
.

Aberturaontem
c y'

,

,ComR$ 0,8320 R$ 0,8340
Tur.lt$ 0.81 R$ 0,84

,

Regional ontem
, Par.RS 0,82

"

R$ 0,83

,

CR$ 2.750,00 == R$l,OO : Cadernetas depou-
-OSlllóriomfninwniio pança com aniversâ-
deve atingirR$l00,OO ein rio hoje, ]2, terão um
de;:em/Jivconfor.me

'

rendimento de
I.'

projeto da CIJnuua - J�2866%.
Fet/p'ol.

Novembro· CR$ ll021,OO
, Dezembro- CR$ 18J59,OO
Janeiro- CR$ 32.882,00

'

Fevereifo· CR$.42.829;OO.
Mínimo, fixo· R$ 70,00

Dalmar

ASFALTO'
-

Obras depavimentação de
-

.
.

"

. �r� 1, .,'
'

, .,'. . :; 00. 'II I.

ser concluidas empoucos dtai'
.

.

,'. \. ' '. .

,
',' 1I11"IU�m::;.I

.
.

. . . '/

'Aprefeí�ra,deJaragUá : s�to. OS'inveS!imentoSjâSãq , viabilizadoapartir:; 1''''n�11"N

do Sul está concluindo as . superioresaR$ 320mil, se- de 95, permitirá, i
,

. obrasdepavimentaçãóderuas gundoinformóuo secretärio construção de urap_� \.

.centrais da cidade para, pos- municipal de Obras, Afonso em trecho da rua�arech
'teri9rmente,implantaropro- PiazeraNeto.Ónovosistema Deodoro.
jetodereestruturaçãodotrân- viário, que de've,,ª ser PáginaS

.'

.. .

.ConsumQ tielrtingos .bate recQrde
.

. � .

Realacelera aprodução
Desde a vigência do Plano Real; em lOde julho, todos os

. setores produtivos têm experimentado significativo cresci,-'
mento . em vendas. Muitas empresas trabalham -em turnos
diretos para poder atenderos pedidos de clientes. 'Setores
'distintos, como motores-e alimentação, vivem dias de euforia.

. '

Páginas 5 e 6

€om,a co,!clUsão do asfalto, sistema viário central será modificado

..

VARIG *
,

. I... • '.

RIO--SUL Av. Mar.éhal Deodoro, 130
.

,

,- "

" ,Jàráguá do Sul - SC
.

.
.'

Fone/Fáx (0473''''1-0091Cargas e encomendas aéreas
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORRElo'DOPOV:O·2 OPINIÃO
>

,

"EDITORIAL "

Hora
-

,

- A �r6xima terça-feira, dia 15, �ã� é ,'com cuidado. p�e dela ficou definida tio
apenas o feriado que marca' o Dia, da

'

primeiro turno com aeleição de deputados e
. -",. .

"
'. '

. !!

Proclamação da República. B, até mais do
_ senadores,

'

queisso, agarantiade'que a República pode Se já há "dentes quebrados'; nela": vamos:
ser como todos a desejamosr.justa, -terqueconsertá-lósapartirde95,comuma'

, igualitanamente, Enganam-se os que p��- fiscalização rigorosa sobre os atos, dös
sam ter a -eleição pará.governador 'peso parlamentares. Mas: -na verdade, a parte
menor neste contexto. Ao contrário, são os principal está pará ser montada na- terça

, estados da 'Federação o ponto de partida
'

feira, com' a eleição do novo, governador.
I

para que a.Nação possa cresce! e progredir. Por um ou por outro, o e1eüordevedefinir o
Um Estado mal governado é como uma voto por sua, vontade própria; sem sedéixar

,

doença grave. Além do que deteriorá o bom irifluenciar nem porpesquisas.nempor pal-
,

',' relacionamentocom aUnião,quedeveexistir pites. Iràs umas tem significadomuitomaior
sempre mesmo' com as diferenças políticas .doque cumprirumasimples obrigaçãocons-

