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Amvali terá consórcio

intermunicipal de saúde

Um projeto inédito em Santa
Catarina será implantando na

região de Jaraguádo Sul;Cisvi
(Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Vale do Itapocu).

'

Páglnall

Tem semere um

jeito de fazer
melhor·

"acenam

acordo em Guaramirim
,

,

o presidente do PPB em

Guaramirim, ErnestoMeirinho,
admitiu uma coligação futurá

COOl o PFL. As conversações
entre os líderes existem.

Páglna4

A partir dessa edição, com
publicação mensal, o CP' lança
o Correio da Informática,
trazendo as novidades domundo' .:
.da informática no mercado

regional. Caderno especial alwoo. Gostosa como um abra
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CHAPAMAJORITÁRIA

PTB admite não indicar candidato
(. :

o presidente do PTB em Jaraguá do Sul, Lio
Tironi, admitiu a hipótese do partido não indicar um

nome para concorrer à chapamajoritária. A
'colocação foi feita numa entrevísta concedida ao

CP. Mesmo �cJnlitindotal hipótese, Tironi ressaltou
que o partido vem trabalhando para-encontrar um
nome-de consenso dentro da sigla. Na próxima
quinta-feira (28) o partido deverá analisar se .

indicará ou não um nome. O vice-prefeito Alfredo
Guenther, o secretário Afonso Piazera (Obras) e o

ex-vereador AdernarWinter são os nomes que ,

restaram ao PTB como pré-candidatos a prefeito.O .

secretário Otaviano Pamplona desistiu, a princípio,
,

da candidatura a prefeito.
Página3
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Diretoria acerta com

F;;;sp:
T

oderá sofr�r Ribeiro atéfinal de 96
.

- . � ,
Depois da demissão de Celso Roth, a diretoria do

.

"
. Jaraguá AtléticoClube oficializou sexta-feira a

mu··danças·. '. eue an'o contrat�çãode Abel Ribeiro no �omando d.a·equipe
.

. ate o [mal do ano. Conhecido da torcida
'.

-

. '. jaraguaense, Abeljá dirige a equipe no jogo de hoje,
em Joinville, contra o JEC.Uma reunião entremembros da Comissão

Central Organizadora e integrantes das 25
sociedades de tiro do Valedo Itapocu definiram a

data P.ara a 80 edição da Schützenfest. Qutras��
t �ll_9,v.i<:Íades, com� um novo critério para escolher

as princesas e a rainha, também está sendo

c
discutido. Página 11

Página12

Gilberto Me"eU '

Menell não
"

PFLnega
comoaliado
o empresário Gilberto
Menell admitiu uma

coligação com o PFI..,·
caso o.seu nome seja o
indicado peloPPB; seu
�ido, para .concorrer .

a prefeito. Menell disse
ainda que, caso não seja

candidato.apoiarä o
n9DÍe do médicoMoa
cir Bertoldi, outro pré
candidato peloPI'B. '

,

Página4
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Confira aHistörtaEDITORIAL

A difícil arte âe comandar
A constante troca de treinadores nas equipes

.

do futebol catarinense obriga-nos a refletir o

seguinte: ou é inCompetência 40 própr!o�nico,
.

quenãocoohece o elenco que tem,mas quemuitas
vezes são os jogadores que "penduram" o pescoço
do treinadOí; na ca:da, ou senão, épura ingenuidade .

dadiretoria, que faz experiências, como aconteceu
no JaraguáAtlético Clube, durante o campeonato.
CelsoRoth,1l'einadorde�uhun, mostrado pela
diretoria que o demitiu, veio do Rio Grande do

Sul, não sabendopraticamente�da sobre ofutebol

. .

/' -

de Santa catarina, o CJ.ue também a diretoria do
clube sabia. No entantO, demiti-lo perto da final
da primeira fase, quendo a equipe .ainda tem

chances de conquistar uma vaga pata às finais, é
de se achar estranho. Porém, o profissional que o
subsittui é de altíssímaqualiãceçãe. AbelRibeiro
agora volta para o clube que o consagrou, com. um
.único intuitO: deixar o Jaraguá entre os quatro
melhores do Estado. Capacidade tem. Jogadores
também, mas resta saber se a diretoria n�ó vai
demiti-lo também, antes do final do campeonato.

As tetas do poder: sidicalistas �bém mamaml

NlúJ sp Rômulo, lá nos tempos
.

leitores, que referido edital foi
da Roma antiga, foi agraciado publicado em 12-09-95, e só eírcu

pelas fana» telas da Loba: lou em Jaraguá do Sul (dada a

Em Jaraguá dó Sul, aos dias � rapidez do correio),'na segunda-fei
hoje, o fato se repete, e pasmem -. ra, dia 18-09-95': portento, depoís
os insaciáveis 'beneficiários, são da realização da referida assem

dirigentes sindicais' e não querem bléia.

largar, de fornia algurm, as tetas do Pato notótio, e COIm não poderia
poder. deíxar de ser, à reuníão só corrpare-

A explicação é singela: é ano de ceram os seus' asseclas, ou seja 30

eleição no Sindicato dos 'Il'abàlha- (trinta�pes$Oas, ou o correspondente
dores do Vestuário de Jaraguá 'do. a metade' de sua atual diretoria,
Sul e região, que4em à testa o sr. ootq,osta de 60 (sessenta) membros
Gn.oo ANfONIO ALVES, qUe se ,. e com díreitoa estabilidade pro-

• auto intitula representante da sofrida vis6ria deeJll'l'Cgo, para desespero
e COnDalida classe operária.lotada dö errpresaríado local..

.

no num do vestuário.
� .

Anmdo o circo, o resto foi de
O sr. Gildo, esperto uma barba- passada. Aumentou o mmdato da

rídade, visando se pe.r-petuai no po- diretori� (o dos 60 meni>rOs acima
der, e com reIJlll1el'aÇâo de marajá, mencionàdos), de 3 (três) para cinco
tratou de rapidinho, e na surdina, anos (ab se o FlIC sabe dissoO;.
alteraro Estatuto·da categoria. permitiú a sí próprio conceder

Verdadeira obra de engenharia, aumentos salariais' arbittariamente,
urdida na calada da noite,' trateu de independentemente dos percentuais
publicar edital no jornal mús. lido conseguidos para a categoria; criou
da região; qual seja Diário Oficial dentro da diretoria, uma outra,
do Estado de Santa Catarina, que cognomínadaDiretoria-Executiva, -

deve ter - no máxiJm 3 (três) ou 4 para fiscalizar primeira, obvia

(quatro) assinaturas emJaraguá do rrente, com "algurras" vantagens,
Sul, (Fórum. prefeitura, associação dentre as quais fmanceiras é claro.

comercial, etc... ); para que 'os Explica-se, os quatro.integrantes
aproximadamente 7.000 filiados' íncluíndo o Gildo (óbvio), .não
conparecessem à Assembléia poderão perceber salário inferior ao
Extraordinária, realizada em 16:09- de qualquer um dos demais ..

95 (sábado). Ressalte-se caros integrantes da chapa! ou seja: se o

José da Silva, é médico,. e diretor
de relações püblícas na chapa de -

'digam:>8, R$ 5.000 (cincomil reais),
na en:presa ande trabalha, o Gíldo
e o resto da caravana segue na estei
ra. Quem paga - o pob� vestuarista

que côlOC9U es�� lá dentro.
Não é s� MO! - �m:> as eleições

serão realizadas nos próximos dias,
o Gildão tratou de obstar processo
democrático, inviabilizando o

·

registro de chapas concorrentes. E
como ele é hábil nisso! .: Inseriu no

Estatuto, que o associado, com 1

(um) mês de contribuição, pode
· votar; alterou os prazos pararegistro
de chapas e de realização das elei

ções, tornando humanamente

i1ll'ossfvel a participação dos
filiados no processo sucessório,
tudo isso, para que ele e todos as

membros da atual diretoria poss�I

continuar narrando.
Ocorre que tramita na 1" VaraCf-

.

vel da Comarca., ação visando anu-
·

lar toda a obra orquestrada o que -

convenharoos, seria a üníca fonm
· de obstar a ganância incomen
surável do atual presidente e sua

infindável comitiva. Portanto, se

você é filiado, mantenha o olho
aberto mús do que nunca.'

* Leitora

EXPÉl)IENI'E .

EusênioVictorSchßlÕckel
CORREIO DO POVO , Diretor dêraj

"
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'� História de nossa

gente não podeficar só
na saudade".

.

. O Passado só é

importante se o seu

.

tempofoi
I

.

bem empregado
,Barão de Itapoeu

HÁ 120ANOS
- Ein 1376, o dr. Epaminondas Bandeira deMello, Juiz de õrfãos do termo dá

cidade de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco Xavier do Sul,
fazia saber que em audiência de 10-03-76, eram declarados libertos pelo
Fundo de Bmancipaçlo, à revelia de suas Senhoras os escravos 'Thereza,
José e Martiniana, de' propriedade de Maria BudaI do Rosário; e Caetana e

Alexandre, de propriedade de Anna Ignez do Rosário, .aos quais escravos se
passaram suas respectivas Cartas de Liberdade a apresentarem suas

reclamações dentro do prazo de 30 dias, a contar desta data, na forma da lei.
Era escrivão João Polycarpo Mach,!ldo da Paixão. Não se teve notícia que as

proprietárias tivessem apresentado reclamações contra seus escravos libertos

pelo Fundo de Emancipaç:Ilo, da Província'de Santa Catharína.
HÁ 70ANOS ' ..

- Bin 1926, o incbalrial José &nmendoerfer achava-se estabelecído Com

serraria a vapor, exportava madeira,
.

ciúxaria e fabricaya venezianas. JWl
também, representante da Dresdnett StrickmaschieneIi Fabrik lRMSCHER
&WnTE A. O., fundada em 1867, através do Representante Geral para a

América do SUl- Firma Carlos Reichelt, S ..Paulo, à Rua das Plores, 9 a 17-
Macbinas de Tecido 'de.Mallia eMeias - Teares de Neugersdorf, na SaxOnia.
- Era r�constru{da aponte sobre o rio Garibaldi, levadapela 11ltima enchente.

.

Tinha .10 ms. de comprido e 4 de largura e 4ms. de altura sobre o espelho d'

água. Eram melhoradas as estradas, espeCialmente a estrada Itapocu-Hansa,
"In einem Trostlosen Zustand" (emestado deplorável)..

HÁ60ANOS
- Em 1936, com vitória da Ação Integralista Brasileira a séde do município
era chamada de Cid.de IDte�lista de Jaraguá, os novos governantes da
comunidade não perdiam tempo e, mesmo ainda não tendo remado posse, já.
iniciavam a distribUição de comprimidos contra amaláriapelo Servíço Social

· e já deferia atividades aos seus companheiros: 01- séde do .distrito � Farmácia

Bstrella; 02 - Rio Cerro - Carlos Guenther; 03 - Rio da Luz - Càrlos Eicbstaedt;
04 � Rio da Luz n - Gullh�e ,Pranke; 05 - 'Barra - Eugênio Wensersky; 06 -

Molha - Alfredo Stahl; 07 - Martms - Leopoldo AugUsto Gerent; 08 - Trindade.
- Ignacio SteinDiacher; 09 - JaraguáAlto - Germano Nienow; 10 - Figueira -

Carlos Oechsler; 11 - Vieiras - Carlos Eggert; 12 - Itapocuzinho - Emflio da

Silva; 13 - Wa Chartres - Waldemar Wetzei; 14 -.Santa LuZia - Leopoldo
Flores; 15 - Três Rios do Norte - Arthur Henschel; 16 - Três Rios do Sul -

OscarNagel; 17 � Chico dePaulo - Artur Baumgaertel; 18 - Monos - Alfredo

Bortolíní; 19 - Retorcida -Líno Píazera e :tO - Ríb. Grande - Alfredo Jung.
.

'
. ,

,
.

.

.

..' HAIOANOS
- Em 1986, com o racionamento de energia no Sul do País solicitava-se de

todos uma cota de sacrifício, tanto no setor residencial, das ind\1strias,
comércio e dos órgãos ptlbücos.Não podendo detenninadâs indllstrias diminuir

·

a produção e consequentemente provocarhesemprego, estavam encontrando

alternativas, como eliminar q desperdício e adquirindo unidadeS geradoras
de energia. A Kohlbach etaum dos exemplos, fechando contrato para compra
de geradores, a óleo, num investimento superior a 500 milhões, que

representava 25%
�
de redução da energia consumida. Soube-se que outras

como aWEG,Malwee, Ml,Irisol e Oumz Jrmãos, também estavam comprando
geradores, resguardando-se contra possível recrudescänento da situação
energética no Sul do Brasil.

IDCIas ....industrial'
.

ALTATECNOLOQA
\.

. fM_MATtRMs.PRIMA
PARAALífENrOS

Fon. (047) 371-2277
Jaragu' do Sul- SC

. A comunidade cresce'
e se tra�sforma pelo'

·

, trabalho. ·De cadaum
.

edetodos.·
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ABANDONO

Partido de Vasel deveficar
sem candidato aprefeuo
J�dOSul�OPrB

poderá ficar sem candidato
a prefeito e a vice-prefeito
nessas eleições. Apossibili
dade foi levantada pelo pró
prio presidente da sigla, o
verea-

dor Lío
. nmll/ odmll•.

,CORREIO DO POVO �ou candidato a prefeito, Visto que
que Otaviano teria desistido o nome de Alfredo Guenther
devido a indecisão dos demais como candidato a prefeito só

candidatos a prefeito, em se confinnaria, caso hafa UIIJ!l
escolherumnane definitivopara aproximação com o PPB. Esse

-disputar a chapa majöritãria. assunto foi discutido na

Confira agora os principais reunião?
trechos da/entrevista concedida 'Iironi -Jsso não foi discutido

por Lio TD'oni.. ,
na reunião. Na próx,ima quinta
feira (26) os. três candidatos a

,

.

CORREIODOPOVO - Na prefeito deverão escolher, entre
reunião de quarta.Jeil)l foram eles mesmos, um candidato em

escolhidos três candidatos a consenso. Ficará apenas um

prefeito. Alguns §ecretários candidato a prefeito pelo nosso

também deverão deixar os partido.
'seus cargos como forma de CP - O PFL, ao que se

concorrer à reeleição.
'

percebe, est,á buscando WJa

Lio '11roni - Exatamente. O aproximação com o PPB.
BOOle do secretário de Obras, Dessa m8ne1ra, vai ser diffdl
Afonso Piazera, o do vice- . o PTB'se aproximar do PPB?
prefeito, AlfredoGuenther, e do ni-oni - Acho que todos os

ex-vereador; Ademar Winter, Partidos estãoconversando entre
foram os nomes que se si, Nada está defmido.
colocaram à disposição do' CP - Há a possibilidade do

Mesmo admitindo a possi- partido para serem candidatos a PTB não indicar nenhum
bilidade defícar semcandídato, prefeitoea vice. Jáosecretário nome como 'candidato a

Lio Tironi informou sobre os Otaviano Pamploaa (planeja- prefeito?
-resultados da reunião .que o mento).ainda é o nome no '11roni.- Por que não? Há sim
partido fez quarta-feira, juntá- momento. Ele, contudo, alegou essapossibilidade, Eu soumuito
mente com o pre(eito Alfredo motivos particularespara desistir franco.

'

Guenther, Três candidatos da escolha como candidato.
.

'CP - E quanto' aos can

confirmaram o nome para Confírmados 'os candidatos à didatos a vereador?
disputar, a p..íncípio, a can- reeleição: Rosemeíre Vasel '11roni - TemQS 45 nomes que
didatura a prefeito pelo PrB: o (Educação), Afonso Piazera querem ocupar uma vaga no

vice-prefeito Alfredo Guenther, .' (Obras), caso ele não concorra a Legislativo. Inicialmente vamos
. o secretário Afonso Piazera prefeito. Temosaindaonomedo escolher 25 nomes, para depois
(Obras) e o ex-vereadorAdemar secretário Ingo Robl (Meio, escolher os 18. Agora, é bom
.BrazWinter. Otaviano Pamplo- Ambiente). Já os secretários r�ssaltar que quem escolherá
na, secretário de Planejamento. Balduíno Raulino (Cultura) e esses nomes serão os próprios
acenou contra a 'suà própria Ademir Izidoro (Habitação)

.

candidatos. 'Eles formarão
candidatura de momento. aíndanãoconfírmarem se são ou comissões, distribuídos de .

