 'lJoa !Me{.FONE: 372-3349

RUAEXP.ANfONIOCARLOSFERREIRA,184

PROCLAMAS DE
CASAMENTO

MargotAdeUa Grubba LehmaDD, Oficial' do Registro Civil do 1 ° Distritq da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de SaDta CatariDa, faz saber que compareceram Deste Cartório
elÔbiDdo seus documeDtos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguiDtes:

EditalN"10.371 de 1410211996
ADEMIRREINHOLDEMARISTELA TAVARES

Ele, brasileiro,solteiro, eletricista, natural deCascavel,Paraná,domiciliado e residente na�uaCastro
Alves, 34, Vi IaRau, nestacidade, filho deRudi Reinhold eMaria IvanildeReinhold.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá doSul, domiciliadae residente naRuaCastro
Al�es, 34, VilaRau,nestacidade, filhade Ismael IgnacioTavares eAcenira Irací HenkleinTavares.

EditalN° 10.371de 1410211996
MOACIRMARCELINOEIVONETESCBULZ

Ble, brasileiro, so lteíro, prograr.lador, natural deMaripá, Paraná, domiciliado e residente na Rua
Antonio Bernardo Schmídt, 88, Ilha da Figueira, nesta cidade, fllho de Osni Marcelino eOlinda'
Marcelíno,

Ela, brasileira, solteira, auxiliaradministrativa, natural de Jaraguádo Sul,domiciliadaeresidentena
em. Estt:adadaribaldi, nesta cidade, ftlha deHeinzSchutz eAnna daSilva Schulz.

,

EditalN° 10.373de 15/0211996
GIOVANOBETTGHIZONIEROSADIOMARVENTURI

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natuJ'alldeOrleans,neste Estado, domiciliado e residentenaRua
299, n° 40, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Domingos ohizoni eMarta Bett Ghizoni.
Ela, brasileira, solteira, auxiliarde contabilidade,natural deGuaramiri.m, nesteEstado, domiciliada
e residen tenaRua 299, n° 40, Jaraguä-Bsquerdo, nestacidade, filha deAri�tides Venturi e Vanda
Deretti Venturi.

EditalN° 10.374de 16/0211996
ADEMIRDASILVA E KATHE SCHIRLEIDASILVA

Ele, brasileiro, solteiro, cronoanalista,natural deGuaramirim, nesteEstado, domiciliadoe residente
naRodoviaSC-413,kmll,Guaramirim,nesteEstado,fil.li.odeHeitorAntoniodaSilvaelAlciaMarta
Richter daSilva

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguádo Sul,domiciliadae residente naRuaHenrique
Fernandes GermanoMielke, 140,Bairro Vieiras,nesta cidade, filhadeGerson daSilva e Irene Besen
daSilva.

EditalN° 10.375 de 16/0211996
ILÁRIOZIETZESÔNIAGONÇALVES

Ele, brasileiro, solteiro, técnico têxtil, natural de Joinville, neste Estado, domiciliado eresidente na
Rua Getulio Vargas, 128, apto. 10, nesta cidade, filho de Eugênio Zietz eEstriZietz.
Ela, brasileira, solteira, dó lar, natural de JoséBoiteux, nesteEstado, domiciliadae residentenaRua
Getl1lio Vargas, 128, apto. 10,nesta cidade, filha deBraulino JoséGonçalves eMaurinaGonçalves.

EditalN° 10.376de 16/0211996
PAULOROGÉRlOWOLODOZELIKEOSVALDINADE SOUSACOSTA

Ele, brasileiro, solteiro,motorista, natural de Jaraguá do Sul, domíciliado eresidentenaRua Irmão
Leandro,787,Vila Lenzí.nestacídade, filho deValérioMiguelWolodozelik. eBIitaWolodozelik..
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deMagalhãesBarata, Pará,domiciliadaeresidentenaRuaTnnão
Leandro, 787, Vila Lenzí, nesta cidade, filha de Pedro Ferreira Costa eMaria Guiomar de Souza
Rodrigues.

Edital N° 10.377 de 1110211996 - Cópia ftcebida do cartórió deGuaramirim. - SC
ADEMIRVOLPIESILMARAVlRLEIBO.JARSKI

Ele, brasileiro, solteiro,metalärgíco, natural de Jaraguá doSul, domiciliado e residentenaRua28 de

Agosto, Guaramirim, neste Estado, filho de Pascoal Antonio Volpi e LeontínaVolpi.
Ela, brasileira, solteira,metalnrgíca, natural de Iríneöpolís, neste Estado, domiciliadaeresidentena
Rua 478, n° 41, Vila Lenzí, nestacidade, filha de Celso José Bojarskie Valmi Guis Bojarski.

'

EditalN° 20.378del1l01l1996
CARLOSCOELHOEINGRID BUTTENDORF

Ele,brasileiro, solteiro,operário, naturaldeSalete,neste Estado, domiciliado eresidentenaRuaPastor
Alberto Schneider, 87,Barra doRie Cerro,nestacidade, filho deAntoníc JoãoCoelho eOlgaCoelho.
Ela, brasileira, so lteíra, diarista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Pastor
Alberto Schneider, 87, BarradoRioCerro, nestacidade, filhadeBgonButtendorfeRosaliaHafemann
Buttendorf-

E para que chegue ao cODhecimeDto de todos, mudei passar o presente Editãl que será

publicado pela impreDsa e em Cartório, oade será afixado por 15 (quinze) dias.