, naturais- de um' regime dernocrãtico. Mas -�tucional; porque votaréassumir também a

esta engrenagem, que precisa estar bem 'responsabilidade 'pelo día seguinte. Que,'
,

azeitada demaneira que possa transformar- esperamostodbs, sejaoinícíodeum processo
�eembenefícios coletivos,devesermontada dê justiça para todos. "

(
"

'Janela social
;, '

* Walter Falcone
,I(l:o ,

"

, Imaginemos uma pirâmide de à qué recebem os 5Q% pior classemenos favorecidaJos ple
distribuição de rendimentos, remunerados, 0.1% mais ríco.. beus), unidos, destituiram do

onqeos50,*?maispobres situa-se recebem rendimentos '166 vezes . poder os patrícios, a,áristoçracia
.naparte ínferíor; destacamos ain- superíor ao maís baixo nível de da época. À história contuma .sê
<la 'três setores desta pírâmíde, rendímento.recebídopeío estrato, repetír.
cerréspondentes aos 10% mais mais pobre, o da:população rural Saúde', educação, rodovias,
ríces, depois aos 5%mais ricos e da região Nordeste. 'segurança pública, funcionam-
f i na 1- Os 50% iíiàis pobres" precariamente neste país. A
.menteao '

'" receberam em 1990, 11,9% da énergíaeíétrícapodeserraçíonada
1% mais OsJI% /DillS Renda Nacional. Os 50% niais j*'nós pröxímos dois anos. Tem
rico. ' , ricos 88.1%. Em termos quese tomar uma provídêncía.oIIl(JS:'

.

O" intemacÍoóais classifica-se 'isto ,quànto antes.
,

, tend:i- IIl,bllDn('
,

com> aliá deslguald�de.
"

A distribuição de renda vem'
:meD,to , ,', _ PelaaJlálisedosdadossociais sendQ "téntada" désde 19�0, j�
m é d i,o 88,1%dli I/lIIdll a situ�ção é grave. A nova safra

,',

p�saraIJ}.se 34 anos e nada. Os
mensal '" de: políticos, princ�palmente ó' deSajustes evio.lências sóciaisjá
correspondente ao l%sitwidono' presidente eleito - um social'" estão a nossa porta. O Rio de,
topo, em i990; é 54 vezes aodos dell)OCl"àta - jUl,ltamente ,com o Janeiro é umapeq�enaj�ela so- ,

50% mais pobres que vivem naS
.
setor empresarial, têm q'lle se cial 40. quejá está acontecendo.'

áreas urbanas. Outra constatação mOvimentar o quan!O antes, pará, Toda a soci'edade tem que'
significativaéqueo 1% dosmats ' solucionar'esta grave situáção. 'participarpararesolvere�i:äsitu-'

,

bem remunerado.s ficaoomuma NaRoma antiga, devido. as desi� as!o alannante. -

'

parte daréndawcial equivale�te· gualdades de direitos e ,social, a '

*Mtidico
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"A,Histdrill, de nossa
,

-

gente nãopodeficar só,
,

na stli!-dade-"� .

(JPassado sõ e impor
tante se o seu tempo foi,
bemempregãdo

Barãe de Itaeeeu

Há72anos,
-E� 1922' áCàsa "FlOia" estllbeleéI,'da. '. . ,

" cómcalçadosparasenhoras,homense
'

crianças, em umã filiafde matriz em
Joinvílle, que, via muito futuro na

· emergente vj]a.Mas ô po-voado nãoera
só de comprar cal�os novos e qUem'
quisesse ir pra frente,' como se�
precisavamuitas vezesdilataro tempo

. de dúr8ção do sapato, aplicando-lhe
algumas.mei.á--SOW porque'gll;nhar a:
vidanãoeran8!iafácil,�Casa ''Flora'',

entip reuniuÓútilaoagmdável, se�tm
que podia vendia um novo par de cal
'çados para toda a família, de

preferência, e que só, com a CQnvena

coliloclienteseconstatavaquea "rendà
faniiliar"eranabasedeapertaro;cinto,
.então entrava em atividade Ó,
departamento de consertos, aplicando
aos calçados, gastos aquela sola que
garantiria, pelo menos -maís algum,
meses.'