Pamplena não descartou, nãocandidatos a vereador. acordo com os bairros que eles
contudo, haver ainda umachan-

'

CP - Não havendo uma .
irão representar, e deliberarão,'

ce de ver o seu nome estampado aproximação com o PPB,. o
.

entre eles, quem 'fica e quem vai
como candidato pelo PTB. O PTB. teria duas opções para para as eleições.

Ti roni.

Pergun
t a: d O

,

1160/0lltOl
tOIlt//tlo/o

sobre a
. 'Opl.M/lo

hipótese·
da não oficialização de ne

nhum candidato à chapa:ma
joritária, o presidente pete
bista foi enfático na resposta.
"Por que não?".

Resultados

,repare sua páscoa no 8reithaupf e concorra•.

COaREIODOpovo· 3 .

'Tironidiz que opartido conta com 45pré-candidatos a vereador

ANGÚSTIA

Petebistas vivem âias
difíceis em J.araguâ
A situação política do PTB, com o PMDB. 'Tudo, porém,

atualmente, é difíciÍ. Enquanto o estaria dependendo do deputado
quadro político começa a ser Ivo Konellque, porsua vez, sonha.
definido em Jaraguá do Sul, o . com uma coligação com o PPB.
PTB ainda sonha com uma coli- Já: os enipresá:rios,' articulam um

gação com o PPB, desejo incon- candidato aconsenso, como já foi
testável do vice-prefeito Alfredo registrado pela imprensa. 'O'
Guenthet. Enquanto ,PDT e PT . empresário, Gilberto Menell, I

buscam fecharum acordo entre si, estaria sendo incentivado por
não permitindo a entrada de vários empresários da cidade a

nenhum outro partido, o PFL sair como candidato pelo PPB..
tenta, desesperadamente, uma Diante de tudo isso, o presidente
aproXimação com o PPB. Com is- do PTB, Lio Tironi, já aceita até
so, o PFL acaba "afugentando" o mesmo a hipétese do Pf'B, sem
PTB.Enquanto isso, o presidente candidato, não lançar nome à
do PSDB, Virente Caropreso, diz chapamajoritária. O,PTB, então,
que uma coligação com o PTB "é estaria apostando suas fichas nas

remota". Líderanças. do PTB Já candidaturas 'a vereador que o

admitem 'até mesmo uma aliança partido possui.

Resultados da teuDião de quarta-feira .

Candidatos.a prefeito: Alfredo Guenther (vice-prefeito); Afonso Piazera

(secretário de Obras); AdeIIÍar BrazWinter (ex-vereador). '

Candidato único - Nessa quinta-feira (28) o PrB escolherá o candidato
oficial do partida (caso não desista de lançar umnome à chapamajoritária).
Candidatos a vereador - Rosem.eire Vasel (secretária de Educação,
candidata à reeleição); Jngo Paulo Robl (secretário do Meio Ambiente);
Afonso Piazera (caso não. concorra a prefeito).

",

Secretários que não eonfirmaralD eandidatura - Ademir Izídoro
(Habitação) e Baldufno Raulíno (Cultura) .

.

Otav,ianoPamplona - Não descartou a hipótese de ser candidato aprefeito.
MaS, â princípio,. desistiu. Aceita ser candidato a vice-prefeito.

BREITHAUPT
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I

ELEiÇÃO

Gilbet;to Menel diz que Candidatosc(jngestio�m
.. , •

i
'.

l'
.

,

"", .'

plJ) r
escolha em Guaramznm

acel�a co 19açao com o rL .

Guaramirlm • Com a

desistência do pepebista José
, Prefeito de Aguiar (ex-prefeito)
em concorrer novamente a uma

vaganachapamajmtária,oPPB
de Guaramirim vive num

impasse em tentar escolher 1DD.

candidato a prefe�to ou a vice

prefeito para displtar'as eleiçõesI

desse ano. São nada mais nada
menos do que'sete nomes apre
sentados na última reunião do

partido, na terça-feira passada.
Ernesto�eirinho! presidente do
PPB, disse que a sigla buscerä,
entre os canl:lidatos, apontar um,
ou dois nomes em consenso para
disputar as eleiçõesmàjoritárias.

I'" ,

PPB

Jaraguã.do Sul· O em-.
presário Gilberto Menell, pr6-
c�didato pelo PPB a prefeito,
-disse que aceita 1DD.a coligação
com o PFL para.cooipor ,uma·
chapa nessas eleições. Menel
destacou apenas dois pattidos,
PFL e

--',--------

PSI?B.
.

-

fmpl.II/tI '

"Es tou d./otOIlaberto a

qWd�u(2" foll,0160 �om
.

=� PR. PSD'
destacou

o'empresário. -

� -' SOII"'o
MeDcH defendeu, ainda, a

cbápa� para cssâs eleições.
Disse quê a lógica para ó seu.

partido seria disputar selß
)

ccligações. Ö empresário
�dmite, contudo, a necessidade
de coligações parÍl� eleiÇões de
3 de outubro.A�ente oPPB R :**WlW'
aponta CaD. três candidatos a MeINI tli% que,.uiu", j,�", nlllcioJUlllNJÚO co", Be110ldi
prefeito.. O médico Moacir
Bertoldi, o vc;reador José Carlos sobre a política.local: '

.

relacionamento. Se eu não fCl'

Neves e o próprio Gilberto . AU�ça tonl Ci) PTB • Iteal- candidato, certamente o apoia
Ménell. Caso o empreSário não mente � prefeito Durval Vasel rei.

sejacandidata, Menell disse que nosprocurou e está tentando 1DD.a Possível .favorecimeDto �o
apoiará o nome de Moacir reaproximação, mas precisamos partido a um 'candidáto
Bertoldi, "Minha reláção com o ponderara1� acontecímentes específico. O partido em si deu
BcrtoldinãopoderiasermelhCl'", . que vem confrontando a sua liberdade aos seus filiados para
disse o empresário. "Comunga- administração. colocarem os seus nomes à

,

moscom unipensamentoúnico", Alas diferentes no PPB· disposição de' uma pré-
continuou.

.

Não existe e ilu..ca existiu candidatura. E,� isto, está

. Suspense difereates alas dentro do PPB. mantendo uma posição neutra.
Sobre uma aliança com o Eu acho que tudo não passa de Fórmula para o partido

Pm, Menell preferi nlo falar, mero boato, ehegar ao poder • Sempre
D;las reforçou que a reapro- José Carlos Neves, o "Gê"· defendi aC,hapa pura. Mas, hoje,
xim8Çio en� os dois partidos • Dentro do partido qUálquer diante das circimstâncias, tenho
está sendo desejada, agora,.pelo fiHado tem o direito em sei percebido através da imrpensa,
prefeif9Durval Vasel. candidato. que umacoligaçãofaciliteriaem

Contiraalgumasdas opíaíões Moacir Bertoldi • É um muito a alcançar os nossos
,

do empresário Gilberto Menell excelente nqne. Temos 1DD. bom objetivos.
.

Pré-can�datos

Os secretários Acibaldo
-Germann (Agricultura), José
Constâncio de Albuquerque

(Saúde): os vereadores José

Fernandes, Adílson Araújo,
Valdir Bernardi; o ex-presidente
do partido Dorival Lemke; e o

filiadodopartidoPauloTune são .

os sete nomes disponíveis
atualmente pelo Partido

Progressista Brasileiro; . "São
nanes fortes para o partido",
disse Meirinho.

'

Legislativo

Já os candidatos a vereador

chegam a 23 nomes. "Como só

poderemos escolher 11 para
disputar, vai ser dífícil" , prevê
o presidente do PPB: O partido,
como forma de cumprir a nova

Iei eleitoral, onde 20% elos
,candidatos precisam ser

mulheres, já dispõe de duas'

mulheres, completando o

percentual.

�.

Meirinho: "E possível uma
coligaçãofuturacOf!l oPFL""

"

"
'\

Guaramirlm • A pos- reais. "Essa coligação está
sibilidade de um acordo entre o sendo cogitada dentro do
PPB e o PPL, visando as partido, mas vamos primeiro
coligações desse ano, está cada analisar outras coligações",
vez mais próxima. Ernesto .

-declarou,
Meirinho disse que até.o

. O presidente deixou claro
momento não há nada. de também que o partido não

concreto entre PFL e PPB, abrirá mão de ser cabeça de
mas confidenciou que as chapa. Uma coligação com o

possibilidades de coligação -PFL, então, teria que ser'

futura entre os dois partidos são analisada esse assunto.

� ·.A\Aoa-çAo rP>O fflA�IJfO DI
JAfl.i<lOOÁ rP>O �OOI!. ! 1PO�·��'!l!.ca

Ia-�,a- IAW!flllJJA\A
CO�C�.IVla-çAO • a-�I3a-� a-�
IPAflf!li: �1P>!�ffl!� ! A\OfOfl�fA�ca
, ,

o/J� [p)� �.���(LO�I(Q) Q

ir 371-1422.

,I
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Jaraguá do Sul, 24 demarço de 1'" CORREIO00POVO- 5

CHARl.ES SIEMEINTCOSKI
,

. "-.

PTB sem candidato (I) que fará de tudopara aproximar,
Aprimeiraconfi.dênciaminha em todas as cidades de Santa

'de hoje vem do PTB. ,Tentei,' Catarina, PFL .e PPB. A

tentei, tentei, até que consegui. propo�ição tem lógica: A orde�
,

Opresidente LioTiróni ventilou (Je coligação está vindo de cima.

ahipótesedo seupartido sàir sem' :
Diante de tudo isso" o PTB

candidato a prefeito ou avice- começa a ficarnuma situação
prefeito nessas eleições. O difícil. Em entrevista ao

presidente, contudo.inão fez C9RREIO DO POVO esta

alarde .quanto ao assunto. semana, Vicente Caropreso,
Apenasteceuúm�entário.Foi presidente do PSpB,disse que

preciso e calmo na colocação.. uma coligação entre PTB e

Entendam o seguinte: O'Lio não PSDB"é remota" .

disse qu� o partido vai sair sem
candidato, mas que há essa

hipótese. É diferente..

devem fechar Sorinhos. Alfredo
Guenther não é candidato sem

uma reaproximação com oPPB.'
Guenther estando de fora, quem
sobra? Afooso Piazera Netoe '

Otaviano Pamplona será que
possuem votos o suãcíenté para
se elegerem prefeito? O

Pamploaa, .aliãs, disse 'que� a

princípio, não é mais candidato
a pref�ito. Quem é que sobra?

'

Piazera, o secretário de Obras

que' não está. conseguindo (não.
por culpa total dele) atender a

. todos os pedidos a ele feitos
mediante secretaria?

'

Imagem desgastada (I)
Todo o problema do PrB' se resume num nome: Durval V�el. O

prefeitoDurval Vasel, bom de urna;bom atif�'ul�ãor político, bom
administrador (mesmo 'recebendo contrariedsdes nesse' ültano
niandato), pecou por não abrir as portas para os demais partidos.
Faltou tianspãrêilcia com vereadores, com líderes do PPB, PSDB e

.

atémesmo do PMDB. E )Dais: faltou 1ransparência atémesmo.com
a imprensa

.'

. Imagem desgastada (II)
,

Outro nome que ficou com' a imagem desgastada dentro da

'

roligaçãoPPB ePTB foi'odeputadoUdoWagner (PPB). Odeprtàdo. '

perdeu a sua grande chance de ter sido o candidato dê' Vasel (sendo
apoiadopeloPTB). COmo qx>sição em relação aogovemador'Panle
Afonso (pMDB), UdoWagner poderiater semostradomais enérgico
'em relação ao governador. Afinal, o que trouxe o senborPaulo Moos<> •

Vieira para'Jaraguä até hoje?
'

PTB sem 'candidato (V)'
, Ao que tudo indica,Pr ePDT

..PTB sem candidato, (11)-
Primeiramente vou ponderar

em algumas análises. Primeiro:
o trabalho do presidente LiQ
Tironi e de se� líderes, dentro'
do partido, é racional, que'

. merece destaque, Desde a

chegada do vereador à

presidência, o partido recebeu
UD). impulso. São reuniões

semanais, onde se discutem

estratégias. .São 46 nomes

dispostos pára assumir a

cendidatura a vereador. Tudo
certo. Mas onde está oproblema?

•

Faltam vereadores nessa Câmara
, o vereador Valdir Bordin chamou o' secretário de

Adminis1l'ação, ZigtDar Benne Lucht, de mentiroso. Bo/din
afuma que Zigmar não foi pedir, informações dá empresa de

'

Curitiba, conforme o proprio secretário tinha declarado. Não ,

vou en1rar em detaIbes sobre quem está certo em todá essa

contusão. Não dafei "palpites", pois não particip�i ativamente
de todo o processo dos semáforos.Os dados técnicos sãomuito
complexos, necessjtando, para isso, da ,vinda .do Trib_ de
Contas para a cidade, para fazer,a análise. Aliás, a Câmara
acenou postivamene na noite de quinta. MáS deilço um

recado: com exceção dos vereadores AugustoMüller e vaidir
Bordin, nenhum vereador dentro daquela Câmara estava

interado sobre o assunto. Ninguém foi pesquisar. Os que
precisavam defender, não defenderam. JI{ os que precisavam
"atacar", não, "atacaram". Só pera lembrar: os 'vereadores
Flávio Hormbung e José Carlos Neves faltaram.

'

-Imagem desgastada (Iff)
Se Udotivesse pressionado o governador, os dois deputados da

situação ficariam obrigados a: pressionar o governador, não é?�
o governador se man�ivesse desinteressado, Udo deveria (aí sim)
ter partido, junto à imprensa, para um ataque direto e frontàl. Ivo
Konell e Geraldo -Wemínghaus, para não perderem pontos,
pressionariam' o governadormais ainda no�Íidodeliberar verbas
para a cidade. O resuhadotnão soU adivinho) poderia ter sido bom
para Jaraguä, para o governador, para o próprio Udo Wa8ner e,
principalmente, para a manutenção da coligação 'PPB e PTB.'

Confére, leitores?
'

.

.

r .1.
'PTB sem candidato (III)'
o PTB sabe' que a 'sua

situação, em se tratando de

coligações, não está boa Há um
forte consensoentre certo gru�

. de pessoas que querem tirar o
"homem" do poder. VQÇês se

-

lembram' do candidato em

consenso dos empresários? Para
'

isso, eles não vãomedir esforços. . .

Pina nós, seguro não é· só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS'GARCIA

. Rua Expedicionário Gumercindo' da Silva nl. 90,
111 andar, sala 2 • Fone/Fax: 71·1788
Jaraguá do Sul'· SC

João do "Táxi" é candidato
a vereador. Emais: no
sábado passado, Ivó

Konell, Flävio Hornbw{g e
João <lo "Täxi" foram

almoçar juntos. AdiVinhem
do que eles falaram?

PTB sem candidato '(IV) '.

PPB e PFL estão muito

Jl'óximos. O deputado federal
Paulo Bauer me confidenciou

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA,
pess�as. júr�djc�s� 'pe,Hoas físicas (autônomos, p r o f í

ss i o n aí.s li b er a i s Lf i r mas i n d i v i d uai s ,

p r o f I S s i o n li J S I I g a d o s a a t i v i d a des a g r o.p e c U á r i-as. e a g r o i n d u S t r i a is). C o n s u It e o B É SC. \

•

L HA SI N G B E S C
(� T od O be m q u e v oe ê que r ;'

BESC
'o B,ancCi de Santa Catarina
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CABELEIREIROS UN-ISSEX
IElNOLOORAU, 116
FONE: 371-9898

..Mil.....FnduOIo,.'

FONE: (0.7) 3"-:82.
. JARAGUÁDO SUl- SC

,. Máquinas para empacotamento
RoaAraquarl, 136 !.lIhadaFlguefra'·

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (0'47) 372-3203 ,

Jaraguá do SuI- S,C

Farm'ácia Vld'a eS Saúde

'/'
. ,

� .. Q.I. Plus,
'

. ,. , Melhora a circuia�o cer:ebral e para
� manutenção doVlgorfrslCo emerQI

� .
,

.

APENAS RS 18,50 .

RUA PE. ALBERTO JACOBS, 55 - FONE 371-&664
RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 1726· FONE 372·2125

Illt",��:�11111
BEBIDAS - PRESENTES-AUMENTOSRNOS

Jl.aall ii.fll_1I e
..

It.. ,ata Piu••�lti'.ai. e I.,.t._" ,

. ..,'
.