PATRICIATAVARESDACUNHAGOMESTabeliãeOficiaideTítulosdaComarca
de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na fonna da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham nesteTabelionato para
Protesto os Títulos contra:
ArtemóveisGielON LIda - RuaGustavoGumz, 359 - NESTA
CircuitoSul Corn. Malhas LIda - Rua Exp. Antonio Ferreira, 22 - NESTA
ComérciodeTintasMarquardt- RuaJoa,quim Franciscode Paula, 158- NESTA
DamaproConfecções Ltda - RuaTenenteJoãoGomesSilva, 1242 - NESTA
Dalcelis - SamtJeI Têxtil LIda - Rua Carlos Blanck,221 - NESTA
E. R. Artemarsollnd. de Pias Ltda - Rua hto Bom, sn - CORUPÁ
EletroiarComl. Pçs. L1da-Av.MaI. Deodoro, 1369-NESTA
EngepasaEng.doPavimentoSA-RuaJoinville,1016-NESTA
FRNGiinthe Emmendofer- RuaAv. Mal. Deodoro, 260- NESTA
GustawServ. Coms. LIda - RuaGustavoBruch, 21 O - NESTA
hterContinentalCerãmicaArtdeCimentosLtda-EstradaSchroeder-SCHROEDER
hd.eCom.deMaihasGrizzfyLlda-RuaMaJ.CasteloBranco, 1952-SCHROEDER
José RogérioMolla - RuaJoséMenegotti, 35 - NESTA
tauridaSilva - RuaJoinville2089 - NESTA
LCFSecasCaui LIda- RuaTrêsdeOutubrosn -�HROEDER
MarzonDesign eDecorações LIda - Av. Mal. Deodoro, 1605 - NESTA

MarzonDesinnereDecoraçãoLlda-Av. ReinoidoRau, 787 -NESTA
Metalin Ind. deMáquinas LIda - RuaMaxWilhen, 786- NESTA
MorenaMariaMalhas eConf. LIda - RuaMal.CasteloBranco, 3434 - NESTA
MonteAzullnd. deMalhas LIda - RuaBernardo Dornbusch, sn - NESTA

Papelarte Papelaria LIda - RuaReinoldo Rau, 969 - NESTA
Park hd Com. eConf. LIda - Rua Rod, BR 280 n° 5249 - NESTA
Piso LajoMals. Constr. LIda - RuaJoão Panicke, 94 - NESTA

SportShop TenisCom. e Repres. Ltda- Rua 12-300 Loja 14SiderShop - NESTA
ServilarArmarinhos LIdaME - R. VictorRosemberger, 423 - NESTA
Safari Com. Art. Caça e Pesca LIda - RuaMal. Deodoro, 583 - NESTA

SerpaCom. de Prod. Agricolas LIda - Rua Reinoldo Rau, 806 - NESTA
TilarMóveis eEletrodomésticosLIda - Rua ReinoldoRau,289 - NESTA
TicaleahCorn. Repres.Uda - Rua Reinoldo Rau, 585 - NESTA
TaniaMara LenziME - Rua ReinoldoRau, 818 .. NESTA
Weihemazza - Rua AnoBom - CORUPÁ
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a
devida intimação, faz por intennédio do presente edital, para que os mesmos

compareçam nesteTabelionato na ruaArthurMüller, 78, no prazo da Lei a fim de

liquidaro seu débito, ou então dar razãoporquenãoo faz, sob a penade serem os

referidos protestados na fonna da Lei, etc.
KEiJaraguá doSul, 22 defevereiro de 1996

Tabeliã'

II .:»:

II

,

EDITAL ESPECIAL
DE FALÊNCIAII

Pelo presenteEDITALDE INTIMAçÃODEFALÊNCIA, faço
saber ao responsável pelo Título abaixo relacionado, que o mesmo se

acha nesteOficio deProtesto para serPROTESTADOem 29 de fevereiro
de 1996, se não for pago.

Ao intimado é facultado pagar, ou postularjudicialmentea sustação
de protesto ou apresentar declaração de resposta por escrito.

EsteEDITAL é expedido em virtude do responsável ter se recusado
a recebera intimação. •

ESP. DP. 696/95-A - Vencimento 30/01196
ValorR$ 7.000,00
Devedor: MARC & MARe - COM. E REPR. LTDA

(BOM BOM CALÇADOS) - Av. Mal. Deodoro, 429 - NESTA
Docto: 00796667/0001-42
Credor: GurvilleVeículos ePeças Ltda

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil eDecreto Lei n°
7.661/45 - Art. 10, e Provimeto 16/93 da CGJSC.

Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro de 1996.
Tabeliã

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Andrée

Edmmom,
.. � depois do

carnava�
afinando cordas

para as noites

Jaraguaenses

E O vento levou
,

o Brasil estreou contra o

Peru no Pré-olímpico num

jogo que, ao que tudo
indicava, não ia sair do lugar
nem com a ajuda do vento,
que soprava forte. No

primeiro tempo foi um
verdadeiro Deus-nos- acuda.
A Seleção Canarinho estava
mais para bicho-preguiça do

que truta rio 'acíriia. Mas aí o
vento soprou a favor e ()
Juninho foi lá e fez aquele gol
olímpico, dando um pouco de

ânimo ao time. No segundo
tempo, depois que o técnico

Zagallo fez aquelas mudanças,
o time ganhou vida e acabou
virando até chegar aos 4X1.
Mas bonito mesmo foi o gol de
calcanhar do Jamelli.
Já no jogo de quarta, contra o

Paraguai, a Seleção mostrou
mais talento. E acabou
vencendo por 3Xl, embora
pudesse, nitidamente, ter
aproveitado melhor as
chances de gol.

,."

BARAO
�"""'IVíDEO LOCADORA

Dois filmespara ficar

grudado no sofá
Surpreendente e polêmico, O
Padre ( Priest) fala de liberdade,
coragem e solidariedade e coloca.
em eheque as regras e tabus da
IgrejaCatólica. A história começa
quando o Padre Greg (Linus
Roache) chega a uma comunidade
humilde de Liverpool paradividir
as tarefas da paróquia com o

veterano Padre Mathew ( Tom
WIlkinson ).Aprimeira surpresa
do PadreGreg acontece quando
ele descobre que PadreMathew
vive abertamente com uma

mulher. Isso o perturba e ele
começa a questionar suas atitudes
diante dos grandes dogmas da
igreja. Até que ele tira sua batina
e vaiparar num bar gay,
começando aí suagrande
contradição entre sua vocação e
suaprópria natureza.O
sensacionalTomatesverdes
fritos, com JessicaTandy, Kathy
Bates,Mary StuartMastersen e

Rockanimal
o ano mal começou e

já está pintando por
aí uma invasão que
vai dar o que falar em

qualquer reunião de
condomínio. AMCA
está lançando a

coleção Rock Animal
que promete mexer

com as estruturas

desta nOSSa não tão

comportada vida. Veja
só as feras que fazem

parte deste elenco:
White Zombie, Urge
Overkill, Aerosmith,
Nirvana, Guns N'
Roses, Live, Jimmy
Page, Sonic Youth,
Elastica, Hole, Black
Grape, Teenage
Fanclube, Weezer,
The Stone Roses e

Revenge of The Surf
Instrumentals. E a

base de lançamento
desta coleção, em
Jaraguä, é a Center
Som.