Há 10.nos
'

":EmI924,osr,JoséBeckeranunciavá - o SuperiJitendente Municipal, sr.

o seu açougue que montara na rua Mannho Lobo, enviava'ao Intendente

Procöpío Gomes e atendia às'3's e 6's' ArturMüller,umalongalista,constan- ,.

feiràs. ".
do os despachos encaminhados à�

- O sr. AfOllJlO a. Schubert, de Ihlnsa, 'colÍsider8ção, pelo 2° distrito. .

comunícava à sua clientel� quemuda"
.

� Noantigo 'óCaféNacional" ilínaPres.
. va a sua "F.armácia -e Drogaria Epitácio 'Pessoa, �ni 01l11l24, o sr.

'Fortufia"',paraoantigóHotelGÖlbcke. Ottowíit, tornava abrir naqueie 10Clll
-Ofiscaideéonsumol0ã0Fl'(lired'Ávilá um Salão de Café"'eRestaurante, qúC

· erairansferidodeJ�pilralndaial.; levava o seu nome.

Hä57anos

�EIÍl1937,obispodioces8noD.Piode
·

Fr.eitas deJoinville,Visitavaem 03110
a matriz local, Rio Cerni, Garibaldi,
Jaràguá 84, Vila Chartres é Estradá
Schroeder, até o -día H> do .mês,

,

'

administrando dutante a sua estada o

santo s�ento dá Crisma.
-

- OprefeitoGerent assinavaPortarian�
69, de08/09/37, concedendo àEscoia
Noturn� de A1fiabetização '''ktgel9
PiaZerà""re� pela prof; Da.�Maria.
Stinghen" criada no supra citado lugar
de.FranciSco cie Paulo, paraAlfab� "

diaç�o de,AdultoS; em su»stituição à
extin�deTifadosMartins,acontarda'

,presente dâta, com uma subvenção'de
Rs. 30$000 ',-

�
trinta míl réis. .Já se

Í?roc�va extinguir o analfabetismo
IIQ município. ,

"

- Assinava, também, o piefeito as Leis.
nO 60 e 61, de 15/09/37, a prim�
concedendo' isenção de impostos
durante 5 �os àfáßrl� de geléias de
.frutas de Hecker &,H�, devendo

, inici� a' fabricação e� 6 meses e a
, segunda, para concederidentico bene
ficio aWalterMarquardt ouempresa
·que organizar sobre a fábrica de

trico�em.em� _

'

Há 10a(los
" ,.

.

� Em '1984, o Capitão Ferdinándo �OVestibu1arUnificädo<Ja.Acafe/8S,
Piské, ex-pracinha da Força estab�lecia que as inscrições dos Çari-
Expedicionária Brasileirl;l, na 2' didatos deveria acenteceraté O diaJOI

'

Guerra Mundial,lançava o seu livro 11184, nas agências 40 Bes«: d!U 19

Anotaçõesdo "Front" IUdiano, cpm FundaçõesEducacio�:Asinscrições
dois mil exemplares; 256 páginas, 'poderiam ser feitas nas cidãdes de'

editado p�la Fundação'CataritieQse Florianópolis, Tubarão, ,Cricióma;
� deCultura-Edições,emconvêniocom Itaj;d, Jaraguá do Sul, Jainville,

,
a�ptensa Ofic!al do Estado.O làn- ,'BiU�e,BI�enÍlu,RiodoSul,J-ages,
,Çll!!lento dava-se 'às 19:30)18., de '081 Curitibanos, Mafra, Canoinbas,
11/84, no Centro Empresarial de Càçador, Videirà,loaçabá,Cbap�e
laraguá d� Sul. São Bento do Sul.' ',,�

"

A comunidade cresce
,e se traJisforma,pejo
trabàlho. De�adáum

e detodos.
.