, ,RIa Rdnoldo Rau, 116
FOftotFax (047.) 371-3247 - .JÚaguá doSul -: sc

fmIi!M(Õ\Ji;)l?rtnn' ., COM_ReiO
�lSlMIlIUlN�lnIlJ c:a

'DE CARNES

E'FRIOS
,

- � melhor carne da cidade » ,

AlIaJoãoPlalii� 4t11
. ,....: (CM" 372.... - 371....7- 371-627&

JARAGt!ÁDO SUL- SC
'

C4salDonillo eAr"e Seidel em recenú aeónlecimento

socialem�orupá

LANZNASTER NA sucesso

SCAR comando
Assumiu a direção do Peninha'
consagradoCôralda Sociedade barbarid
de Cultura Artística o amigo,

,

as melb
comerciante e músico Luiz destaque
Lanznaster. Cóm sua clusive,
competência irá dirigir os' .gaücha é
.destinos da entidade no biênio Garfo e

'96/97. Portaldeã

NA INDONÉSIA
A símpätíca amiga Tereza
Iachauste esteve na Indonésia

,

numgiro de,compras e passeio.
Muitas são as' novidades que
trouxe na bagagem, inclusive

, roupasmísticas, que,em breve
, serãoeomercializadasnacidade.

personalldades dó esporte,
autoridades e convidados'
prestigiaram o evento, que foi
dos mais concorridos.

PAPANATV
o papa João PauIQUlança na
Itália, em comercial de 45

,

minutos na TV, seu CD,duplo
Rezando o Rosário. Custa 51
dólares e vem acompanhado de
um livreto e um poster de Sua
Santidade: O papa João Paulo.
II

.

deverá vir ao Brasil
novamente no ano que vem,

provavelmente-em junho.
"Não é digno dJ saborear o melaquele que

_
se afasta da colméia commedo das piesdes

.

das abelhas".

eOH{/ral'ulal'iulis
e Companheiro da casa VilmarAlves,
foi dia 18/03. e No dia 2.0/03
trocaram idade DoriiFischer - Neide

RosáliaAdams - Edelina Lescowicz:

e Dia 21/03 Celso e Didling ,Werlich .

comemoraram 15 anos de feliz
matrimônio. e 1!Jia 2.2/02 assoprou

,
.

'

velinhas, ,.
em- Corupá, Adriane

Garcia. e Dia 22,i03 aniversários de

Arnaldo Paulo Ersching e Venilton

Cláudio da Silva. eDia23/03 Sandra

CASA NOVA.'
O presidente da Liga
Jaraguaense de Putebol Ralf

. I \_

Manke foi perfeito anfitrião na,

,

última sexta-feira, quando da
'

agora

inauguração da nova sede da conquistar
Liga, nopavimento superíordo, terior. Essa

'Ierminal Rodoviãrio.Vãrias de bolso..
.

,

GARFO.
BOM8ACtiA\

Shakespeare 'A Churrascaria que é omaior

'Restaurante
.

SÓFAZA.
POR ISSOÉ

,

Rua Mal. -Floriano, 79-

, DRICIOSASTORTASEO
FRANCESINHO MAISGOSTOSODACIDADE, "::::::::

.WL�=:=.==- 'di;'j!

ou vodca:
usar água
alcoõlíca

Henn comemorou idade nova. eHoje;
. aniversaria Gessi Sonaglio. '

REDE
Promoveu

quinta-fel
.

dePãscoa

noivos
Bertoldi
Schramnt·,

realizada
Senhorad
a recepçãs
Baependh.

,

,BAVARIA
Panificadora ee Confeitaria ',».
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línica São Cami.lo.
"

CQIIÍaI
DOPO\IO

"

COMPUTADORES

COMPAQ

Nesta'·,
�

"

Páscoa o. t'.
.•elhor· -,
preto �e. . ... .I

chocolates' ••..
,

·está na·
'

.••� .

KIBARATO·�
,

'.' o..:.
.

I •
.

�
Av.� Daodom, 141

'

••.

L.-

............ ·oo)••.o.)s-

,

TEMOSPlMOSDE CONS6Rc1O
ACESSÓIIOS,eou.AIi1ENTOs E
__snos

.

REPRESENTAN'Ii COMERCIAL DE
ASS.MAS

TV A CABO· N&r JARAGUÁ
Rua CeI. Procópio Gon'les, 680

FONE: 371-9999

Dr;; Marcos' ,Fernando F. Subtil
.

,

11111111.ilt••I.II�filllli�illl.lljil·
Medicina doTrabalho' - Fraturas - Urgineia•

.

DoeiIfa••Coluna, I.asões doesporte':Cirurgia. do joelho
. Exames:admissionai.,demissionai••periõclco.
Horários at_clment�: 8:30_11� .14:00à.18:3OM.

TRANS. I

.

�É
II

SUAS

":."

AMJNClE'

E.GANIE,
.

U'O

II MAIS

DII"IIO'

. 372-1919

372-3363

Ruli Reinoldo RIU, 818:· Centro
Fone.: (047) 372·2987 comi.' �

�71-6454 r.o·
.

, Uàraguá -do Sul • Sç

. ..

•
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CORREloDOPOvo.2 CLASSIFICADOS

- Terrenolltuádo na Rua JoioPIaDlDsdlec:k, tJID.., contendo a .ea

.1.004,00m2,COlD tllltaclade2l,OOm.R$45.000,00.
- 'Jemßo limado naRuaBusarelló, rIn", contendoa�de 6OO.00m2,

proximo ao Pinguím - RS 20.000.00.'
- �lTeDo"tuado DO lOteamentoDk»,211m'ap6sBotafogo, contendo
a 'rea de380,OOm'e.quina - R$ '.000,00•

- 'RmeRO IimadQ naRuaLAlopoldoJan_n, com (lJ5)13m2, com 24.00
de leltada- RS 55.000,00 (negociAvel).

.
.

'

- 1ftreno1lluado naR...BabIi -m,oom'-R$1S.ooo,oo (neaoçI6veO.
- Temmo próximo a B!lbidas Kienen - cl Casa em consll1lçllo - RS

�OOO�
,

- Terreno na !lua Irmio Leandro cl du.. eu.. - R$ 45.000,CH) -

Deaoc16ve1-Alvenaria eMadeira :.Barbada.
- Teneno na RI!8 GuilhermoI! c. Wacterhagen' - próximo 80'Fórum -

385.00Jn2 -75,OOpfm2 - neg�i!WL
-Terrenocom84�-""'c_tnaçãodeumpr&locl560,4Om'
pr..Ponteda AraI� naWalterMariJ...rdt- 85.A1Op1m2- nel0d6veL '

-Téneno com duas cuas defronte ao Material de cOnSl Winler - RS

35.000.00 - (NegOciAvel)- BaJbada. .

-"rreao _tíOO,OÓm'naRuaJoãoJ'ÂJIWO-"tenlcom�ente
clla�emadetra-nova -R$ 35.000,00 - neaocl6veL ,

- Teneno COlD 1.850.000.00m2 - c/800.000mü cabeças cle-Palmitos e

�.OOOcabeças paraórte autorizad••casa, 6gua,iag08S animaisetc. -

,

RS 200.000.00 -Ioeal> Schroeder - pr6x. ao Tomazelli.
.

- Terrenocom 1JO..oGOmz- com65.000 p& dé verdurll- púnentão
alface - br� beterraba - Pepino - mais F-tOO· trator - motos

bomba - mlcro4rator�cu., em alvenaria - abrtaoproteatdo para .

cultivo, canOl,de.1/2 polepda para Irrigaçio - condições para li

IRc_etC: -preço nflOCl'vel-R$1!N1.ooo,00 -9portun1dade�Dte
- aceia-Hdo.
- TenRO doRio daLuzpróximo aCevalpara�com 3s de fienle

,

por 200 - total7.600m2 - R$ 20.000,00 - Iroca-se por clllJ'o,- Negociável: .

- "lTeno naRúaHermann 8dluk �VIa Leml-Ivrede alagamentos
- 2Al4,25m2.RS45_00 - aeelente. '

- 'Rmeno no condomfnio Azaléiàs- entrada+ financiamento.
- nntOlcu., a partfrd. R$16.GOO,OO Da,VIa Nova - VIa Lenzl-

JoioP';"'- 'ID.apartamentó8-1errellcJ8 -cb6Cl11'11, ete;

Jaraguá do Sul, 24 demarço de 199�

Vende-se consórcio de 1406(horáriodeahmço). Vende-se Prêmio/90
Besta não conterq>lado Compra-se mesa para gasolina em ótimo
com 6 prestações pagas. Depilação. Tratar com Vendo Monza SLE 87, ,estado. Aceito troca.

Valor R$ 3.000,00. Tadeu.na parte da tarde com ar condicionado, Tratar 371-1953.,
Contato pelo fone 973-

"

no 373-0Ô02
.

metálico, vidro elétrico. -.---.----

8613 com Sr. Pedro. Guaramirim. Fone 372-2551 com PRECE MILAGROSA

CASSULI ADVOGADOS
. .

ASSOCIADOS S/O LTDA.
.

'

, lltilIIIailö de eom"",o. Bancários
Edem", Utp..,
OA&SC a:ns
Rua Donaldo Gehrillfl, 135,

. Fone: 371-7511 / Fax: 372-11!tZO

, Vende-se apareJlo Sugar
para fogão de 4 bocas -

RS 50,00. Tratar 372-
,2634.:

Alugo salão de

.

cabeleíreiro 'compelto em
troca de um quarto para
rapz. Tratar 372-1784.

Vende-se teEren<\. na Vila Vende-se terreno

Lenzi (13x30) .. próx.
Supermercado Lena, R$
16.000,00. Tratar 372-
2634.

(próprio pl chácara)
. medindo 98.000m2· com

água - próx. Ceva! noRio,
da Luz. Contatos,376-

.

1406 (horário do almoço). '

Preço a combinai.:Vende-se caa na Vila
Lenzi � pröx. Colégio
Giardini Lenzi - novaR$
18.000,00. Tratar 372-
2634.

Vende-se, "telefone
Celular Motorola, Preço
a combinar. Tratar 376-

. Aqui tiafllmo. .,oc.
com carinho!

Ab. MaL Deodoro da Fonse� 852
Fone: (047) 3'1B-0170

'

JliraglJß do Sul-Sç

Fábrio.

Vende-se loja (Av. Mal .
Deodoro). Tratar fone:

,

371-1669.,

Vendo Notebock

(computador portátil),
586 - $emi novo; Todo
revisado. Tratar pelo
fone 371-1864. Valor a
combinar.

Vende-se Uno 91/

gasolina - �timo estado.
Estudo troca. Tratar 371:-
1953.

Vende-se Escort/90

gasolina - cinzametálico,
,

com rodas XR3 'e som.

ótimo 311-1953.

Vende.se Monza�SIEI
87 verde metálico 2.0
Com vidros I retrovisores
I capô elétricos. Tratar
371-1953.

"T"ULHA .Aliß1entos
,

�
.

. "Natura.,s
4lIment.... som.nt. com produtos naturais: cer.als à
g�n./, chás; av.la, grano/a; sucrllhos • multomalslfl

,

Venha conter/rll'
.'

Rua CeI. Procópio G_ de Oliveira, 1493

próximo ao semáforo da Duas Rodas

Nasce em Jaraguá do Sul uma pequena empresa de editorafão grálica,
e como todo recém nascido nós ainda estamos dando os primeiros
passos; mas com esperan(a que estes se tomem cada vez maiores.

., .

A PAPYRUÇ Of€R€CE: A \lOC€ os
ÇE:R\lIÇOÇ DE ARTE: fiNAL E: CRIAÇÃO DE: e

Anúncios em jornais
Calendários
Cardápios persona
Iizados
.e muito mais,

Logomarcas
,

Cartões de visitas
P.anfletos

, Layoutde placas
Cartazes

.,

Oh criador dommdo, Tu
que disseste, peça e

receberas embora esteja. •

nas altura' em vossa

divinaglória, inclinai Seus
ouvidos a essa humilde
criatura. Para satisfazer

� o deSejo ouve minha
prece. Oh pai amado.

. Fazei -que por vossa

vontade, eu obtenha a

, graça que almejo (fazer
�

o 'pedido). Deus supre
agoa todas as minhas
necessidades: Segundo
as minhas riquezas.
sempre ativas e

presentes, imutáveis
abundantes em minha
vida e que isso.seja feito '

pelo poder.e nome do
vosso adorado filho Je

sus: Citar 'esta prece pelà
manhã, 7 vezes

juntamente com o Salmo.
23 e o Pai Nosso. Mande .

• I

publicar no 3° dia e ob- "

serve o que acontecerá.
·A.S.B.·

Vende-se filmadoraHand .

Sony - zoom de 10 vezes
na garantia com diversos
acessórios. Tratar 379-

'1�39 ramal 2.23 cl
Alexandre.

Vende-se' casa de

alvenaria com 60m2,
'

terreno, com, 300m2,
localizada na Rua Carla
Rnbia Drosse, 79 - Vila

R�. Tratar no endereço
.
acima.

Vende-se vaca com

.bezerro. Tratar Rua

Walter,Marquardt, 34.2
ou pelo 372-2363.'

'Parecer Çomerclal
. Incorporaflo
Vende· Admlnletra

Compra .. Aluga'
Rua 121, Martim Stahl, 111

,

"

Bairro Vila Nova .. CRECI 5.284
FONEiFAX (047) 372..2990 - CELULAR '97.. '

9089 .. JARAGUÃ DO SUL � sc

,

DR. MARCIO R. DE OLIVEIRA
. .

Medicina do Trabalho e

';Clínica, Geral'
Convin_: UNIMBl .. UNIÃO SAODE

.CA$SI- CEF -IPBC
Atenclmento à empresa. .

1!!llllllllllllllllljlll!'�'�!=1����lri1��'='����"��!�'I�il'�'�!��llllllllllllllllll.+ � I'.IJI1III A8.AQU J)•....I lt IJt ,.

_-_. -p" "�.' ...... ,� � ....... ....... ,--

.

>-tIIt� o/wl#t!U4"
Rua Exp. Gumercindo da Silva. 90
sala 03 r andor fone:372-3905

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



nuzo DE DIREITO DA COMARCA DE POMERODE - SC
EDITAL DE PRAÇA

O DOÚTOR VITORALDO BRIDI, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE POMERODE, ESTADO 'DE SANI'A CATARINA
I .

NA FORMA DA LEI, ETC...
l" Praça: 15.04.96, às 16:00 horas, pelo valor igualou superior ao da avaliação. 2a Praça: 29.04.96, às 16:00 horas, a

quem mais oferecei; desde que não irrisório. Local: Ediftcio do Fórum, à Rua XV de Novembro, 525. Processo: Carta
Precatória n" 958/96� extraída da ação de Execução. n° 3686000020-7. Exequente: Massa Auto Falida de Indústria Têxtil

Jarita S/A. Executado: Pedrini Artefatos Têxteis Catarinense Ltda. Bem: Um Imóvel situado à Rua XV de Novembro,
contendo a área de 51.z'78,51m�" matriculado sob n,o 1.204, livro 02, Registro Geral. Valor�' R$ 153.835,53 (Cento e

cinquena e três mil, oitocentos e trinta e cincoreais e três céntavos). Não consta ônus. Não há recurso: Ficam osdevedores
intimados' pelo presente edital caso não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça. Dado e passado nesta cidade e

Comarca de Pomerode, em 08 de março de'1996. Eu Elisiário P. de Jesus Filho - Escrivão, que o mandei datilografar e
�

POSTO MARECHAL, LTDA.

�Liquigás

'�AUTONOVO
'_ ", VEíCULOS
PoInt.r ÇL 1.8 '4 Clnz. m.t. R$ 11.600,00.

+3x660,00
,O clnz. m.t R$ 7.8D0,DD
'3 branc.
88 br.nco(c/ roda).�.R$ 6.600,00
10 b,."ca R$ 6.000,00
11 clnz.m.t•••••••••••••R$ 6.500,00
86 do'!rado R$ 6.400,00

V.lOn. LX
Flor/no Pick-up
Go/CL U
Florlno' F,urgio
Uno Mill.

Euort GL

P....tLS BIbr.noo........"."I;".".R' 3.000,00'
PROMOçAo DE MOTOS

XLX 360

XLX260

'. 87br.nc ; R$ 2.800,00
86 (1 carbutadOl')
pr.ta :••R$2.4OO,00

R. JOINVILLE. 2050,
FONE/FAX (047)

371-1574 / 973-9753

subscrevi.