• O Boticário daMarechal oferece
aos seus clientes, na minha opinião,
um atendimento que deveria ser
tomado como exemplo. Sorrisos,
simpatia e um tratamento pra lá de
agradável. As meninas Carla e

Vânia são proãssíonalíssímas.
• Sexta de carnaval fui levado
para conhecer o BarVIP do
Baependi. Bons drinques, bom
atendimento, bom ar condicionado,
bom ambiente enfim, bom demais.
Na verdade, achei ótimo.

. • Resposta para a pergunta da
semana passada:os atores que
interpretam pai e filho,
respectivamente, em Caminhes
Vwlentos (At elose range, 1986),
de James Fbley, são Christopher
Walken e.Sean Penn. Para a

próxima semana: que parte do
corpo humano Jeffrey Beaumont (
�le McLachlan) encontra no mato
emWlludo azul ( Blue velvet,. 1986),
de David Lynch?
• Segura o tcham! Segura
pelamordedeus! Xô, Thham! Terça
eu contei: em uma hora, essa
:rpúsica foi tocada 4 vezes na Praça
Angelo Piazera.
• O Calçadão, para a alegria dos
comerciantes daMarechal, já está
tomando forma. Se as chuvas
colaborarem, pode acabar antes do
previsto..
• O Vmfcios, filho dos meus
amigos Claudia e César, da
LanchoneteCalifornia, está feliz da
-vída porque vai ganhar um
irmãozinho emmaio. Não sei quem
vai sermais coruja: ele ou a mãe.

• Deus é o caminho. Edir Macedo,
o pedágio.
• Natal, Ano Novo, Carnaval. Fim
de festa.Ufa!

Mary-LouiseParker, trabalha
com rara delicadeza a questão da
afetividade no universo feminino.
Quando Evelym ( Kath Bates) vai
visitar uma paciente num hospital,
conhece Ninny ( JassicaTandy ),
que começa a lhe contar histórias
sobre duas mulheres de uma
cidadezinha chamadaWhistle

Stop, onde elas abrem um café

que serve uma delicia da culinária
inventada por elas: tomates
verdes fritos.
Omisterioso desaparecimento de
um dos personagens da trama é
desvendado no final do filme de
umamaneira surpreendente.A
propósito: no estojo do filme
consta a receita que ensina como
preparar tomatesverdes fritos.
Eu já fiz em casa e garanto: fica
uma delícia. E você pode
saborear enquanto assiste ao .

filme. Bom apetite, quer dizer,
born filme.

CENTER
SOM

PRA QUEM DÁ OUVIDOS
AO QUE É BOM

MARECHAL DEODORO, 406
. CENTRO

C D'S. DISCOS· FITAS

I
FONE: (047) 371-2847

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 42
- CENTRO-

Fone: (047) 372-0972
Fax: (047) 372-1899

,

Correspondência para esta coluna:
Cartão Pacheco

MarechalDeodoro, 353, Apto 2-B

.89.25l-701 - Jaraguá do Sul- SC

BANCA • PRESENTES • TABACARIA • CONVENIÊNCIA
BARÃO I: 372-2058 • BARÃO II: 372-3044 • BARÃO III: 376-1140

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



todos os dias no mundo se

pelo menos na metade
fossem usadas camisinha
15.000 pessoas se ivrariam
da AIDS.

- OMinistério da Sallde
estima que existamnoBrasi
entre 450.000 e 500.000
mulheres portadoras do
vírus sendo que ainda
existem três homens para
cadamulher.

:- Nos Estados Unidos a
cada 45 segundos uma
mulher é vítima de estupro
e 75% dos ataques são
cometidos por um amigo,
namorado ou alguém da
família. No Brasil este
ndmero é de mais de 20%
sem contar que 2% a 5%

engravidam e 53% tem

entre 12 e 19 anos de idade,
não se esquecendo que

'BeatrizSasse

Alguns números que alarmam...

....

CANCER DE MAMA
PREVENIR ACIMA DE TUDO

o cânCer de mama atinge uma

em cada nove mulheres no mundo
e é, causado por dois genes
(responsável pela determinação
biológica) defeituosos, o
BRCA 1 e o BRCA2, as
pesquisas genéticas
estão tentando descobrir
se a doença pode ser

contraída heredita
riamente, podendo assim
havermais uma forma de

prevenção.
Cinco por cento das

mulheres nascem com

esse gene modificado e um quarto
-

desenvolvem a doença antes dos
30 anos. Mas deve-se lembrar que

nem todas as mulheres
desenvolvem a doença, e que o

fumo e a alimentação inadequada
aumentam os riscos. Sendo assim

preveniré a única coisa
que está ao nosso

alcance, para obter
maiores informações e

orientações procure o

Posto de Saúde, ou a

Rede Feminina de
Combate ao Câncer,
onde os aten-dimentos
são gratuitos, ou se

preferir um médico de
sua confiança, e não se esqueça:
O CÂNCER DE MAMA TEM
CURA SE VOC� SE TOCAR.

-
A cada ano que

passa o número de
mulheres viciadas em

calmantes cresce, elas
são geralmente de classe

.
média e tem entre 30 e

40 anos, usam'calmantes

para aliviar as tensões do

dia-a-dia, às vezes a
insônia e também porque
não dizer a pressão que a

sociedade impôs para
que a mulher seja
profissional e dona de

casa ao mesmo tempo.
E é a sociedade

também que tolera que a

mulher se tome viciada
em calmantes ao invés
de apelar para o álcool e
as drogas como o

homem.
Um dos maiores

problemas é que os

maiores culpados pelo
consumo exagerado de
calmantes. são

geralmente os médicos

namaioria clínicos
gerais, devido amá

informação.
Segundo a

OrganizaçãoMundial da
Saúde os calmantes
viciam em apenas um
mês de consumo e

geram consequências
semelhantes à cocaína,
ou seja, aumento da
pressão, tremores, perda
de memória, entre
outros.