�DuasRodaS,

, Industrial'
,

,

ALTA TE WOLoGtA
'

,

..

EMMAflRIAS-PRIMAS
• PA�_�UMENTOS

Fo� (0473) 71;2277
Jaraguá ço Sul- S:;
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JaraguádoSul, 12 denovel1lbro de 1994

-
'

-

AfragÚidiule da assessoria direta dá deputadaÂngelaAmin �stá \

pondo em risco uma eteiçõo que.j4 poderia ter sido decidida no '

primeiro turno. Seusprágramäs no horâriograsuito da televuão.
são simplesmente monâtonos, não há criatividade, nõo há

cotivencimento�A recenteparticipação do presidente estadual •

, do PPR, deputado Zeferino Pedroso, num debate promovido pela
, RBS com (1 prefeito de Criciüma, Eduardo PinhoMoreira

.

. (PMJ)B), foi um desastre: Eleiia com mais de seie mil votos � ,

Càmara de Vereadores deFldttanõpolis e com mais de 125mil i
-

" A·" ,
' .

votas: à Câmara Federal, Angela está a ponto 'de perder sua mais
,

'

, fácil disputa nas urnas.'
\

..

Oficiall ,Momentâneo
Policiamento ostensivo, - e de

agradogeral- nas ruas centrais -

de Jaraguá é tempordrio. jld.
'

fartura, agora, de PMsporque,
nllo há mais festas, como em

outubro. Quando começar a

temporada de verão o contin-
:gente será redismbuido pelo
litoral. '.
\ Imprevisível

-Candidatos Paulo Afonso, e

Ângela Amin queimam os últi
mos 'cartuchos neste final de
semana em busca 'de. votos. Há
mobilizaçõesdasmilitdtioiasnos

'

4._uatro, camas do Estado, numa
, guerra sem quartel. Vitória de

,

um ou de outraé uma icâgnita.
Nilo dápara apostar nada:

,�T- ?naO. �,

DiretorExecutivo do lJatafolha,
Antonio MiJll.uel Teixeira Meti- .:

des, diz que aspesquisas apenas
. informam e não influenciam nà
voto. Há quem pense diferente
"quando comabiliza quase 35mi
lhões de eleitoresanalfabetos. '

, Potenctai .

Presidente, eleito Fernanda
Henrique Cardoso'obteve um •

total de 34.377.829 votos nas

283.227 seções .eleitorais
,

distribuídas em 26 estados e no
Distrito Federal. 'A votação
representa. 54,09%, dos
63.333310 votos Válidos.

OjiCial2
O segundo mais votadofoi Luis .

.lnäcio Lula da Silva, com

17.l2.6:784' VOltOS,
,

o que
,

corresponde a 21,7% do total,
apurado. Foi omais votado tio ,

Rio Grande do-Sul e no'Distruo
Federal. NO total, votaramemâ
deoutubro 77.973.024eleitores.

Bomgosto
.� reforma e an,pliaçllo dapraça
AngeloPiazera tem inauguraçikJ
prevista, para o intato de

, ; dezéinbrorprovavelmente 1Ío diá
• 2 'quando também se pretende.

, acionaras luzesdadecoraçãode
1IOIalnasTUfiSdocentro.Oprojeto-

, é .do arquiteto Octaviano
Pampiona, secretário municipal
de Planejamento. Agora é, de
!ato, Umaprpça.·

'

,

., Aperto
JaraguádoSul, como amaioria Comerciantesque e-stão estabe-

'

das cidades, carece demictório lecidos na ár�a do calçadão a

público. O iJnicu existente, na, ser implantàdo no ano que vem
aveTidida Getúlio- Vargàs" está têm 'nasmãos um grande trunfo
sendo demolido em jÚnçllo de. . para aumentar significativa-

.

nova ligaçiIo viária do anel 'mente as vendas: trabalhar. em
central. Embora sua únicaútili-, conjunto, compromoções cole-
dade, nos últimos anos, tenha tivas e trazerao centro atraç6es '

sidoa de abrigardrogados; be-' paraapopulaçtIo, especialmefl.-
bados e vagabundos.