.
ANUNCIE

·EM JORNAL
,.

A MIDI� QUE
MAISTEM

,
'

CRESCIDO NOS
,.

·ULTIMOS'A,NOS.

371�,1919
II

li
,

37'2 ..3363
II

-

,
'

Vitoraldo Bridi
JUIZ DE DIREITO'

85

95

95
98

86

84
83

94

84

94

Meroedes 500 verde
'Aal TipO oOll1Pleto + 81 financio
Aal Tlpo oompleto ••
GoIl000 branco
GoIl.6lS praia
.GoI 1,6 ex bege I

GOI 1.6 ax buinco
Mórml GlS oompleto + •

Morml SlE 1Iidro. elelr.
Tempra GR

.
azul ,,,,runa,

UIo tAle EL.X oomplelo - •

Del Rey'l praia
Del Rey Gula oomplelo

,

Corsa MPFI oon60rolado .

verona GlX 1.8 oompleto
,

Ipanema 'Sl. vidrei eh!lrloo
Prêmio es vidro el6"loo
MB 1113 TRUK Turb.A
Cuoel II ami
Chevele ami .

Rãl ami

.

88

86
,

OKm
90
93
85
'75

81
80

82

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

FONE/FAX (047)
,

372-0705 * 372·1888 * 371-0905
Avenida Marechal Deodoro·da Fon.ec" 981 - CEP 89251-701 - Jar,aguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRo-
VElRAS- VILA NOVA - .Exeelentes, VI.LA LENZI - FIGUEIlA- VILA LI;NZI -Terrenoe/'

Excelente 6.991,OOm2 si lotss financiados em 10 Terrenocom. Terrenoel Terreno cl
733,50m2-

Cobertura no benfeHorlas . meses - Próx. ao Fórum 561,OOm2c1' 1600m2, edlf. Edificadocl
Ed.ARGUS. e ao Breithaupt benfeitorias. e/c8$a�m

-, prédio comercialalvenaria

CENTRO- ILHADA CENTRO-

FlGUEIRA- CENTRO,: Excelente lOte. WaI...·�- Sala·
Apto.e/O2 Terreno cl Terreno

.

quartos + dep.
Terrenoel Terreno cl c/740,OOm2 - Próx. Ed. 3.000,00.), - pô(. Comercial de comerciai no
500,OOma 455m2 edificado catume Sc:hmdI, r=ALL

empregada. edlf. cl casa cl casa Carvalho .. R$ 60.000,00 Irenla plWal... esquina cl SHOPPING�1IIl30,oo 438;60ma
em alvenaria mista melros CENTERR$ 9!);00000

RIOCERRO- CENTRO - Excelente
RIOCERRO- BR-UO/Trevo

Lotéame.nto Nlreu R_oe
Terreno.el Terrenocl cobertura no Edit Riviera Terrenocl Papp II-

Tenwnoo'

394,871J.12 450,00in:l- 2OOO,OOmI 60,00

edlf. cl casa
2.000,OOm2, cl 246,OOm2 pröx, ao Terrenoel meD pa.. BR280
edif. c/casa R$7.500,00 -,

6OO,ooma - e40,OOmello8pa..
mista

einalvenaria Beira-RioClubedeCampo R$ 16.500,00
AJa.uo 118111 RS

36.000,00

VlElRAS:�o. VILANOVA -

CENTRO. - Cobertura no VI.A
. cl 220;OQma ..

' Barbada casa BAEPEtD
3 ql!lartbs.: em'alvenaria cl Terrenoel Ed. Residencial Dunkér Casa em Terreno cl
�étnals . 03 qtos. 4.192,50ma (em construção) alvenaria cl 35S,46m2

.

640,00m2Apenas edificadoclcasa
depend�nelas RS 30.000;00 em alvenaria 140,OOma

API'Q8PIlONf08 .

.

· APto ri 17m' I "" e_.�. -_ pertlo e p..... elltr. novo - RS 32.0oo�00 • M. HCirIbo. .

: =':J�"" I qto. e �. dop. -_ pertl•• p<rllll••••• RS 14.840.00 de Slhela ... tllne. Ot� Bcen. I!S 27MO .........

AProSIIMODN9ftuçAo
Illf. AMr- .. III...."._..
• .Aj1I •• ri 124m' • 'Z' IIICI•• ti 2 ""•• diJm* elep........ pertlo ep._ "OIrenlc. _. RS 4'.000.00 ......_••'96
• .Áj1IO. ti liSa!' do .... 'Z' lIIdot • ri 2 ",III... diJm* cIep...._ 6at.... partada eIe..... Iea·· RS 47.QOO.00 _ ...... <lia_...
...r9·,,6. '

1lIV- ,..,.. ... /.........,.. .

• Áj1IO ri 111m!· 'Z' lIICIar· 2 qtoa._. clip........ portio. po_••III.en... RS 25.000.00 ...Ido p...lldo ... cua ......
ehe J...,,7

,

• Áj1IO. 77 I' IIICIII;. I qto ....* cIep. ,..._ p<rllo � �ertada elellenlea - RS 17.500.00 ••1Ido .. CUS .... "",7.
1lIV-__rd·,JS.""". ,

.
.

.

• Áj1IO' ti 112m! - 2 "'" ....... dop. ri ....... pertl•• portlll. Ifecroàee • RS 22.000.00 SlInd•• COIUIIUÇiO em "condCllÚlIo, RS
720.00..... e !PI. plfe .CUB. __,. .. dana, J"IIo.,7.

.

IlI,._ _..
• Apto ri 21 3" tnIIr 2 qto&.. dIuraaj. _f41t1, cIep••_pdI. 2 ...... aaIIo ele -. pIscft"_ RS 2�.ISo,oo
t t p u de eelIdoafn. • SIlle .,.
/Uf. __ ,._.,." ($CA"
• Apto ti 300 temos op_art.. rf· 301. 302, 404.·
Blinda: 32,7S GIb (RS 12,731,0) .• SI p._ do 3,6S .. (RS 1.415,00)
C.IIIIÍ1IÇI.: Pr.... C.Nl • PlaneJ. LtdL ....111.... 'de e.IIdoIllli•.
CASAS.. . .

.

• C ele IIY 3 pov""",", rI�'" ele .... -!di, ri 600... - R. T..... F. ele Goe.s, ri�_ . RS RS 160.000.00
- C ti lOG.... Ja l1)li 010ta a..dN· Prall!, 93, J l-BIcperdo • RS 60.000.00'.

. .

· c..M_•. 230... · ••_.. 7SO... __ _ RS 100.000.00
· c.. IIY•• R. J__ (SIc> 1.IIIz<lon-.).·3·qtoL. eIe_ dop. ri 1:xI...............!dI, Troe _.
'. c....... - ri 122m' ......... ·rI·3 "'" _ .•'" cIep. perto do__ - RS 6S.000.00 (i>...I ).·

• Can_ri 136 - • ""'. eIe_ cIep•• R.� KriIdI • B. AaPa Vereie • RS 3S.000.oo
· c.••v. IfOI!" _ .420m' • R. HIniqoa. BortoIh! RS SO.ooo.oo.
· c..__ ri 110... • VIla La1aI •_ ri S22m' ...co, ele osqoikI& • RS 40.000.00.
· c.. em__ ri .ISO... • _7,S00... ··Rla ..
· .c de dl.... ti 270m!. eai ...orta d Ioda _....... pi...... dói••\>GOi ........ ti 30.ooOm' • Rua' lI<mordo Ao S_. pellO
do V_ . lila do FlaJaeinl • RS 110.000.00

.

.__.
•- ti :1826,.... nó ...,. 4Je "" • l!!Iuar!'" ti 160m ele ..... pi DR .13,-. ....... -. ti ISOm' • Pl>Io do .... d 200m'
• RS 170.000.00 .'. .'

· ,..,.... zr .00001'. OIto... em AaIIII CIIraII, _etro ut>.... • RS 4S.ooo.oo •

• TIonno • J......EIquordo • R. WaIcI_S_ ti 700"". RS 20.000.00
• T R. Alheio III. AIdt· - ri 930'" • RS 20.000.00
• T _ *" ela �Jà SIo Judos, iIto • RS 15.000.00

•

'. T ' � doaA� • l'IJrto CInde 341... - .li'" V_' • RS 3.700.00
• Temno • Lot.� • 378 RS 2Uoo.oo .

• Temno S.OGOatI l SO'" mo ela M d�.. de_.'100. .. ele '1Inb ." RS 42.500.00 .

• T Rua·_·w.r ri .:xI... ' ISO.. ela_M_.... - RS 3.000.00_ • 12 RS $13,33
• T ri 10.000.... ri .,.. ele _'d.J_ T. IUbeIlo (j>r6l. nv%.:.45.000;00..�� Berta w... (pIIn> •� ri RIo J....' � I - RS 40.000.00 '

(Wplo IJdIaIial, _IOn _da. é_1ft P!Po .... IIH de 400.oom!••• _... com 6S4.oo.e. Rla J.1o Rtnzner. em t_ l ltJeja
SI. LuIz GcnIllL Ptfco RS 3".00.00 '.' .

J:.OCAÇ.to
.

• [Ajas • R. Ele.......S._ SI._ ri 35.... RS 3so.oo ri .2,2Am1 - RS 400.00 • ri S3,lI7... - RS soo,oo

::;:�:�!=...��S. hll,1M._-RS �oo
• <itiP1o ISOm'. llto, d ta. , .......__ -.. Jolljalm F. ele l'IuIo, "... 1t$ 660.00
• ÖIiiia IIY. ri 250"'� !tua Lowenço KniIor••_ ·\RS 1.100;00 .

.

.

• eu. ri. "'_. do_ diIpendIncIII, ..... 2 ...... R. Ara MUIItr a.,. VIIiI bI • RS 400.� \

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

Im_obiliária�"''''

Menegottí
ÓTIMO smo

Com .área de 62.500m2 contendo uma casa·mista 80,OOm2 -

Ótima localização com águ. e árvores frulrferas. Valor
apenas R$ 18.000,00 i vista. Vale a pena conferlrl

GALPÃO
Ótimo galpão localizado na Rua Jas' Plcolll (Estrada

Nova) Com área de 200,OOm2•
Bom ponto comerciai parà mercado. Valor R$ 51.000,00

CASA EM ALVENARIA
Localizada na Rua Erwlno Menegottl nQ 414 com área de
192,OOrn2 contendo 02 quartos, 01 suße e demais depen-·

dênclas. Valor a combinar•.

TERRENOS
*01 terreno com 300,00 (Vila Rau) apenas R$ 5.000,00 .

�01 ter�no com. 450,OOm2 (Amizade) ii· R$. 8.000,00

ESTAS E OUTRAS OFERTAS VOC� ENCO�TRA
. NÀ IMOBILIÁRIA MENEGOTTI.

AU. "'AL DEODORO DA FONSECA. 855
Eo. MENEGOTTI . 1 () ANDAR· SAlA 107/108

FONE:: (047) 371-0031 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaragná do Sul, 24 deJßl!rço de 199'

lIAS/TAT
,MC)I-111 lAR A

CNCId,I6lJ

COMPRA' VENDE. ALUGA • ADMINIS1RA

TERREt«)S
Terreno c/420m2 - TUa da Mosca
Terreno de 15X30 Rúa Roberto Ziemann
Terreno de 15X34 Rua Leopoldo Janssen
Terreno eI1.020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno c/460m2 Rua João Januárlo Ayroso
Terreno c/450m2 Vila Rau ,

Terreno c/430m2 Lot. Bernadete Dornbusch
Terreno c/440m2 BaIrro Água Verde
Terreno c/,513m2 fundosWeg I
Terreno 390m2 Itajuba Praia Grandt
Terreno c/31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno cl 2.600m2 Rua Jolnvllle, - ótimo ponto
comercial
Terreno c/430m2 Loteamento Versal lies
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Aguelra

, Terreno c/400m2 Rua Märcelo aarõi
TIi:lrre'10 c/532m2 - E�trada Nova' próx. Posto
Marcólla , '

Terreno'c/500m2 frente p/ Lagoa - Barra do Sul
Terreno' c/500m2 (esquina) Rua Henrique

'.Marquardt·
'

Terreno c/1 0.000 e casa de alvenaria, ótimo p/
empresa - RuaWolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600m2 Rua Marcelo Barbl - Vila Lenzl
Terreno c/70.000m2 c/ arrözelras e 2 fontes de
água natural em Nereu Ramos.
Terreno c/ 28.000m2 frente para o asfalto em

Nereu Ramos.
'

.

,Terreno com 430m2 no Loteamento
Champagnat.
Terre� c/1OOOm2'R. carlos Vasel.
Terreno 15 x45 (ótima vistada cidade) Vila Nova

:CASAS
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno c/1540m2
- schroeder

'

Casa·em 'alvenaria c/180m2 - 3 dormitórios (1
surte) demais dependências, Procópio Gomes.
Casa em alvenaria c/160m2 - RUa Henrique
Sohn
Casa mista - Loteamento Corupá - aceita carro
no negócio;
Casa de aIv. c/95m2 terreno c/370m2 em Três
Rios do Norte

.

• Casa de aIv. c/100m2 terreno c/538m2 - Bairro
'.. "'Ägua Verde '

• Casa dealv., 215m2- Pralade Itajuba
c: Casa de aIv. 100m2 - Barra Velha

e
Casadealv. 220m2 1 surte+3dormitórios- Rua
MaxZlemann

,APARTAlENTOS
• Apart. em construção cí2ou 3 dormitórios, entr�
• ga em meados de �6, rua Gumercindo da Silva
• (localização P.rlvilegiada). Flnanclamento:
.: próprio.Consulte-nos.
• Apart. Condomrnio Amizade c/2 qtos. Entrada
• facilitada.
• Apto Ed. ,Isabela c/123m2 - 2 dormitórios + suite
• e demais dependências.'
.. ALlJGA.SE
•
• Sala comerciai rua,Joinvilie próx. Arweg
• Sala comerclal40m2 - Rua Gumercindo da Silya
• Sala comercial 42m2 - R. Domingos da Nova -

iii seml-mobllladQ próx. Marlsol.
• Casa de alvenaria c/3 dormitórios - R. Epltáclo
• Pessoa ao lado do Jangadlnha.
: Apto. c/3 dormitórios - R. Jolnvill� próx. Marisol.

,_
_
'_

RUA�SCIDODT, I.rt
(AO IADODAI_IP'ER1lAGBNS)

FONE: 371-8009

ClASSifiCADOS DE IMÓVEIS OORRFlODOPOvo-5

Rua25deJulho,317 -VilaNova -JaraguádoSul-SC

IFONE (047) 372-0153

ESTES
·'SÃO·OS
TELE·
FONES
PARA
.VOCÊ

MU\OAR
NO,

'CORREIO
DO

POVO

VENlAS
- Terrenoc/7.6oom2- Rua Rio da Luz-R$ 20.000,00
- Terreno c/1 0.256m2 - Rua 485 - Atrás Posto Vargas - R$ 300.000,00 aceita negociação
�Terrenocl461m2- Rua537 - Barrado Rio Cerro-R$13.000,OO. :

- Terreno c/4.8oom2 - RuaBahia - Jguá Esquerdo - R$ 80.000,00
- Terreno c/480m2 - Rua Vila Nova - R$ 25.000,00
- Terreno c/608m2 - Rua Pastor:A. Séhneider - R$14.000,OO

.

- Terreno c/5.735m2- RuaJoinville- R$125.000,00
- Terreno c/472m2 - Rua Pernambuco - R$ 25.000,00
- Sobrado cf·15Ofn2·e terreno c/20.000,00m2 - Rua PedroWinter - R$ 30.000,00
- Casamista cf 84m2 e terreno c/351m2 - Rua Paraíba - Vila Lerizi - R$15.0oo,60
- Casa de alv. e terreno CI 325m2 - Rua Luiz Chiodini - próx. Juventus - R$ 25.000,00
- Casa de alv. c/130m2 e terreno c/450m2 - Rua Exp. Erwino Rach - R$S5.000,oo
- Caa de alv. cf 186m2 e terreno cl20.000m2 - Rua Rod. WOlfgangWsege - R$ 75.000,00
- Casa de alv. c/140m2e terreno cf 590m2 - Rua Carlos Oeschler - Rgueira" R$ 17.000,00
LOCAÇÃO

'

- Apto. c/4 quartos - Rua João Picolli - centro - R$ 550,00
- Casa de madeira c/3 qtos. - Rua Domingosda Rosa - R$ 250,00 '

- Gasa demadeira cf 2 qtos. - Rua Doming� Demarchi -R$ 350,00
- Casade madeira cf 3 qtos. - Rua Adão Maba - R$ 380,00
- Casa demadeira cl3 qtos� -Rua Alberto Schneider -lateral - R$ 350,00
- Casa demadeira cf 2 qtos. - RuaGuilhermeWacherhagen - R$ 260,00
- Casa de alv. c/3 qtos - Rua Corupá - Vila Nova - R$ 470,00

.