Valium, Lexotan,
Lorax eDiepax são

alguns dos mais de 100
calmantes que agem
diretamente no sistema
nervoso central e são

capazes de bloquear os
estímulos nervosos,

podendo com isso se

agravar com a ingestão
de bebidas alcoólicas,
juntas podem levar à
coma e à morte; na

gravidez o uso de
calmantes pode trazer

problemas também para
o bebê.

A únicamaneira de
diminuir o consumo é
uma política séria de
controle da secretaria de

VigilânciaSanitária e a

informação correta dos
médicos e dos pacientes.

Quanto aos

problemas, eles podem
ser resolvidos sem

causar outros ainda

piores, cem psicoterapia
e relaxamento, sem uso

de calmantes a pessoa
também pode aprender a
lidar com tensões que
fazem parte da vida.

Apartirdess4ediçiio estou iniciando como u11l!ljovem colaboradoradessejornal
e vou mededic4ràassuntosdireciotuJdos especialmente asmulheres. Sendoassim
estarei femprea suadisposifiio, paraisso gostariade sabersuas sugestões, crítieas
e elogios'podendo tirarsuas dúvidas, e trazer sempre novidades.

Av. Mal. Deodoro, 122 - Cx. Postal 19 - Jaraguá do Sul - SC

II Sempre é bom lembrar.•.
- Tome cuidado ao passar o número do celular para quem quer que seja, ele
não é casa da sogra, muito menos Internet .
- Não é preciso dizer que falar no celulardirigindo é brega, ilegal e sem dúvida
um perigo, se não tiver outro jeito arrume um viva-voz, um sistem� que aoopla
ocelular no painel possibilitandovocê falar sem segurar oaparelho.
- Lembre-se: cada ooisa tem um tempo certo por isso não deixe o celular

atrapalhar asua vida, em certàs horas eocaslõee é melhor deixá-lo desligado.
- E por falar em atitudes existem algumas que nunca saem de moda, por
exemplo em uma reunão de amigos, jantarou almoço se você fora convidada,
tamécuidado para que seu prato não transborde e paraque seu copo não fique
cheio de marcas de batom, limpe omesmo com o guardanapo.
- Outra ooisa, a faca usa-se única e exclusivamente para cortar os alimentos,
nada de oortar tudo antes de comer, ou ainda esquecê-Ia na mão.
- Se você áereceu a reunião pormais que isso tenha lhe causado trabalho não
deixe isso transparecer aos oonvidados é horrfvel ouvir reclamações desse
tipo. .

.

- Todo mundo sabe que palitar os dentes em público é feio, mas pior ainda é
deixaros fiapoSdos alimentos, por isso émelhor usar sua inteligênciae aprender
a palitar os dentes oom uma sómão sem fazer 'cabaninha' oom a outra e sem

que ninguém perceba essa atitude rústica.
- Já que educação não sai demoda, apresentações ecumprimentos oontinuam
sendo necessários, mas nada de fazermão mole, nem estraçalhar amão do
próximo, muito menos abraçarmuito forte, dar três beijos ou bater nas costas,
essas coisas dão nojo, o çorreto é um aperto de mão seguro junto oom um

olho no olho e um sorriso, entre amigos mais (ntimos é permitido um beijo na
bochecha, nada de sessão de passes.

.

- Quando se está em uma festa os homens que estiverem sentados levantam

para cumprimentar as outras pessoas que chegarem, asmulheres não, a não
ser que a pessoa formais velha ou foromotivo da fes,ta.

- No início da epidemia
da AIDS os cientistas
diziam que os sintomas
dm:Ja\an
três anos

para apa
recer, de

pois fa
lou-seem

cinco anos, mais tarde em

doze, hoje eles reconhecem
que não sabem mais.

- Todo dia 500mulheres
no mundo morrem em

decorrência daAIDS, até o
ano 2000 o nümero de

pessoas atingidas no

mundo deveráqua�ar,
a epidemia terá atingido
cerca de 13 milhões de
mulheres das quais 4
milhões terãomonido.

- 10a milhões de

relações sexuais ocorrem

grande parte das vítmas
sofrem desestruturaçãe
psíquica.

- Os homens cometem
suicídio duas vezes mais

que as mulheres, elas em

compensação tentam se

suicidar o dobro de vezes

que os homens, ou seja, M
mulheres lideram as

tentativas e os homens o

fato consumado.
- Enquanto amaiorparte

dos suicidas masculinos,
cerca de 60% se enforca ou
atira contra si próprio,
apenas 36% das mulheres
usam esses métodos.

- Segundo a revista
médica americana 80%
das tentativas de sui;ídio
de mulheres ocorrem nos

dias anteriores a mens

truação.
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Ceva/Alimentospromove IX
Sipatpara seusfuncionários
Jarapá do Sul - A dire

toria da empresa Ceval A1imcn
tos, promoveu de S a ·10 deste
mês, na sede cbl anprcsa, a IX

Sipat (Semana Interna de

Prevenção de Acidentes), além
daVII Feira
da Saúde e I '0/"'01
Convenção _�"I..-&I_
Anual de lJIN.uun-

Qualidade. IISIollGlllltl
Algumas
p a I es t.r a s fJID!1fIIItIJÍÍ
educativas
foram realizadas, explicando a

segurança no trânsito, o

funcionamento do Iso 9000 e a

Parasitose. Uma demonstração
do Cotpo de Bombeiros Volun
tários sobre salvamcnlos em

altura e resgare de pessoas
presas em. ferragens foram uma

das atrações da semana.

�01

Projetos .

No último dia do evento, 31
times de qualidade da empresa
apréscntaram 123 projetos já
conoluídos e ainda 32 que estio
em. fase de conclusão.

A abertura da IX Sipat foi
marcada com. a apresentação da
banda do 62° Batalhão de
Infantaria de Joinville e o grupo
teatral Arte de Expressar a':

Realidade, da própria empresa.

,
TURISMO

ConfraternizaçãoemBal. Camboriú
Balneário Camboriú - O principal balneário do Sul do

Brasil serviu de palco para uma confraternização
sulamericana. Após telefonemas, reuniram-se em alegre
almoçonapraiamaisbadalada do Atlânticoum grupo, como
o fazem anualmente, <imante o verão.
Na foto aparecem, da 'd' para a 'e', a sra. :arunhilde

Mahnke Scbmöckel, de Jaraguá do Sul-Se,Eni Herbst, de
BuenosAires, a sra.Marta, viúva deum diplomataargentino,
Rosa Piatelli, de P. Alegre-RS e um jovem chileno que
pretende 1rocar o Pacífico pelo Atlântico, tamanha é a

admiração pela costabrasileira. No próximo ano acontecerá
nova reunião. "paramatar a saudade". (E.V.S.)

ADJORI�
DE FLORIANÓPOLIS
Notaaln
A entnMsta que o Governador em exercício, JoséAugusto

HiIlse, oon� àRCJ, no haoger daUde!' em Brasília, tevo a
lIIIIrc:8 registrada da autotidado que domina o que estáfazendo,
sabe o que vai dizer CI, sobretudo, 10 dispõe a faze-lo a qUaI
quertempo e emquaiaquer oondi\)Ões. Além dodemonstrar res
peito pela imprensa e pela opioiio pública, esta disposiçio so

diálor,o é o regisIro doa oompetootes: ele sempre têm tempo
para tudo. Oa ou1roamandam a aecretária dar uma deacu1pa.
Nota balD
Empleoo�do"'oio .,úplimqueo c:lOIIlén:ioClOIIboue

ull8Odo taxaa tio altaa para o crediáljo. Eataa taxaa, que
geralmente aio aio publicadas porque impublic:áveia, só se

explicam 10 o ganho fioanClOiro na aplicação já eativer do novo
IIOOdomaia intore.aote do que oganho na operação ()()mCll'cial.
A indúatria o o oomórcio devem estudar uioa forma mais
degustável de ()()brar juros doa lIOU8 ()()osumidores.
Ponto positivo
oBESC lIIi nafrente ecoleea empnWmapolí1im deoolocer

o diente, o consumidor de orédito, oomoprincipal beneficiário
D88 redu\)iSes do ouato do dinheiro, rop8ll88lldo estes ganhos
diretamente aos 8eua 00tT0Iltistas, dentro da filosofia do fazer
parte cCetivamente, na ()()odiçiodeparoeiro, do�tefioaoClOiro
do dinheiro � lOU8 clientes. É a solução para que os�tes
financeiros reconquistem o orédito daqueles que sempre; viram
neles oportunidades, sempro prontos aexplorara neoessidado e
118 di6ÇU)dades deles.
Ponto negativo

As diaaJasões sobro a reforma da providêociamostram do que
lado estio oertasforçaspolí1iaw. Doum lado o govemo tenta eli
minar privilégios e vantageoa imorais CI, do outro lado, algumas
centrais siodioaia b1Jl108lll ()()DlIOI'Vá-los. É a hora do se saber

quem, efeCivameote fala em nOlDO do todos os trabalhadores e

aqueles que .eugaoam em oontrário. O que todoa aabom é que
todos PlJl9ll!lpelos privilégios do alguns.
O problema
o Seorotário dos Transportes, José AugustoHiIlse, em entro

vista exclusiva para oa jomaia daRede reafirmou 118 dificuldades
de 1'OOUl'808 para a OODlIOI'Vaçio e 00I18truçi0 de estradas. Os re-
0UI1I0IIexternos depeadonideaporte deßualvolumedoaplioa9ões
e, 88IIim, apesar de dispooíveia, aio estio sendo utilizados.

Enquanto isto, porfalta domaoutençio oontiouada epreven
tiva, as eiItradaa vão aumentando lOU8 ouatos do OODlIOI'Vaçio a

cada dia, numa progresaão realmente proowpanté. Os prejuízos
por dia estio sendo maiores que os valores que se 00Il8EIl910Dl
aplioar.

Este prooesso tem que ser intarompido aio apenas limitaodo�
se às disponibilidades de caixa doEstado masjuntando-so novos
I'OOUl'8OS humanos e materiais do toda a sociedade. oatarioOlllO
num plano técnico queynota a OODlIOI'Vaçio pelómenor ousto
pOllllivel.

.

As eiItradaa têm implicações tão ioqJortaotes na vida 000-'

nômialesocial das oomuoidadesque este problema devemerooer
ateoçio espeoial de todos nummutirão de integração de esforços
que oertamoote vão dar criarumprooesso demaouteoçio proven
tivll; sobretudo o principal: ter um plano abrangente, Çootiouado
e que envolva reapoosabilidado do todos os agentes, oom ooohe
oimeoto prévio através da divuJgação públial do que é cada um

dovefazer.
SÓ assim a soluçio dos problemaa das estradll8 terá um

caminho som buracos para poder ser a via demuitas mãos que
este problemamorooe.
A solução
SantaCatarina tem lido exemplo oaoiooaJ.,emvários campos.

Neste 0880, 118 soluções oomo a privatização da OODselVaçio ou
do impllllltação de estradasjá têm exemplos concretos que estão
IODdo apresentadosmo um Foro em Brasília.
A privatização por oonoessãojá é ooohec:ida evem aoompa

ohadado outros como aparoerização que envolve aparticipação
do divOl'8Oll�tes públi()()s oomo Prefeituras e privados como
emproiteiraa de notório oonhecimento do setor em alg,uos
trechos. A hora é do somar recursos humanos e materiais
extrapolando aa ÍJonteirasgeográficas e do oompetêocia estatal
ouprivada parase 00IlfJeI91Ír um 0UBt0 de operaçãomaia eficiente
paraa OODIIOlVação do es1radas,mais quo semço, umbempúblico
que merooe este tratamento do alto nível para a sua solução
permanente.