- Sala comI. - Rlia WalterMarquardt - Galeria Vasel- R$ 300,00
- Sala comei. - Rua PastorAlberto Schneider c/170m2 - R$ 300,00

"

Q9� 371·7931
Q7�IMOVEIS Rua Anblio C. r.rr-. 197

CAEa 1741,.J .

COIPU • 'INDI • LOnll • IDl.n o' IICOIHU
, ,

IlIOvIL 112 Qt05 Gar Bairro BllderaçojPonto Rat. PdÇO R$ Info� GeriU

,sobrll<lo 300 4- 2 VirsaJ.h9$ R. Jarold llo6Ise i 30 10.000 Saal-acabado/Je9oçiMis
SObrado 280 4' 1 Amilade R. Roberto 1101111D, 2920 10.000 Aceita u-/w:ro/puc.
casa Alv. 200 3 2 Lend I. vitorino St"tiJl98ri, .

80.000 'fi:oca p/..,to Quit. c/Z gar
�Alv. 190 4- 1 SCIIROIDIR R. PrillC8H InIIel, 547 80.000 !arrelIO 6.1162 112 - �l&
Ci&a Alv. 140 4 1 Lend R. Urbano Rosa, 517 35.000 SQaDt. eil Dlllb&iro
c.aa Alv. 190 3 ,2 J9U' !Bq. R. Olivia Pradi, 34 55.000 Aceita tertellO pr6x.� II .

cua Alv. 130 4 z Lend R. 2lpldl0 Nart:lna, s/n 34.000 Aceita t�O/oarEO
casa Alv. 240 4- 2 �a R. lIarcor> V.G1ro11a, 474 85.000 Ac:eita, CIIrro/b6Vtl - ,vlr
c.. Alv. 2M 4 2 ADa Paula R. victor Witllo8ll1, 440 45.000 lfegoci6veia
casa Alv. 115 3 1 , CtIItro R. rm!i1Wldo Pr.di, U8 80.000 AC6ita tceno at4 40.000

casa Alv. 133 ] 1 Ana. Paula R. Francisco BrIIsck!Ia,159 25.000 cua ea COIIStruçio/'hoc:a
casa Mv. 180 4 2 centro a. JOI6�er,1390 80.000 !!r:ooa p/apto •• BllDI8IIau
Casa Mia. 145 4 1 Cartty:o R. Joio DoIIbrIllI, 373 411.000 lIIgoellve1.

Apto OIe 166 3 .1 centro Id. AlIa Plola- 3· .IlIdar 27.000 + ,.iJIanc. CII'

Apto Cl( 78 2 1 Aabll� Re6 • .bizade • ,. AlIcIar .
18.000 + rinane. C!!' - 13 ilIIOII

APto OK 184 3 1 Cilltto Id. Clr\'alIIo - 8" .ladar 70.00ó + riDaDe. CEP - �3 11101

AptoOlt 17. 3 2 <:eDtro 14. Cànalbo - 5· � , 85.000 Quitado / .2 vA4U 9ar1CJell
Apto OI( 1:44 3 1 c.ntro !d. MiMr - l' Andar 50.000 'ft:oca por casa

Apto CoIIB 112 3 1 Barra Res. Bani IIIrquardt 6.600 + 100 parçel.aa de 300,00
Apto ODDS 175 3 2 Centro _ da Clr - 3' ADdar 65.000 1Dt. 06/96 - � P/casa
sala COI! 25 � - cêntro SIOl'PIIG ;,mGUi Bor " 23.000 '" 2 aJa é/Aceita troca
sê1a coal 25 - - Centro SIIOl'I'llIt: JWGU1 Box 99 30.000 + 0.'3 CU! aês�ocia
Ponto CHI, 50 - - centro JIal.n.odoro (pr6lt.LOSS). 16.000 AlItiga Loia Banetton

LOte 601 - - Jguá Baq. Condo.inio AII1'1&5 27.000 Aceita par(ltlar/telefone
LOte 1790 - - Pi<jUelra Pr6x. POllt, da WEG II 35.000 Parcela OQ vende •• lotes
LOte ' 7SO - - SCIIROm,ER Pról. Colo Miguel couto 6.000 Ent. 2.500 t 30 x 250

Lote 45n - - Aliinde W. versalhes III ll.()()() IIagocUvel.s
'l'errwIo 9000 - - Vieira Ao lado do Poato logo' 160.000 vimda tudo OU .ira .enOl:

Terreno 27675 - - labade Pr6x. sal.o Wzade 350.000 10elta carró/Wef/ill6veis
Lotes 465 - - Figueira RêSlclencial Piaséra I 6.000 EIlt. 2.000 + 48 X 210

Lotes 300 - - llaU Lot. Meneqotti 8.000 lat. 3.500 + 50 x ISO
I LOtes 385 - - All.izade Residencial Beblinq 10.()()() EIlt. 5.00II + .5 x 1.000

Lotes 630 - - Vila Rov� PrÓX. FORilJI/IMd:j.o RBII 35.000 IIIt. 15.000 + 10 I 2.000
Lotes 483 - - St& Luzia Residencial GeraJÜ_ 7.()()() Bit. 1.500 + 50 X 200

CMcara 26549 - -
, Sb Luda centre. de santa tvúa 140.()()() Galpão 800.112 ICUIJ. 233 112

Cbác;ar. 180000 - - Garibaldi EstE. GUibaldi .. b 15 80.000 Casa alv.•.• Aceita, trocar
CMeólra 111500 - - Gar1l!aldi Riblúl'io B�08-b 13 :lO.OOO StIl JiOndU ..Ifroc&/parcel&
Cb6cara

,
12!J000 - - ..reu �be.lrlo Ctande - Ia 8 120.000' cas. aiv. .. :Aceit. trocar

Cb6cara 95000 - - saDIOEDD 1St. Bra�o cio SUl-KII 4 55.000 CUa Alv. - Pua.la 10 J[

Res. GBIWIIlII (caatro de Sellta wIll
Lindo lote DO COIldoaillio AZlLttlS Lotes 00II toda illfra-eatrutura'

(Jaraguj BsgumIoI (fUlllbo llMlo da 500 �l
Área • 601 12 (Plano - todo aproveiUvel) A vl$ta a partir da R$ 7.000 DU

i' vista - R$ Z1.000,00 Intrada de 1.500, + !lO x 2 salÉiOll Kin.
(Acelta-se tal.tOH óu percelar) ou 4 x 500 (fixo) + 50 .x 2 .GaIÉ!os lUD.

,

•
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APARTAM:ENTO '

RuaJoão Picolli, 473 - Ed. Karine
-Apto.?l4 - 2° andr cl 2 quartos

'

edemals dep. - R$ 32.000,00

VENDE
";"

__ o, -

�
APARTAMENTO

I ,ARPAAdéRTI·AF'�EhNTC!. daR. Bailo do Rio Branco, 760 _ Edif. ua Ia rsc er - 3" an' r
SchIochet - 811 anelar - cl 01 suite + 02 3 quartos demais dep
donnlt6rios + demais dep. R$ 35 000 00'

.

R$ 48.000,00 + Rnanciamento
• "

r::=::::::I

�� · �i n

ç
-

A
",A..A nl: AI VI:NAD.l •

CASA ALVENARIA
R. Marechal C_.10 Br.,oo, 3022 -

Sohroecl... ÁrM: 800m1- Con.t.
240,OOmI, 04 donn., 3 BWC • damal.
cIep. RS 70.000,00 ,

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

'

R$2.000,OO

CASAALVENARIA
RuaLuiz Satter n2 63 _ Barra-
01sufte - 02 quartose demais
dependências _ R$ 55.000,00

:,,'1 • �__= �

RCAASAAL"EN'AR�A.. CRABSruAnoAsLVhENtARI�153ua ngelo Tancon n11106 _ Terreno • � us er n ,'_ .

2.698,83."z " área construída: Barra do RIO Cerro cl 03 dormit,
600,OO."z - Ilha da Figueira e demais dep. - R$ 25 000 00
R$ 280.000,00

,. ,

CAS'AALVENARIA
RuaJosé Baruffi nO 160 -Ilha da
Figueira- 03 quartos, demais

'

dependências, com piscina
R$120.000,00

CASA
R. dos ESGotei ros, 193
03 donns. e demaie dep.
R$ 50.000,00

.-= �
..

SALA COMERCIAL
Av. Mal. Deodoro, 855
Edif. menegotti - 1° andar, sl101
cl área de 110,OOrrrZ
R$ 60.000,00

TERRENO '

-RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396;00m2
R$26.000,00

IMÓVELCOMERCIAL
Rua Angelo RUbini ao lado do 418 -

rea: 4S'0mI. Consto 231,OOml - Prédio pl ,

salas - R$100.000,OO. .

CASA DE ALVENARIA
R. Lotea.,....to Juventus -

Jguá-Esquerdo - surte + 02 quartos
R$ 55.000,00

.:::::::::I
'e

TERRENO
Loteamé�to CarnoSampiero

'

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

CASAALVENARIA
RAdolfoTrlbesss, 409 - Terreno:
,400,OOm2 - Cons.t. 1 08,00m2 - 02
dorm.,01 BWC, (cl Hidrom.) e
demaisdep. - R$ 35.000,00

TERRENO
Rua Jo\ntonio Gesser • V. Amizade
Área lj.õS,OO."z

.

R$ 14.9,00,00

TERRENO
R. Amazonas - Centro
Área: 38G,70m2
R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lar .llDove.s
Av. Màl. Deodoro, 14;1

VENDAS
Terreno na BR 280 com área de 7,OOOm"
Terreno 15x30mts na ruaJoão Planischeck
Terreno Lot. Vicenzi e Gadoni lida, - Bairro 510. Antonio
Terreno na rua Antônio carlos Ferreira de 19x30nts - Centro .

Casa de alvenaria com 63m2 no Lot. Vicenzi e Gadoni lida.
Casa de madeira com 113m" na ruaAlberto Carlos Meier no Bairro Centenário
Troca-se Casa de alvenaria (120,OOm" terreno 700nts) em Barra Velha, por uma em jaraguá do Sul.
Apartamentos com '1oo,OOm" na rua Antonio Carlos Ferreira.,
Casa de alvenaria rua Julios Verch - Terreno de 399,OOm"�
Terreno rua Max Daerlng, área de 36S,88m"

'

Chácara em Nereu Ràmos com $8 'morgas tendo casa, luz e água
Chácara em Corupá com 1 ;l1.800m' com toda a Infra-estrutura

, \

"

Quitinete rua Arquimedes Dantas - Vila Lenii.
,

_,

LQÇAÇAO
.

'

Casa de ah(enaria 03 dormitórios, sala, COZ., banheiro, área de serviço e garagem .. Rua Joaquim Fco.
de Pauía nR 2343 •

Casade alvenaria 02 dormitórios, sala, COZ., copa, banheiro,lavanderla, si garagem. RuaÁguasClaras
n° 85 - Ilha da Figueira

'

,

' .'

Ap�amento térreo 02dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, sigaragelJl- Rua PastorAI!:lerto,
Schneider - Barra do Rio Cerro.

,

�

Sala comercial - Rua Leopoldo Manke, 46 - Centro ',I',
Sala comercial - Rua IilomingosAnacleto Piazera - Lot. Souza - Metragem: 7x10111s.

.

:
�

.

IN RIMÓVEISTE
CRECI0914-J

•._.._._... _��_.•
'. ��' .

: CRECI N° 1589J._ :
·

'

,.
• Ba....·• Sul '.
• I...õvels,' •
•. '734 •
',I Fone: (047) 372-2 I
• •
• ,Vende i •

. TERRENOS
'.'• Terrenocl337Lot.WernerMarquardt,.JI<lBarra.FreçoR$6.5?O,oo •' • Terreno334IW,Lot.WemerMarqtiardt.BARRAPreçoR$7.000,00

• - 50% entrada, saído 8 meses. •
'. Terreno cl 368IW, ao lado da Recreativa Marisol - ceetro - R$ •
•

' 20.000,00 ,

•TerrenosLot.J�dimHrusdtkaII\ßãlfffi�liöLuíS-R$7.5oo,OO-R$
•• 4.090,00 +salado 6� "

'"

• Terreno cf $3(},�, na Barra ao lado da Igreja Evangélica - R$ •
". 14,000,00 em seis (vezes)

,

. •Terrenocl1.762,911W-�ua25deJulho, Vll..A!'l0VA-negOClável •• - R$ 85.000,00 pröx. Mime .' '

• Ten:enOs cl 315m2, na BARRA átea nobre - R$ 9.000,00 - 30% •
• " entrada+ 4ve�, ." , •
•'

Terreno cl 399,OOm2. R,l.UIs Satler, na BARRA - R$ 11.000,00 -

•"

50% entradae + 5 vezes, •

•• "CASAS '

• SíIlo cl62.000, naTifa RAPP, distancia 3.000mts. daMalwee, lQIa I
• Exp, Arnoldo Hornburg com casa de alvenaria de 155,OOm�, caa de /.
•

caseiro com 50,()()nt1, piscina 7xll, (77,OOm2), águaR$ 50,000,00 •- negociável, aceita outro imÕvel, apartamento etc. ,

'. Casaem.Alvenanac/ iSllhl�RiJaOlícioC.Pradi, JaraguaEsquerdo, ".
• defrontecoó�õ Àzaléias - R$ 40.000,00

.
,

.'
, • c�a ,dertWielra cl'162.m%, Rua Wa.Jtt>xMarquard(, n° 2732 - R$ •3'O.00ö,OO - Aceita carro.

•
'

• 'easademadeirac/3 qtos, garagem, lateral,R.WalterMarquardt-R$ ,

I 21.500,00
, • '

• Casa em alvenaria CI 170m2 - Rua PastorA Schneider, na Barra - •
, Aceita carro - RS 37.000,00

.'• Casa emalveearíac/j êoms, 3 qtos, 2BWC, garagem, na BARRA,
'.'• Aceita carro, teli'Mo, com 50% entrada é 'saldo a oombinar - R$

,

• 55.000;00 •
• ',LOCAÇÃO •loja comercial cl 33m2, Rua Luis Satler, BARRA - RS 220,00

•• Galpão em alvenaria com 150,()()nt1 - Rua Walter Marquardt c

• defronteAIWI - RS 350,00 '.
,

• Casa em alvenaria cl 2 qtos, garagem, todas peças grandes - Rua •
, Bertha Weege - RS 450,00 _;

•• Casa de alvenaria 3 quartos - Bairro São Luiz - Rua M' Demathé

•I Nagel, 157 - RS 350,00c ,

"

I Apartamentoc/ Z quartos, sala, copa, coz, lavanderia '- R. PastorA. •
• Schneider, 1.1&7 - BARRA - RS 350,00 , , •
'., GalpãoenHI.lvénaria,cll00lW. R. BerthaWeege. 2490-R.$ 340,00

•Casaemalvenaria cl 4 qJHIrtOS - RuaAlfredoBanhke, 420, São Luís
'. - RS350.00' •
• TelefoneCaULAR por R$ 80.00 '.

'

• RUA ANGELO RUBINI,1Z23 •
'. SALA9 I

....

SUA

'CHANCE ...
- Casa em alvenaria com '140m�,

terreno com 450m2,
RuaProf. Antonio E. �Ayroso

(próximo à Weg I)
Só R$ 55.000,00

•

.-

• 1

� Casa em construção com

168m2, terreno-com 382m2,
VilaRomana,

,

(próximo ao Posto Mime),
Apenas R$ 55.000,00

'(à combínan
"

- Terreno d� esquina com
611m2, todo murado

e com casa de madeíra,
Rua: Guilhenne Hering- (centro)
H$ 70.'000,09 (à combinar)

ÉAGORA

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

\ UMA JÓIÀ NA RUA BERTHA WEEGE
'

C LOTES, ::>.
• Dl\iERSAS 'OPÇÕE'S

A SUA E S.C o L H A.
• COM TODA INFRA

ESTRUTURA

'QINANCIAOOS:;::::;
• FACILITADOS EM ATÉ

'50 � E SES.