Priva6zar, da- oonOOl!BÕes, pllRleirizar, enfim somar esforços.
Quem tiver esforvo e rooursoapara somar aos domais quevenha
com 8U88 idéias. A Seorotaria dos Transportes quer ouvir quem
tem o 'tue dizer, finalizou o Soorebmo José HiIlse.
Açao comunitária
Objetivlllllente, vocêwwírio doestrada, prefeito ou secretário

mUnicipal, empreiteiro, deve fazer umaproposta. Afinal, sug,erir
não ofendo. Pior é .6car esperando que a estrada estrague ainda
maia. Tudo o que vocêaio .fizer hoje vai pagar aindamais caro
amanhã. Pela estrada e pelo teu veículo. Rápido, �dado oom

os buracos e ÚIO o cinto.

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS oo INTERIOR DE SAN�A CATARINA
Fundada em 24 de outubro de 1981

Para onde vão nossas estradas.
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01
02
02
01
01
01
01
01
01
01

reforma/ampliaçãomaternidade 15.279,36,
Total...l10.000,00

21 DOAÇÃO RS 50.700,00 - Hospital Jaraguá
Respirador infantil Takaoka R$ 13.315,00
Cário Versor MDF03 cJbateria e monitor 6.325,00
Bombas de Infusão 3.400,00
Porta-solução com pedal 120,00
Aparelho de EGC uso pediátrico 1.887,00
Lâmpadaauxiliar 3597,00
Carrinho deroupa (inox) 1.769,00
Fogão Venâncio,. 6 bocas 932,00
Eliminador de insetos Lika-Kal 350,00
Forno elétrico Imec 90x90 1.050,00
Instrumental (74 pçs) (material completo)
paraNeurocirurgia

'

CORREIODOPOVO ·10 ECONOMIA Jaraguá doSul. 24 defevereirodeI'" .

---------------------------------�--------------��--��-,II" - " r

DOAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA MALWEE MALHAS A REGIAO

DOAÇÃO RS 8.500,00 - Inst CâncerlBlumenau

·10.000 lâmpadas foscas R$ 550,00
10.000 espátulas de Ayre 220,00
200 seringas/agulhas descartáveis 144,00
24 galões de Germekyl 528,00

500 compressas de gaze 7,5 x 7,5 cm 475,00
500 escovas carvical ginecológica 100,00
24 sabonetes nivea 36,00
24 pedaços sabão de CÔCO 36,00

5.000 folhas papel report 385,00
1Ö.000 carteirinhas para resultados 880,00
10.000 cartões p/marcar consultas 680,00
10.000 ticket p/marcar dia do resultado 580,00
2.000 folhas papel almaço 90,00

10 caixas disquetes pequenos 31/2 85,90
2 . cartuchos colorido HP disket 76,00
6· cartuchos preto HP disket 204,00

800 folhas formulário contínuo 172,00
30 litros alcoo195% 125,00
30 litros alcool absoluto 143,00
30 litros ematoxilina 986,00
24 litros corange . 347,00
1 aparelho angiotran p/mastectorizadas 920,00

24 litrosA 36 738,00
TotaI•••8.500,00

01 Ambulância R$ 18.500,00
11 DOAÇÃO RS110.000,OO - Hospital Jaraguá
01 carrinho de anestesia R$ 17.100,00
01 mesa para neurocirurgia 13.000,00
01 microscópio para neurocirurgia 15.500,00
03 purificadores de águaEuropa 684,00
01 carrinho térmico p/conservar alimentos 1.600,00
01 fogão - 6 bocas 349,38
01 geladeiraConsul275lts. 475,00
01 sistema exaustão para cozinha 1500,00
fJ7 terminais computador 7.882,00
fJ7 placas de rede, boot remoto 1.358,00
fJ7 impressoras Epson 2.380,00
01 licença para uso da rede 1220,00
12 circuladores de ar Macori 456,60
02 calculadoras Sharp 400,00
OS aparelhos para nebulização 438,00
05 aparelhos ar condicionado Consul 3.706,65
Ql secadora rotativa 50 kg 9.450,00
01 centrífuga tripe 50 kg 6.750,00
01 leitora copiadora de microfilmes 7.400,00
OS frigobares Consul 1.738,20
01 furadeira marca Bosch

. 517,47
Ol. furadeira de bancada Schulz 329,32
01 jogo de chaves Gedore 175,42
02 serras circulares 36 dentes 140,60
01 voltimetro (tipo alícate digital) 170,00

1)

e.mais computadorno 10 semestre de 1995 para aRede Femininade Combate ao
Cincer

11 DOAÇÃO RS 48.250,00 - Hospital Sio JosélJaraguá
2) 01 microscópio cirúrgicoMG-M 802MP R$ 9.500,00

01 aparelho de anestesia takaoka 17.000,00
61 J:11eSa cirúrgicaMI-2001 � 13.093,60
02 monitores 1EB-MI0 2.400,00

, 03 aparelhos ar condicionado 18.000 3.735,00
10 ventiladores de teto 04 pás 624,40
01 berço aquecido, com vacumetro 1.797,00

Total•••48.250,OO

21 DOAÇÃO RS 14.050,00 - Hospital Sio JosélJaraguá
OS cxs. completas de instrumentos para cirurgia

(28 � cada caixa) R$ 7200,00
01 MonitorCardíacomultiprogramável 2.300,00
01 Oximetro de pulso completo - Digicare 2.050,00
01 Bilispor lâmpada, marca Fanen 1.7�,OO
01 Bomba de infusão de seringa, Digicare 800,00

3)

li
II·

II

21.518,00
sub total... 54.263,00

- descontos conseguidos -3.563,00
Total... 50.700,00

II

li

II
II

DOAÇÃO RS 28.500,00 - Hospital GuaramirIm
4) máquina lavar roupa 30 kg IndI.

para hospitais
máquina Processadora para raio X
incubadora RW Plus c/suporte
mesa cirúrgica 750 b. Inequil
mesa ginecológica cIporta coxa

01
R$9.500,00
11.000,00
3.200,00
4.392,00.
408,00

Total... 28.500,00

DOAÇÃO RS18.550,OO - Hospital Rio do TestolPomerode

5) 01 aspirador cirúrgico - 5 litros R$ 1.450,00
01 instrumental cirúrgico oompleto 2.600,00

{OI
ocimetro de pulso plrecém nascido

. 01 monitor cardíaco plrecém nascido
01 desfibrilador ventricular pára parada cardíaca
01 carrinho de emergência 14.500,00

Total... 18.550,00

01
01
01
01

6)

DOAÇÃO RS 3.050,00 - Hospital Massaranduba
1 Carro Maca c/altura regulável R$ 900,00
300mts. Algodão C1Ú para len�islfronhas } 1.950,00
120 mts. Brim p/uniforme sala de cirurgia
50 toalhas de banho 78xl20
100 toalhas de rosto 40x68 '

II

II
115,00
85,00

Total... 3.050,00

7)ABAM RS 20.000,00Blumenau

8) Sociedade Beneflçente Alemi - Sio Paulo RS 6.000,00

9) 100 cadeiras de rodas

Hospital São José
Hospital Jaraguä
Hospital Guaramirim
Hospital Rio Testo
Hospital Gaspar
Hospital Rio Cedros
Hospital Massaranduba
Hospital Barra Velha
Sr. Alwin Seidel
Malwee Pomo
Malwee Blu.
Malwee Jaraguá

(Jaraguä)
(Jaraguä)
(Guaramirim)
(pomerode)
(Gaspar)

. (R. Cedros)
(Massaranduba)
(B. Velha)
(Corupá)
(pomerode)
(Blumenau)
(Jaraguá)

I.

15
10
10
6
5
3
3
3
10
5
5
5

Total... 80

e20 cadeJru temos no almoxarifadoMalwee adistribuir (d�

10) Apolo Cultural Pe. Paulo
Ascurra S.C. RS 21.000,00
edição fita CD e Cassete

RS liO.Ooo,OO
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cocAINA

Políciafaz amaior apreensão
da drogajá registrada em JS
J.rapádOSuI- Aprisão

da trafioante Maria Catarina
Alves, 34 anOs, a Catarina c seu
amásio Jair AdcmarGonçalves,
28 anos, na semana passada,
registrou a maior 8prccmio de
cooaína já

.

registrada
pela po
lícia de Ja- .

raguá do
Sul. Ao t0-
do foram

JARAGUÁDO SUL

Assaltantes trocam tiros

compoliciais no centrooeroa de
110 gramas, que eàtavam seodo
cm.pacotadas para comccoiali-
7JI9ão. "Umaação�am:c
aspolícias civilemilitar facilitou
a prisão dela", diz a delesada
Jurema Wulf, responsável pelo
caso, acrescentando que mais
dez pessoas foram detidas, a1trc
elas três menores, filhos da
traficaDte.
A delegada revela que o

'ponto' de Catarina, na Vila
Leezi, rcocbia diariamfde de IS
a 20 viciados que compravam a

droga nos mais diversos Um telefonema anônimo na

horários, "principehnatcnahora noite de sexta-feirapara·a cadeia
do almoço", atüma Wulf, que públicadeCorupá,paraondefoi
realizou campana durante 21 levada a traficante, sobre uma

dias, inolusive filmando a
.

possível invasão na tentativa de

movimmtação dos veículos. libatá-la,mobilizou1m� de
Catarina, que responde por IS soldados dapolíciamilitar de

1ráfico na comarca de Guarami- Jaraguá do Sul, que sarantiram

dizer quemsão, alcsando quefoi
convidado para participar do
assalto", diz o escrivão Josmar
Batista de Lara, revelando que
foi c:oconttado com o-indiciado
lml revólver calibre 32.

Prejuízo
No intcrior da loja, foi en- .

comrado marcas dos projéteis,
inolusive de oalibre 38,
"possivelmente disparado por
outro integrante da quadrilha",
ressalta Lara e uma viatura da

polícia militar ficou danificada

depois de ser baleada.
Roberto Luiz Corrêa será

indiciado por furto e formação
de quadrilha. A pena para estes

dois crimes varia de 3 a S anos

de detenção.

J....pá do Sul - A abor

dagem de lml veículo estaciona
do em frente ao Kamisão, na
avenidaGetúlio Vargas, tem1imu
em troca de tiros eotrc assaltan
tes c policiais, Damadrugada de

segunda para terça-feira. Nin
guém. saiu fcrido.
OpintorRobertoLuizCorrêa,

2S anos, de Panmaoiti, no Para

ná, foi preso an flagrante acusa
do de furtar diversas peças de

roupas, avaliadas em OC'l'08 de
RS S.8OO,00. No depoimento a

polícia,Corrêa�uquc tivesse
disparado contra os policiais e

que tcoba roubado na loja. "Ele
afumou que outras duas pessoas
foram as responsáveis' pelo
tiroteio e furto, mas não soube

C..ClJ '"' CIIJIIII "" trtlfi.cllllte e II tlrogll (deI"g,e) fIJJ,....

rim, quando foi presa em 1994 de 3 a IS anos de reclusão sem

com aproximadamente SO direito aregalia - cumprir apenas
gramas de cocaína, podC'l'ápegar 1m teeço da pena.

PMarma esquema de segurança
a segurança até sábado, quando
Catarina foi transferida para a

cadeia de Jaraguá.
"A pessoa que nos ligou

informou que ouviu falar sobre
.

a invasão. Por questão de segu
rança, solicitamos aprescoça dos

policiais" , dd:incWulf

p----�DO----------------------------------------------------�

HOMENAGEM.
MMe aos 74 anos, \llllma de acidente, OLGA DASll\A PICCOU.

A fatalidade lhe retirou a vida e deixou um vazio nUto grante entre
seus Ilhos, norlS, geiYos, netos, bisnetos, parentes e amigos.

Foi uma pessoa mUto querida por todos. Sempre lutou para
atingir seus objetivos. Ficou 6t1I de mie aos 4 anos. e foi criada
por estranhoa. Trabalhou, casou com ARTHUR PlcoLll, teve 11
Ilhos e cons�u vencer. Aos 44 anos envIwou. Nesta 6poca
linda haviam 5 Ilhoa menores. Sem medr esforços, trabalhou e

conseguiu criar e educar a todos, al6m de outros dois que adotou.