,COMPRE LOGO A SUA
JÓiA NO LOTEAMENTO

A\ARCATTO
IA\ÓVE'IS

'

..

AV. MAL. DEODO'Rd: 1179
'

CRECI093

�,"371·1136
"

. i
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_CORRDoooPOvo·8 PU8l1CAçOes' lEGAIS _

- ,

JaraguádoStil, 24 demarço d�19,9'

BAILE· OS NATIVOS

�l�����••I prendas a Dote Meltem
uma grande variedade .

RUAEXP.ANTONOcAIil.OOFERR:IRA, 184 de trajes gauchescos.
.

;. \

FONE: 372-3349

PROCLAMAs DE CASAMENTO
Margot kdella Gi-ubb� Leb_,n, Oflelal do Registro Civil !lo I" Dlstrl�o da <;;o....rça -de

JaJ:aguá do Sul, Estado de Santa Catarina, raz saber q�e compareceram neste Cartório
u:I"lndo seus documentos pela·lel, aim de se laabllltarem para casar' OI seguintes:

,

, I'.DIl'AL N· 20.417 de 13-CB·l'"
.

VIULU�ONIO PICCót.. e'D10NILDA PISIÇE
El�, 'brasilci(o, sollciro, FOfeslOr, natural de Iaiagu' do Sul, domíçj1iado c �Bidente na Rua Manoel
Frahc;iaeo da Costa, 3.135, Ioio Pe.oa, nesta cidade, filho de Hilário Pieeoli c de Elsa hsato Pieolli -

Eli brasileira, sollcira,' do Iar,'natllral de _Pirabciraba - loinvillc, neate Estado, domiciliada c �.idente
EBIlada do Sul, Brüdertbal; 0u8l'8lllÍrÍJQ, neate Estado, filha de Pacifico - PiIi1ce c de: Laura Pisk6 -

EDITAL N· 20.418 de 13-03-1'� -'Cópia recebida do Qrtórlo de Guarllllilrln.; SC
-

JONAS VEltBlNEN E :t.EÓNlCE MlLLNITZ
Ele, brasileiro, BOlteiro, r.eal da �fcitura, natural de São Bento do Sul, neste Estado, domiciliado, c
residente na Rua 28 de Agosto, Ouaramirim, neste Estado, filho de OsDiar 'érbinen c de Raulinda
�Íbinen. :

,Ela brasileira, BOllcira, balc:olÚBta, natural de MalclAndia, PÍlranã, doiniciliada c residente na Rua Prefeito
1� Bauer, 2.670; nesta cidade, filha de Conrad Millnitz c Regina Millnitz-

'

.

ItDrrAL N· 20.420 de 14..()3-1'"
rVONEI SCIRJLZ E CLAUDINEI KltEUTZFELDT

Ble, �....ãeíre, aolteir(), vendedor, natural de laraguã ;do Sul, doimciliado c �l!identc na Rua João
PlaninBCbcck, 664, nesta cidade, filho de Heinz Schutz c Anna da SilVa Schutz-
Ela, brasileira, BOlteira, do.Iar, natural de Jaraguã do S'ul, doiniciliad8 c residente nà Rua Planinacbcck,
664, nesta cidade, filha -de Rui �utzfeldt 'e de Agnca Leitholdt �utzfeldt- -

EDrrAL N· 20.422 de 14.03-1'"
.

JOsÉ LEIER NETO E SONIA REGINA SILVEIRA
Ele, braBi.l�ro, Bolteiro, m�clnico, natural de Iarag..ã do Sul, domiciliado e residente na Rua João

..

Planinacbcck, 394, nesta .cidade, filho de 10116 Leier Filho c de Laudelina Silva Leier-, \l

Ela, brasileira BO!�iradlo-lar; natutal de laraguã do Sul, domiciliada c reSidente na Rua eampó Alc�,
,1'20, Ilha iII- Figueira, neBÍà cidàdc, filha dC Wdemiro Silveira c de Maria SilvcUá-

,
-

1'.Dn'M. 20.423 de 1�1P" .

,
. MARCIOWACKERRAGE E SlMOl'(E DE SOUZA

.

IDe, '�iro, BOlteirQ, o�o, natural· de Rio do OeBte, ric:Bte Estado, domiciliado c residente .em Rio
da Luz I, ne� cidade, filho -de Osmar 'Wackcrbagv de Nm Wackcrbagc-

.

Sa, brasileira, BOllcira, colltilrcira, natural êIc GoaraDúrim, !)Cate Eafado, domiciliada c residente na Rua

.:.tlcir8CÍo Pradi, 333, laraguã-EBquerdo, nesta ädade, filha da João HiImo de Souza c de Antonia doa
r

Apostol08 .Sõuza-
.

" EDrrAL N° 20�425' de 15-CB;-1;"
'

,_
.

GILMAR IVANIlt VIVlAN E Ii'ABIANA\DEMARCID .'

'Ele, brasileiro, solteiro, JUC'clnico de manutenSlão, natural de Scrrafina. Corrêa, Rio Grande do �ul,
- domiciliado c residente cm Santa Luzia, IÍc:sta cidade, filho. de Alberto Vivian c de Rosa arando Vivian
_ Ela, brasiléiJa,' BOIIcira, prof�ra, natural de Rio d0'Sul, neBte EB�o, domiciliada c �idente em Santa·
.Luzia, neBta cidade, filha de Anibcle Demarcbi c de Edir .0ti1ia Oa8qho Demarcbi-

.
EDrrAL N· 26.42' de 15.03-1,'"

-

EuGENIo MARTIM FILHO E GISELE CLAUDIA MACHADO
Sc, bruilCiro, BOlttiro, yendçdor, natural de Iatagu' do Sul, domicili�o c residente na Rúa 10ão Cados

. Stein, 1.180, Iaraguã Esquerdo" neSta cidade, ãlho de Eugenio 'Martim c de A1zina Milda Bacrunann
'Martim-'

'

Ela, brasileira, Sollcira, BC�túia" natural de q,�lia, Paranã, domiciliada c �idente na Rua Francisco
Hi1!schka, 1.022, Jaragu'-Esquetdo, neBta cidade, filha de Antonio Machado c de. Mafalda Gilda Teixeira
Machado-

.

, EDrrAL 20.427 de 18.03.-1'" •

ADILSO� DA SILVA ZEFÉRlNO E ROSIMEltY'GONÇALVES
Ele', brasileiro, Bolteiro, opcrärio, natutal de Curitiba, Paranã, domiciliado c' rcaidentc na Rua los6
Pomianowski, 43, ,Qairr,?loaquim FrancillCO de Paula, nesta cidade. filho' de Armando da Silva Zeferino
e de Ap�cida da Silva Zeferino- '

_

'

,

'

Ela, brasileira, BOllcira, àuxiliar de �chc, natliral de laraguã do Sul, d9miciliada c �idente na' Rua
Oow, 84; Vila Lenii, nesta- cidade, filha de AristideB OonSlalves c de Ana Maria Bernardi OonSlalves

EDrrAL N· 20.428 -de 18.03-1'"
ltOGÉ�O EWALD E MARTINA RUPP.

Ele, brasileiro, Bolteiro. administrador, natural de Blumenau, neste, Estado, domiciliado c residente na

.', Rua Leopoldo Mabnkc; 178, nesta âdade, filho de walmor .Ewald c de Ali:iJá EwaId
.

.� Ela, .acinã, solteira, engenheira, natUral de �adaruc�e, Alcnianha, domiciliada e residente HauptBtr, .

131, PfinzW, Alemanha, filha de Rolf Gostav Rupp e de Karin Hildegai'd Bauer,Rupp-
" EDrrAL N· 20.42' de 18-CB-t",

, GILDO JOSÉ �RDT E CAS$AND� KIUlEGElt
EJe, bniÍ!ilciro, BOlteiro, profeBBOr, natural de \W:gem do Cedro - SãO Martinho, neBte EBtado, domiciliado
ci a:sidentc na Rua TufiC Mahfud, 62, nesta cidade, filho de Ivo Hcerdt c de Lorivalda MÔniça Sehnen
Hccrdt-.

.' .'

..

Ela, brasileira, BOlteira, profesaora, Í1aturll de Jainvil1c, neste EBtado, domiciliada c residente �a Rua
Luiz Salti, Ne�_u �OB"�� cidade, filha da 10ão Batista da Mota c de Renata �gei da Mota-

FJ>rrAL N° 20.430 de.I8-03-1'" Cópia recebida do cartório de_ Rio Negro, Paraná
CLÁUDIO LUIZ WAMZER E .MAltIANA-DE sOtlZA

.

"Ele brasileiro, BOI� torneiro JUCcAni�, natural � Rio Negro, Paranã, dOmiciliado c �idente na Rua
Jost Sluzcr, 80, Bacpcndi, nesta cidade, filho de CadoB Odival Wam2lCr c de'HiIdegart Nentwig WlllllZr

,Ela, brasileira, BOlteira, auxiliar de custoB, nàtural de Rio Negro, Paraná, domiciliada c residente na Rua
\ .. Hugo Neumann, Bom JesuB, Rio Negro, Paranã, filha de Osmar lost de' Souza c & Elvirà de Jesus Souza

EDrr�L N° 20.431 de 18-CB-l'"

DALMlR.SCHAPPO-E GREYCE CAROL.INA DA ROSA. .'

Ele, brasileiro, BOlteiro, analiBta de prÕccB8Oll, na� ,de Luís Alves, neste EBtado, domiciliado c �8idente
na Rua Joaquim Fr'!mciíCo de Paula, 2508; nesta c;i!lade, f!lbo de 10f6 Uno SCbaPPO c -de' Laura Muller

Schappo
.

.

-

, .'
,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de 10invillc: neBII: Estado, domiciliada c �sidente na'
Rua joão Jaßilúio- AYroBO, 109, apto. 03, nesta cidade, filha de'nelzi-da .Rosa c de Öúulc Maria da Silva.
R, para' que chegue- a_o conheCImento de todos, II)IIIIdel p.sar o pr,sente Ed_ltal que (lerá
publicado pell lmpren,sa e em Cart6rl'o, onde será arlxado por 15 (quinze) di.;

EDJJAL
PAtRICIA TAVARES DA ClNtA GOMES' Tabeil e Qfk:iaJ·de TIlIIoe da Coman:á de Jaraguá do, Sul,

.

EsladO deSàntaCatarina;na folltlada Lei, etc.
. .

i
Faz sabera� quMto este«ifaI vi""" cpe se acham n_taTabeionato ptlf8 Protesto osTlkllos conta: ':,
AGM-COM DE PRODUTOS E SERV UMP, R FELIPE SCHMITT 218· fESTA \
ANTOI':lO MULLE� RJOAQUIM FRA.NCISCO DE PAULA 130,�fESTA i

,AUTO MECÂNICA BURGES LTDA, RODOVIA BR 280 KM 71 - fESTA
AGUAJA DISTÀ AGU'AMlfERAL LTDA, R MAX NICOLAU W1LHEN 100 - N!=STA
ARUt:-IDO RIBEIRO SOUZA, R ARDUINO �ADRE 408 - NESTA

.

ABIUO AMARALFERNANDES, R REINOLDO RAU 757 - fESTA
ALCIDes ZASTROW; R ESTRADA RIO DA LUZ I $IN! - fESTA'
BORRAcHAS CONEZA LTDA, R LEOPOLDO MANH<e 78 - NESTA

BORAACHAS-COf'.IEZA LTDA, R LEOPOLDO MANH<E 78 - NÉSTA
BORRACHAS CONI;ZA lTDA, R LEOPOLDO MANH<E 78 - fESTA
BORRACHAS CONEZA LTDA. RLEOPOLDO MANH<E 78 - NESTA
BARE LANCHONETE NIKrTALTDA, ROOOVlA-BR280 KM84 H! 1533- CORUPÁ
BAR E MERC NEUBAUER LTDA ME, R AGUAS CI.ARAS 470 ILHA DA FIGUEIRA - NEstA
.CIRCUITO sul COM DE �LHAS (TOA, RMAL DEO.DORO DA FONSECA 491 • NESTA
COM MAT CONSTA NARLPcH LTDA, FI JOÃO- PLANINSCHECK 94 - ,NESTA

.

CESPAM EMPR DE MÃO DE OBRA TRA ADM, R LEOPOLDO MALHEIRO 40 - NESTA
COM DE CONF BARDIN LTDAME, R BR 280 KM 84 - NESTA ' .

CONFECÇÕES MONAeO LTDA, RWAL'JiER MAROUARDT 823 SL 01 - NESTA
COM DE FRUTAS RIO NOVO LTDA. R FELIPE SCMMIOT - CORUPÁ
CEMARTRANSP E SERV LTDA, RjolNVlLLE 5130 - NESTA .

CIRCUITO SIA. COM MALHAS LTDA, R EXP ANTONIO C FERREIRA 22 SL 03 - NESTA
CORREAAGROINDI:JSTRIALLTDA, RESTRSANTAWZlA'KM 18-NESTA

.

COM' FASCINATION LTDA, RWALTER MAAQUARDT 823 - NESTA
- COM' MONACO LTDA, RWALTER MARQUARpT 823 - NESTA
CANIL DISTRWOLF cuP CO� REPRES LTDA. R FRITZ BARTE!. - fESTA

I COMÉRCIO DE TINT� MC LTDA, RCEL P�OCOPIO GOMES DEOUVEIRA 155 - NES'TA
DGI COM DE PEÇAS E REPR LTDA, R LEOPOLDO MAtHEIRO 125 - NESTA

'

DlNO ScHwARZ, R ROBERTOZlEMA"'" 3104 - NESTA .

DANIELMELDOLA, RUA REINOLDO RAU 380 - NESTA

·
EXPRESSO NORDE�TE LTDA, RAL,VINO STEIN 59 - NESTA
EUNICE ZAPELL:A ME, R rrAUPAVA AÇU - NESTA-
EVA KOSLOWSKIWITHOFT, R ETAPQ!.UANZA3 RIO DO NORTE - NESTA
ElEl'RICA \OLwe LTDA, R,JOINVlLLE 2818 - NESTA
ElJ\llCEZAPELLA ME, FlITOUPAVAAÇU --NESTA

ElJ\llCEZAPeLLA ME, R ITOUPAVAAÇU - NESTA
ENGEPASA ENG DE PAVIMENTO SA, R JOINVILLE - NESTA
FABRICA DE ART CTO ICKÉRT LTDA, R 327- NESTA

.

GeNACOM E REPRES DE PROD AhJMENTfCIOS, R 819 H!47· NESTA
�RAPHTE PAP E PRj:SENTES LTDA, R PRINCESA ISABEL 238 .,JOINVILLE
HEUO'CESARDA SILVA, RJOS�THeODO.RO RIBEiRO� NEsTA- ..
IMP EXP NOVO MUN>O LTDA, R ANGELO TANCON 108 • NESTA·
ITANORTETRANsPORTES LTDA"R JOÃOWlEST JUNIOR S/H! - NESTA
IVANIR CHISTE, R PROFESSOR ANTONIO - NeSTA
IVAN BOSSV KOLSCHESKI, R VENANCIO DA SILVA PORTO· fESTA
IVONETE'CANI, RJARAGUA DO SUL SA - NEStA
INDQUlMICA DII?ILLTPA, ROD,GUn.tERME JANSSEN SC 413 KM 13· NESTA

.

IND DE MAQUINAS K LTDA, ROD'BR 280 PREF ENGELBERT DESCH 222 r NESTA
IND DE MAQS KP lTDA, PREFENGELBERTOeCHSLER 2225 BR 280 -NESTA
lNOUCOLA COM RE;P LTDA; RJOÃO 'T<;>ZINI 85oi233 -.CORUPÁ
IND TEXTIL ASTRQUPA, R HORACIO RUBINI SN - NESTA /'

IND DE ARTEFATOS DE BORRACHÁS BM LTDA , FI JOÃQ MARCATTO 40 - NESTA
JOS�ROGERIO MOLLA, RJOS� MENEGOTTI35· NESTA
J�IMARA FESTEVES DAMASO, RRESlDENCIALAMIZAf;lE201- NESTA
JoS� PEREIRAMERCADO, RTA2sRIOS DO NORTE� - NESTA.

�B COMlJ\lICAÇAo LTDA, RAVMA(DEOOORO DA FONSecA 141 - NESTA
U:JWA FRIG COM ÔE _CARNES FRIOS loTDA, R-ROBERTOZlEMA"'" 2001 - NEsTA
LEVI ANTONIÓ GADOTTI, R MAL DEODORO 583 - NESTA'

.

· LOJA SILVA, R JOS� NARLOCH SN - NESTA,
. LUIZt-ENRlQUEVIElRA. RJOS�Tt-EODORORIBEIRO SN-NESTA
MEYERTRANSPORTES LTDA, R WÁLTER- MARQUARDT SN • NESTA
METAUN IND DE MAQUINAS LTDA, R MAXWILHEN 788 - NESTA
METALURGICA B &W LTDA, R DOS IMIGRANTES-320 - NESTA
MARINO MANSKE, R ROBERTO ZlEMANN 3720 - NESTA I .

'METALURGICA MJ MOI--A LTDA, R JARAGUA DO SUL SN - ,NESTA
METALURGICABW LTDA, R DOS IMIGRANTES 320 - NESTA
MAT DE CONSTR NARI-OCHl!.TOA, R JOÃO PLANINSCHECK 94 - fESTA
OFICINA MECÂNICA TOMAZEW. R JOk> JANUÁRIO AYR()SO 844 - NESTA

ODIUAMACEDO, RJULIO VERCH 50 - .NESTÂ
OPTUS IND COM MALHAS LTDA; ROD BR 280 KM 55 - GUARAMIRIM
POSTO DE MEDICAMENTÓ RIO DA LUZ LTDA, R ESTR RlBEIRAo GRANDE DA l:UZ - NESTA .

POFFO IDIOMAS !.TDA, R MAL DEODORO DA FONSECA 508 - NESTA
..

.

POSTO DE MEDICAMENTOS RIO DA LUZ LTDA, ESTRADA RIB�IRAq GRANDE DAWZ • NE,srA
SERGIOMELétERT. RJOINVIIJ.E-3000-NESTA

.

.

, SAMUELTEXTIL LTDA, RCARLOS BLANCK 221 • NESTA
_ SOLEMIO CONF LTDA, R ROD BR 280 KM 804 -'GUARAMIRIM ,

SWEETNESS SOFilVETERIA LTDA, AVCE(PROCÓPIO GOMES 854 - NESTA
SWEETNESS SORVETERIA, AVCEL PROCOPIO GOMEs DEOUVEIRA: 854 - NESTA

SERRALHERIA NOEWIL NORBERTO DECHSLE. R'CAMPO ALEGRE - NESTA
SIDNEYGONÇALVES SANTANA ME, R ADEUÁ FISCHER 12 - NESTA.•
TRIKAS COM' CALÇADOS LTDA, Fi ROBE;RTO ZIEMA�N 2759 - NESTA ,.

, TRANSBENS TRANSP GERENCIA DE BENS LTDA, R ESTRADA TR2s RIOS DO NORTE SN - NESTA

TE.:IATEX COM PROl!) TEXTEIS LTDA, ESTRADA SILVADO SN • NESTA
TOMASEW SA, BANCO DO BRASIL SA � NESTA
TOMAZEW E MURARA REPRES LTDA, R-PA ANGELO PlAiERA 33 -'fESTA

'.

·UNICOTrON COM ROUPAS LTDA ME, EXP ANTONIO C FERREIRA 22 - NESTA

VOGEL MALHAS LTOA, ,RJOINVILLE :!G99 - NESTA ,..
.

VANIR BRANÓENBRUG, R JAF\AGtlÁ ESQUERDO 888 -·NESTA

WALTERLEOPOLDORADl!NZ,RADELlAFISCt-ER711-NESTA
E, comoo$d"sc,fevedor_ nA-oToram encontradosouse reCusaram aacatar.adevídaintiinaçlo.�porir)tenn"o

· do·presen. editai. ptlra queosméemoe.compareçam I*te Tabelionato na rua ÄJ1hur�er, 78. rio prazo da "-i a'
Im de Hqúldaro seud6b1.,. ou entAodarrazio porque nio oJaz. soba pena de.seram oueferidosprotMladosna
�m.��,*,

"

K�J��������;�
"

'

j

/
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CORREIO DO rovo-z

, oustavô e Saudi e uma centena de amigos, repetem o

gesto aqui pela coluna.

e açúcar ,

ícionado

decachaça
uíser pode,
de bebida

-; se para
rasil eex

caipirinha

,

, CINTO DE SEGURANÇA
A,lei que obriga os motoristas a. usarem o cinto de

,

segurança em Joinville, não entrou na ordem do día na
Câmara e foi arquivada,mas por sua vez em Blumesau
a lei foiaprovadae apartir desta segunda-feira (amanhã)
é obrigatõrío o uso do cinto. Quem desobedecer será
multado-emR$16,27.RealdoParanáMarcoséfilho grande noitada que elegeräa garota,de Elpídio e.MariaBertoldí e Marrakechöíõ. As gatas interessadas r .OS NAnVOSAlessandra filha da Mário e devem se inscrever na 'secretaria da Agrande pedida deste sábado dia 30 é dançar com Os

Geni Schramm, proprietários '

boite de terça' à sexta-feira . O Garota" Nativos noVieirense, Vendas demesas e ingressos nodo Líder, Mariakechl96 será no säbado dia 30, a -Demarchi Carnes (372-0524) e' na -secretaria do,

partirdas 23horas.' Vieirense. A Promoção é do cm Laço, Jaraguaense,
°NIVER

Comemorados em, grande
estilo os aniversários dos bem
lançadosVenilton Cläudio da

"

üal sim na SilvadaChocoleite eArnaldo
. ábado) os

'

Paulo Erschlng daTeltron. Foi
Rogério' "no último dia 22, com direito

: lessandra amuito chopp.
I "

õnia foi
�a' Nossa
naBarrae
At;lético

da Banda

PARABÉNS DIVINA PROVIDÊNCIA
Muito cumprimentado no último dia 20" Das mais concorridas a reunião entre pais, professores
o competente Dioney de Ney e' direção do Colégio Divina Prov�dência na. últ�a
Cabeleireiros. A esposa Lú, os filhos , quinta-feira (22). A presença maciça dos pais foi o •

'

.

ponto alto. Por falar em Divina, a
galerada 88 série estáeufórica com
os preparativos para a viagem de
formatura.

'

BAILARI�OS I'

O grupoMP está selecionando
bailarinos com idade entre 10
e 15 anos, para integrarem o

,

1'----.., grupinho, MP. As, inscrições
devem ser feitas dia 25,

"

segunda-feira, às 17 horas, ho
'

EdifícioMenegotti, 10 andar.

',.' MARRAKECH
Depois do sucesso de N,icki. A'*gria4DespettoGullhmneRafaelDoegequecoltJmlOrouseus�itninhos

r--.......
' French,aMarrakech preparaa : 'no úkimo dia 21/03, 110 lado dospapais EliSttne e Cristiano Doege ,

SINALIZAÇÃO,
As últimas modificações no,,'

�

trânsito serviram paramelhorar o
,fluxo de veículos, princfpalmente-'
na Marechal. Porém, cotno

sempre acontece, muda o

trânsito, mas as placas de •

sinalização ainda não foram
,

implantadas. O, "desfile" de'
caminhões e carretas no centro da
cidade; éuma festa.
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Este COftl:UTSO já �cofJ�ce à 14 anos 110 Rio Gra1llÚ tbJ Sul, e'
agora pela primeira vez em "osso Eslado, a fi"alfoi realiz:od(z
em Bal"eárió Camborirí; nos dias 15, 16 e 17/03.
Foram escolhitlllS SlfilUlÜstas, entr« 1000 calÍdidatas, em 200

cidades de Sa"ta Catarina, entr« estaS finalistas estavam �
.

.

garotas das cidades vizi"has, de Jaraguá do Sul, S�hroeder,
Mas�nduba, Barnl Velha, 'E"seada.· "

Elaspassartimpor Vt�rios t�tes, antesdepisarnapas'sareltJpara
q:graniJefinal. Das 51 garotas,foram escolhidas 10 caiUIidatas
qU,e eram d4$ cidades de : Perequêt Caça4or, St. Amaro da

.

Imperatriz, Praia âe Fora, St. A"tônio de Lisboa, Praia da

Pi"heira, Praia dos I"gleses, Joaquina e São Jo$é.
A segurUla pri"cesa é de São' José, a primeira pri"cesa e de

"Floripa", e a grande ve"cedora do Garota Verão, que faturou
15 mil reáis é Letícia dos Anjos, represe"ta"te'da' Praia dos

.

, I"gleses.', '

.

Valeu pela i"iciati"a, a organização e a oportu,,�e que foi
dada a ta"tasgarotas, esperamospormaisprQmoções como essa.

I

f

'.

----------------------��triZSasse

CRIMES CONTRA· MULHERES
ASSUSTAM O �ESTADO

amaaaram os tornozelos deMara . Eletam� éacusado dematarsua ". Nio:é à toa que já comentei
,
sobre aviolência con1ramulheres,
pelos seus próprios companheiros
em todomundo.

E para quem acha que esses

fatos apenas acontecem nas

cidades grandes como Rio de Ja
neiro 'e São Paulo, está muito

.

. \

enganado. Em apenas doIS meses

desse ano foram registrados ein

Santa Catarina três assassinatos
horríveis demulberes.

O primeiro ocorreu no dia 10
de janeiro em Florlanópom, o
argentino Rodolfo Juan
Parravacinimiltou sua ex-amante:

Mara Cristina do Rosário, de 27 .

anos, "COM 9 FACAbAS", e se
já nio bastasse ele e sua cllmplice,

.
Patricia Cunlía, que está detida,

em . várias barras de ferre e

chumbo e aJÖGARAM nomar, o

crime' ficou ceeheeido como "o
caso damuJher taú,lada".,

I

Fm São Francisco do Sul' no
dia 19 de janeiro,José Carlos dos

Santos,MATOU suamulher Vera
Ll1ciaVaJentmdosSántOs, 28 anos,
com vãrias 'MARTELADAS,

.

ffiQl)ARfEJOUelNCENDIOUo

corpo antes de enten'á-Io na sua

casa,'sua desoulpa foi que flagrou
�mulhercom outroIiomem.

Omais recente ocorreuna Rua
1500 emBalneário e8mboÍiú, Osni
Antunes;MATOU a companheira

. Maria dasGraçasM. deCaJ;vaho e
o fi1ho delaWashingtOn L�; e os

colocou em \Dll freezer de seu bar.

prméiramulher em Videira l, oito
anos.

Não sei se devo penSar que
esseshomens sãoCRIMINOSOS

,

COJ)lO quaisquer outros, se são
DOENTES ou PSICOPATAS,
também não tenho competência
para julgar se a causa desses
crimes é a fonnação do indivíduo
onde a família

.
tem muita

responsabãidade,
..

Apenas o que sei é que fatos
.

como estes, devem acabar, os

assassinos devem ser punidos,
justiça tem que ser feita; para que
as mulheres I possam dormir

sossegadas, sem medo, ao lado
.

de \Dll companheiro, e, não de

supostosASSASSINOS.

• • e • • ,je I

IILGUNS TOQUESoe f11QUI111
- Ao contrário do que muitos pensam não i falta de educação em

.

uma festa
repetir um prato, apenas mostra' 'que você gosto« da comida.
-, Existem alguns tipos de comida' que permitem usar as mãos, por' exemplo:
ezeitonà, pilo, salgadinhos,.quando aperitivos, lagosta e camarão quando
servidos inteiros, coxa de frango e ainda algumas frutas como uva,

jabuticaba, morango e bananã.
' .

': Nunca pense'em pendurar o . guardanapo no pescoço, isso é I coisa de bebê.
- Se você precisar mesmo ir ao banheiro no meiodo jantar, -saia e volte o

mais depressa posstvel, sem chamar atenção. .

.

- Se por um acaso, 'você derrubar alguma coisa, mantenha a calma, 'cabe '

'

aos donos da festa tomarem as, providências.
• I I I I • e,

..

VAI ACONTECER.�.
10MQkenji FashionShow

com 3.000 convidados
.e 45 Top Models

no Clube 12 de Agosto
em Florianõpoti«:

A renda será destinada à

criançasportadoras do 81�
do Recanto Lar doCartnho.

Com certeza vai ,se tornar um

grande evento da
moda no estado.

Os convites estão à
venda nas lojas Make",ji
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eOLOQUE A LETRA INICIAL DE CADA mURA NAS CASAS INDICADAS E
DESCUBRA FRUTAS QÚE o BOLOTA ADORAI NA BANCA TEil

liA/III
É isso aí! Corra até a banca

mais próxima e divirta-s� muito
mais com as revístos do patota:

NiAo, Patota Divertida e

Patota do Jafmfnl1o! É diversão
que não acaba mais!!

Não se esqueça. Todo mês tem
novidades!

�
.�

.. --' --'� --' --' __J __J __J __J_.... -::_J __J __J "I

J Quando sua empteu apresentar a

J seus colaboradores o Programa SS's,

j ISO 9000 ou outros programu de

J qlfalidade, c�n�e com a ge�t�r ..
J' Somos especializados em glbls

,

educativod
Estíidio D. Annletto Prodq�ões

Tel. (047) 371·1864
L

vocÊs PENSARAM QUE
ELA IRIA SE DAR BEM. É7
GLUPI EU TAMBÉM NÃO'
SEI ANDAR MUITO BEM ...

...QUE EU SOU MUITO BOM E
NÃO UMA ÁRVORE' BOBONA •

QUE VAI ME DERRUB ...

FIM

Q�E RillO, HEIN míCI011 �AMOS DESCOBRIR QUE NOVELO ENROlou ElE TODOI

..J
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Ficha técnica
No último final de semana fui até a Produtora GW, em Curitiba,
'para produzir um VT para as balas Power

I Rangerstconta
atendida pela CMC), da Sasse Alimentícios, que começou a

veicular em São Paulo e Brasília na quarta, 20, e deve entrar
no ar em sc em abril, Na ocasião tive o grande prazer de estar

na companhia de pessoas interessantíssimas, as quais quero.
registrar aqui pelo carinho e profissionalísmõ. A Regina e o

Miranda, excelentes anfitriões. Peter Lorenzo, diretor de cena

e fotografia. Cida Bacaycoa, produtora. Alexandre,
cinegrafista. Ademir Fogaça (Binho), assistente de produção.
MarIos (Loro), eletricista. Deusamar, maquiadora .. João; -o
motorista. Nilsom, computação gráfica. Miguel Carvalho,
ediçãofinal. Os atores-mirins Kauan, Kallil e Nayara, do grupo.
de elenco da Primeira Linha, umas gracinhas quevocês poderão
conferir quando virem o VT no ar. Um carinho todo especial
para o pessoal da casa onde foi feita a locação: o, Armando
Ribeiro; a esposaElizabete e os filhos Arthur e Gabriel. Aliás,
a casa deles, num. condomínio fechado no BairroPilarzinho, é

. qualquer coisa. É claro que eu não' ià esquecer da Rê, mãe do
,

Kauan, do Rodrigo, tio do KáHil e da Marcia, atendimento. da
Primeira Linha. Foram todos incríveis. Um grande beijo. no
coração de vocês.

_

BANCA • PRESENTES

TABACARIA" CONVENIÊNCIA
BARÃO I: 372-2058 • BARÃO II: 372-3044 • BARÃOIII: 376-1140

,

Efera
Mike Tyson mostrou que
está mais feroz e poderoso.
do que nunca ao massacrar

o inglês Frank Bruno na

madrugada do último

domingo, no ringue armado
.no Hotel MGM, em Las
. Vegas. Bruno, que dias
antes da luta falava pelos
cotovelos, que ia derrotar
Mike, e sei lá mais o que,
não resistiu ao 3° assalto (a
mosca, heim Pinheiro"),
levando uma sequência
violenta de i 3 socos que só
foi possível contar porque a

Glo.bo mostrou em câmera
lenta. Quem será o

próximo? Com certeza não
deve ter fila.

Aurélio
eletrônico
Agora você já pode ter o
mais famoso e consulta-do
dicionário do país em

CD-ROM. O Aurélio
Eletrônico reúne mais de
130 mil verbetes e locuções,
1 milhão de palavras,
500 mil sinônimos e muito
mais. O Aurélio vem ainda
com um corretor ortográfico
que 'coteja seu texto com um

universo de 8 milhões de

palavras. Prático e fácil de
utilizar, o Aurélio Eletrônico
é um sucesso indispensável
no seu computador. Mais um
lançamento inteligente da
Editora Nova Fronteira.