Hoje, todos formarlm suas famllas, mas se IIgu6m buscasse
I�, 16 estava ela pronta i ajudar.

Era uma pessoa alegre, sempre bem disposta, gostava mLito
di vida. Moravi no Interior, onde tratavi seus anlmlls de

estImaçAo, plantava sua horta e tlnhl em sua casl tudo multo
bem ajeltaclnho. N\I1CI se cansava. 11nha uma vitalidade de uma

Jovem corria de ci pa'ra 16, andava de bicicleta,· viajava, sempre
contente.

AsSim era nossa querida mie, sogra, avó e bisavó.

Hoje sentimos uma enorme saudade e Imploramos a Deus
que lhe di o descanso dos justos. 0$ 'AMILIAIID

ter sido alguém tão carismático, torna grande
a saudade que aperta, nestes momentos,
os nossos corações.
Queremos agradecer a Deus porque

nestes 20 anos de existência entre nós, você
foi a lembrança constante de como um ser

humano deve tentar sempre buscar as
"coisas do alto", procurando superar suas

próprias limitações. Estamos lembrando de
você e pedindo a Deus que transforme
nossas lágrimas em luz ... que lhe envolva,
que sirva de recompensa pelo amor que
você semeou aqui entre nós.

Obrigada por ter realmente vivido os seus
anos e por ter feito parte de nossas vidas.

Fique nos braços do Pai Celeste e até logo.
SEUS ETERNOS AMIGOS.

Hoje estamos lembrando de todas as

vezes que você encontrou tempo para se

lembrar. de cada um de nós, não apenas
em ocasiões em que precisasse de nossa

atenção, mas em tartos outros momentos,
quando dei>cavas transparecer o seu jeito
único e especial.

Esta!T1os lembrando da sua grande
capacidade de se doar, em forma de
sorriso acolhedor de olhar compreensivo
e atento, de palavras sinceras que nunca
I

expressaram nada que não fosse
realmente a sua opinião. Foste e, temos

certeza, sempre serás um amigo que se

preocupava com o nosso bem-estar. Você
sabe bem como é dificil para o ser humano
lidar com a idéia de perda, o fato de você
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SUBSTITUiÇÃO

Roth deverá mudar meio-campo na capital
Jarapá do Sul - Depois Reth, quejá adiantou: "caso eles cius, que não se cooontraram no

de vencer, mas não convencer, sejam liberados, é bemprovável primeiro jogo, disputamposição
na estréia do CaInpeonato Ca- que entrem jogando". Assim, com dois ex-juoiores: Reinato e

tarincose (1 a O sobre o Blume- Scharies e Roberto Barão, que Ricarctinho. Coufitmado mesmo ClUBE PG J V E D GP Ge SG
nau), o time do J.aguá deverá tiveram atuações discretas . só o centroavante Niltinho, que 10 Avaí 3 1 1 Q Q 2 Q 2term.udaD9as na partida de ama- contra oBlumeuaU,� sair foi o melhor jogador em campo
nhi em paraa entrada deVcIltura eÉder. diante do Bee, '}.O Thbarão 3 1 1 O O 2 O 2

,

�8 JaraguAFlorianó... Hlllllljo ItJI Confirmações Rodada 3 1 'I O O 1 'O 1

polis, 0"tl9fl1I
O zagueiro Omar, que ainda Além de Figueirense x Ja- 40 Criciuma 1 1 O 1 O 1 1 O

contra o nio se recuperou de uma COD- raguá, no Orlando Soarpelli, So JoinviBe 1 1 O 1 O 1 1 O
Fipien- 110jtJgtJ tusão no joelho, já está des- completam. a rodada: Joinville x 60 MarcilioDias .

1 1 O 1 O 1 1 O
se. Omeia cartada para o jogo de amanhã. Avaí (hoje, televisionado para ?O Chapecoense 1 1 O 1 O 1 1 O

."'.0Sandro Altair e Henrique devem ser todo Estado), no Emestão, 80 Blumenau O 1 O O. 1 O 1 -1
Ventura e mantidos. N9 meio-oampo, o Blumcoau x Tubarão, no Ader- � Brusque O 1 O. O 1 O 2 -1
o volante Éder, quenio jogarem único que tem vasa garantida é bat Ramos da Silva, Brusque x 100 Flgueu-eD.S8 O· 1 O O 1 O 2 -1quinta-feira por problemas de Ramálio, que também..nio jogou Crioiúma, no Augusto Bauer e

documeréação, devem estar a bem na estréia.O ponta Ricardo MaroílioDiasxChapecoense,no ·OSCRíTÉRIOSDEDESElYPATE. PELAORDEM: tMIORNlMRo DE

disposição do treinador Celso e o cemtroavante Marcus Vmí- estádioHercílio Luz. VITÓRIAS, SALDO DEGOLS EGeLS PRÓ

RESPOSTA

Simão rebate acusações do
. �

presidenteAngeloMargutte
Jarapá do Sul - Indignado

com as acusações do presidente
do JaraguáAtlético Clube, o ex
treinador dos juoiores, Sin.lão
"Satumino disse que as denún
cias contra ele, sobre facilitar
resultados no Campeonato
.Catarinense do ano passado, é
falsa. "Não vi atéhojelDD. técnico
que goste de perder", afirmou

.

Acusação
Margutterevelouem entreviS

ta coletiva, há quinze dias, que
o ex-treinador teriausado demá
fé no jogo oontra (, Crioiúma,
quando a equipe já estava

, classifioada para o hexagonal,
onde Satumino escalou seis

jogadores com dois cartões ama
relos. "Precisávamos zerar para
entrar na fase decisiva 'limpos'",
comentou, acrescentando que a

desclassifição do time foi
responsabilidade da diretoria,
"que nio nos dava condições de
trabalho. Sequer tínhamos ma-

Simão_"
despreocllpado
com episódio,
onde MlII'gllt
te 4}ir1llll file
o ex-treinador·
1180" tk má-fé

tcriaI para os treioam.CIJtosÍl, Sílvio Zako, foi devido a

.

afirma Simão, lembrando problemas envolvendo o

que a saída do então diretor
".

própriopresideote do clube,
do futebol da categoria, Ângelo Margutte.
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