Criação e Editoração de
, folhetos, conozea malas-diretas,

U.\iii.11i . ,Iog<;>tipos, cart�� de visita�
jomois ernprescncrs, monucis,EI. Ól')lca Ltda

A

..

\ transparencias para palestras,.etc.

Rua Walter Marquardt, 744 - Sala 7 - Tel.lFax (047) 372-0868

Correspondência para esta coluna:
Carlão Pacheco

'l'oloT'n'l" in!.'7) ,�'71�11110 / .�'76)_,Q��Q

PARA QUEM DÁ OUVIDOS
AO QUE É BOM

CENTER
SOM

<�••

I I.

Marechal Deodoro� 406

FONE: (047),371-2847
• A pergunta da semana passada continua para a próxima'

semana, ainda valendo para a Vídeo Promoção Barão;
quem produziu o desenho animado exibido. no cinema do
sr. Verlee (Oscar Homolka), no filme O Marido era o

culpado (Sabotage, 1936), .de Alfred Hitchcock? Mande
a resposta para o fax da coluna e boa sorte.

• Última chamada para os fãs do Ramones: o CD Adios
,

Amigos marca o fim da carreira do grupo depois de '20
anos de estrada.

• Parece que os ETs resolveram invadir o planeta. Depois
de serem vistos no Centro Oeste do Brasil, tem gente q_ue
jura ter visto uma das naves aqui mesmo, em Guaramirim. "

Se por acaso um deles estiver lendo esta coluna, gostaria,
que soubesse que estou aceitando uma carona para visitar
seu planeta. � estou falando sério.

• Se você for aCuritiba, não deixe de conhecer dois lugares
muito especiais: um é o. Bar e Restautante Pecatto.jia ,

Comendador Araujo, 598; Centro. Ambiente cinema-
,

tográfico, boa comida e atendimento de primeira. O outro

é o Bar Curaçau, reduto de intelectuais, jornalistas,
escritores e etc. O Curaçau fica na Senador Xavier,
próximo a Produtora G.W.

• A'Coleção Carmen Miranda (Emi-Odeon) é demais. São .

cinco CDs com seus principais sucessos, de �935 a 1940,
mais um livro ilustrado de 72 páginas coloridas com fotos,
letras das músicas (129), biografia e comentários em, inglês

.

e português.
'

.

,

.

• Finalmente o trânsito de Jaraguá pegou à direção certa.

As últimasmudanças implantadas deixou tudo.muito mais
tranquilo. Ufa!

.• Quer ver'um filme cheio de intriga, paixão e homicídio?
. Então assista FUGA PARA ODESSA, com Tim Roth,
Edward Furlong, Moira Kelly e Vanessa Redgrave. ·0

, filme, escrito edirigido por James Gray, foi vencedor do
Leão de Prata no Festival de Veneza em 94. É fantástico!

. ......

FórumRBS'
'

Quínta-feira.t-t/S, aconteceu o 10 Fórum RBS de Criação; em
Florianópolis. A equipe da CMC, da qual faço parte, foi
convidada pelo Jornal de Santa Catarina(Grupo RBS), sucursal
de Jaraguádo Sul, através de sua coordenadora, AdrianeBuss,
a Drica. Fomos de carro até Blumenau, onde havia dois ônibus
para levar todo o pessoal, do, próprio Grupo e de o,utra�
agências, até a ilha: Eujá havia ouvido falar que a RBS costuma

tratar muito bem seus convidados, mas não fazia idéia. Ónibus
executi vo com serviço de bordo completo, ar refrigerado,

, cervejinha gelada, refrigerante, gente simpática. No auditório
da'Fiesc, em Florianópolis, muito mais gente do que o previsto.
Mas tudo acabou bem. De maneira inteligente e divertida, Alex
Periscinoto (Almap BBDO), Fábio Fernartdes (F. Nazca S&S),
e Hans Dammann (Z+G Grey), deram seu recado e passaram '

algumas importantes lições para o pessoal do sul. Também foi
muito legal rever" meus velhos amigos Martim Covelo e

Guilherme Pádua. Na volta para Blumenau, paramos no

Restaurante Sombrero(BR 1 ° 1, Km 189, São Miguel, Biguaçu)
para jantar.Umdos melhores rodizios de frutos do mar que já .. �

experimentei, E olha que tenho know how no assunto.Valeu;,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCHÜTZENFEST ·SAÚDE
, .

eco define. data e estuda Municípios beneficiados
.�. · � 19'96 comcriaçãodeconsórcio

muuança$ alnuapara ·
.

.

.

.
.

Jarapá doSul-oSecretário atendimento através do Cisvi.

estadual de Saúde,RonaldFiúza, "Desta forma, cada cidade pagaRIIIIIIdD .JurDlA:P t:r

aprovou o projeto, inédito em proporcionalmente o que gasta",
Santa Catarina, que prevê a afirmou o secretário de Saúde,
instalação do Consôrcio de Jaraguá do Sul, principal
Intermunicipal déSaúde (Cisvi), . articulador no processo de

no mês que vem. Os sete instalação do consórcio.

municípios que integram a:
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
deram o parecer favorável para Pasold ressalta, porém, que
a impJantação do consórcio DIS '

no início, o Consórcio Jntcnnu.,.
cidades da região, e já começam nicipal abrangerá somente as

a discutir a forma de pagamento especialid8des de oftalmologia,
mensal, que é de RS 24,mil, e cardiologia e trauma-ortopedia.
terá a participação, ainda, da "No entantO, estaremos melhor
própria: secretaria de Saúde do equipados nestas áreas", disse o
Estado edo SUS (SistanaÚniCo secretário, aeresceotaodo queno
de Saúde) - ambos contribuirão primeiro mês de ·atendimento,

.

comunaparcela deRS 7.000,00 serão oferecidos aos usuários
1.500 consultas compreços pré
fixades em RS 7�SO, por
consulta, incluindo exames. "O'

valor, inclusíve, foitecomcndado .

pela a Associação Médica
J,.

Brasileira", conclui o secretário
IrineuPasold,

em nossa festa", explica Hen- �as eraiDba, quecmoutràs

Outro ponto discutido no riete, AnDpassado, osmoldes da edições eram escolhidas pela
'coconlro,foiadctiniyãodcqucm decoração e o estilo de desfile competição de tiro. "Preten

viaja à A,letDanba, para parti- .
realizado na Alemanha, foram, demos levar uma outra susestão,

cipar do intercâmbio cultural. O introduzidos em Jarasuá do Sul. napróxima reunião entre as duas

presidente da sociedade Ouro "Além de analisarmos estes dois partes, que aO()11tece em abril",
Verde, de Guaramirim, EUp,0 itens novamente, vamos obser- afirma Heerieta, acrescc:otando,
Emílio Fröhlich, será, o re- var outras coisas", adianta a que a Comissão Central

presentante das sociedades, secretária. Organizadora é a' favor da
junto com um integrante da eleição por beleza, e não como

eco, embarcam. em julho para Mudança foi realizado, até ano passado. .

Hannover, quando aconteCer,a "Vamos sugerir, mas as·
Schützenfest alemã. "Vamos . Outra novidade que poderá sociedades tem todo o direito de
atrás de novidades que, pos- surgir ainda este ano na Schüt- optar em quàl aderir", define a

teriormente, serão implantadas Zcofest, é�cferente à eleição das integrante da CCO. Pacientes pQgQI'ão menos na hora da consulta·
.

,

J .rapai do Sul - Numa

reunião realizadano início deste

mês, entre integrantes da CCO

(Comissão CentralOrganiza
dora) e membros. das 'vinte e

cinx> sociedades, queparticipam
. .da Schüt.zerJfest, foí definido o

período
de reali- CtIlItI.ptIII'O
zayão da _I_I. "" �_

'

.f e s t a .,-/_ UV

cate ano: rol""o�
de 11 a

. ".,.,..

20 de ,StlIr.obrot-
outubro.

No
.
encontro, também foi

avaliado umamaiorparticipação
das Próprias sociedades durante
a edição de 1996. "Preteodanos

integrar· ainda mais as socieda
des" , disse a secretária executiva
da CCO, Henrieta Neves. O
local onde acontecerá a S·
Schützenfest continua sendo o

mesmo dos anos anteriores, no
Parque Municipal de Eventos,
com capacidáde para 15 mil

pessoas, incluindo os três

pavilhÕes.

·Ánas

Divisão

Os RS, 9 mil res� serão
divididos entre os sete municí

pios, quepagarão de acordo com
o índice populeeional e de

..

.,

-:

MALH�S LTDA.
o endereço lOnde a qualidade tem bom preço, fab�ica: Jacquard,

I

Soft, Cotton, M9leton, Meia Malha h�a e estampad'a, Stànflex,
Xadrez, Listrado, para atender confeccionistas do ramo de mallhas

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

.Ó» ,

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
It

ROD. SC - 416, N2 2727 - RIO CÊRRO II

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

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MUDANÇA

Equipe. não muda para a DiretoriademueRoth e.

partida âe hoje em loinville
contrata Ab�l Rib.eiro

CATARINENSE ,

Janlguá do Sul - Osmaus Te

sultados nos últimos jogos - três
derrotas consecutivas - e desen
téndimento entre jogadores e

comissão técnica, foram ós

principais motivos que O'presi
dente do JaraguáAtléticoClube,
Ângelo Margutte, 'atribuiu para
a saída do treinadorCelsoRoth,
quinta-feirapassada. "Vencemos
o Avaí, mas não convencemos",
lembrou o presidente, que sexta
,feira,'oficializouacontratação de
Abel Ribeiro, que fica no clube
até 31, de dezembro deste ano.

"Cootratam08 porque sabemos
de sua capacidade e conhe
cimentodo futebol catarinense",
ressalta Margutte.

Destaque
Abel Ribeiro retorna ao

Jaraguá depois de dois anos. Em
1994, ano em que o clube fez sua
me1hor campanha.desde sua' su
bida à primeira divisão - terceiro

lugat -, Ribeiro foi considerado

o destaque entre os treinadores,
na temporada. Em 1992 e 93, ele
foi supervisor técnico.
Fm 1995; depois de receber

uma proposta irrecusável do

Figueirense, Abel comandou por
seis meses a equipe da capital.
Com. resultados que não agra
daram a torcida e diretoria, acer- '

tou sua rescisão e transferiu-se
" para o Joinville, quando comen
dou' o time nas disputas do

Campeonato Brasileiro da série
"C". Levou omc a semifinal.
Este ano, o treinador recebeu

propostas paracomandar equipes
,
que disputarão a Segundona Há
umamês acertou contrato com o

Brusque, e dirigiu o time em três

jogos, com dois empates e Uma
derrota.

, Abel Ribeiro faz seu segundo
jogo consecutivo contra o

Joinville. O primeiro, semana
passada, quando ainda estava

treinando a equipe brusquense.

J araguá do Sul - O téc�i- '

Niltiilho, que .sente fortes dores
co Abel Ribeiro não alterara a no joelho, foi vetado pelo
equipe para o jogo contra o departamento-médico, Para a

Joinville, no "Emestão", hoje à posição, Abel tem Remato e

tarde, O técnico, contratado Polaco, um dos destaques na

quinta-feira, mantém a base do vitória sobre o Avaí, quarta-feira
time que jogou as últimas passada"J:l. dCfmição entre 08

partidas dois jogadores só será nos

sob o 11.- lIio vestiárjos", afirmou.
Comando (bances

de Celso ',ml/dD pOl'O Se vencer hoje, o Jaraguá
R o t h ,

'

I. mantém -as chances de ser

demitido
Oitlf0' campeio desta fase, garantindo

por não
,
tiJlllto (I11(' assim sua classificação direto

agradar,
a diretoria "Mesmo vencendo,
não convenceu", disse o presi

, dente ÂDgéloMargutte. ,

- Retomo
Nestejogo, Abel terá a volta

,
do cebeça-de-érea Altair, e do

,

zagueiroHenrique, ambos cum
priram suspensão automática.
Éder e David, voltam para o

banco de reservas. "Vamos

analisar a equipe que já estava

jogando por, pelo menos, dois
jogos. Daí, teremos

-

uma

avaliação de quem realmente tem
, condições de ser titúlar ou não",

'

observou o treinad�; que fez na 1---------,.;...----.....;---
........

sexta-feira à tarde, seu primeiro osCRI1t�ros DE DESEMPAliE SÄO: NlMEROS DEVITÓRIA,
,

tr
.

d
' SALDO DE GOLS,GOLS PRÓ E CONFRONTO DIRETO.

�mo no coman ,o técnico do, NÃO ESTÃO COMPUTADOS OS 'PONtOS DO JOGO ENTRE

Jaraguá Atlético Clube. ' CHAPECOENSEE CFlC/ÚMA. REALIZADOONTEMÀ TARDE.

O único desfalque 6 o ponta

para o quadrangular. NoentaDto,
o JAC depende de resultados

.para brigar pelo título. Uma
vitória do Avaí, em Florianó

polis, contra o Tubarão, deixará
o Jaraguá, caso vencer, entre 08

quatro na tabela. ,

Os outros jogos da rodada são
Brusque e Figueirense, no

estádio Augusto Bauer, em Brus

que, e Marcílio DIas e Blume

nau, no clássico do Vale do ltajaí,
jogando no estädio Doutor
Hercílio Luz, em ltajaí.

CAMPEONATO CATARINENSE

EQUIPE J PG v E o ' GP Ge SG

13
13

11

9
9
7

6

s
5,
4

1° Chapecoense 6
2° 'Olbar.ão
,3° Criciúma
4° Jaraguá
5° Joinville

4', 1

4 1

3 2
3 o

2 '3

1

1

1

3

1

3

2

1

11

8

6
lO

4 .7

7 46

6 4

6

7

4

o

3

6

6

6° Avaí 6

,7° Brusque 6
8� Figueirense 6

9°Ma..cílioDias 6

10° Blumenau 6

2

1

1

1

1

1

3

11 /11 O

9 12· -3

5 9 -4

6 11 -5
4, 10 -6

." t· VOCÊ·NÃO VÊ ,.

, ... :'. flJ:'l'URO NA SUA VIDA?
'

Já está na hora de você ver o seu futuro com

'outros olhos.
Com o ,Mapa As�rológico Omar Cardoso'

Filho, elaborado a partir de valiosos' estudos
deixados por seu pai, você vài dar uma nova ótica à

sua vida e ter uma visão muitomais clara de 'como
o destino pode lhe, ser favorável no amor nos

negócios na saúde e muito mais! /-
Preencha corretamente a ficha abaixo e envie

ao INSTITUTO, OMAR CARDOSO. �m poucos
diàs você estará recebendo 0$ dados completos do

Mapa Astrológico Omar Cardoso Filho.
Não perca o seu futuro de vista!

Junto ao Cupom-resposta, mande um cheque nominal de

R$12;00 ao INSTITUTO OMAR CARDOSO, CAIxA
POSTAL 5.067 CAMPINAS - SP. CEP 13'.036-970 ou

" façà um depósito na Caixa Econômica Federal para a

agência 2.554 para a c/c nO 030000008-9, anexando um

xerox do mesmo.

NOME:
----�-----------------------------

ENDEREÇO: --.,..-
_

CIDADE ESTADO: ' CEP
�

DATA NASe. HORANASC
_

CIDADE NASC. ESTADO

2 3

2 3
1 4

Jogos da ,. rodada,

Brusque..x Figueirense
Marcílio Dias xBiumenau

Joinville x Jaraguá
Avaf x Thbarão

• Chapecoense xCriciúma
-

Pink and blue
Para crianças é partir C/e 05 anos.

i FREEDOM .

Para adolescentes, jovens e adultos
,

,

'

" Cambrid,e -

,

'

,

Pára adultos com conhecimneto
,

básico
Cursos Prepal8t6t1os para ,OB
examu de RE.T. e F.C.E. '

,

• Jogo realizado ontem

Resultado da ". rodada

Quarta-feira (20/3)'
Figueirense 2xi Criciúnia

,

Tubarão 2x1 Chapecoense

Jaraguá 2x1 Avaí

Blumenau 2x1 Joinville

Brusque 4x2 Marcílio Dias'

0bI.:A "'* tJnd'*poaauI�
PI6PtItJ,pcrtallanlj»lfe. abJÕI

RuaLulzKlsnsn, 61- Centro ..Fone,'312-2899
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