.
,.

te as crianças.

SI;M FOLGA' ,
'

COnvocação dajustiça é�atom4ti,ca �

_..

"

'

Jaragu.á do Sul- As 1'.158 - áis civis e militares, fará um umacheguenoginásiodeesportes
pessoás que tcabalharcun nas se-· trabalho de fis�alizaç_ão para do. Sesi, será imediatamente

'

ções receptoras de votos no ,evitar abusos das, núlitândas escrutinada. "Por isso faço,wo

primeiro' turno e' as
f

18Q que partidárias 'que atuam. nas "bo- apelo J)araque os escrutinadores

r;::=======:::;:====::::;:;:::::;====================;:1 àuxiliaraIn na escrutj,n�ção dos, 'cas-de-urnas".' /
. estejàin�olocàlàs 16h30,jáque"

,.,'.,'C'.·E·' 'M',A'-C'H'.N'r! votos, :estão aútomaticam�nte' Todo'��terial-umas,cédu- não haverá' Ilecessidade de

� .1 -.;;. convocadaS'paraprestaremömes- ' las e de expediente - necessário
'

esperilf que t<>aas ,as umaS este-

E1
"'/.,�

�
COMIÉRCIO, D,E PEÇ,AS)..TDA�' mo trabalho no próximo dia 15, .paraofuncionamento das seções jam lá;para iniciar o trabatbó",

����:::::'i'/�'-
- terça-feira. O alerta foi- feito esta eleitoraisjáestásendodistribuído infonnaó juiz. Tanto acoligação

,

Peças Origil1ais ConsIlI, .Prosdóc�mo, Brastemp, semanapelo juiz eleitorill Cáí'los desdê ([am,ta-feira, p�ssada no "Viva Santa CataÍina"como o

White-Westinghoúse� Gás Freon, R-12, R-22
.

Alberto'daRocha,acrescentaIido Forum, onde haverá expediente PPR terão. direito a dois fiscais

queosfaltQsosserãoenquadrados normalhoje e ámruihã para porturmaapur'adora,emrodízio.
na legislação vigente. Rocha ,atender os presidentes de mesas; Títulos ainda não retirados

enfatiio_u, ainda que a J�stiça' Ein relaÇãQ,a,apuração, há uma poderão serprocurados para v�
EleitQral, comoauxílio depolici- poyidade: logo que. a primeira �o nor� no 2°�o.

. ,i,
. Rua Pedro Ffancis� Klein, ,161'

, Ouaramlrim • SC

·,Fone/Fax :

(0473) 73�Ó419

r,'\
""

.

P�.lfTl(A-' COllREIODOPovo-3

I

..
..IGUAIS' I _

,
.

Nova pesquisa mostra que
, J
.'

-

'>,.

.

-'

eleição vai. ser�'apertada
.:

Florla�ópo&'-'uma��va 1.408:'176 votos e �a�óAfonso
\

tados 2:916 eleitores em-.dé�
pesquísa'éleitoral, desta vez feita 1.389�275 votos, considerando- regiões do. estadQ;' propor
peJaempresaPerfil,entreosdias se um uníverso de 3.150.284 cionalmente ao. nümero de

10: e 7 de novembro, -também eleitores cadastrados 'em 'Santa eleitores de ciuJa uma delaS.
"

apontaumadísputaacirradaentre ' Catarina. Pelapesquísadaêerfíl,Ângela
o� caÍldidatos ÂIÍgelaAmin, com'

-

Agora, deânítívemeate,osdoís Amin söperdeparaPaulo Afonso ,

44,7%ePauloAfonsoVíeíra.com candidatos sabem quê o que tiver nas regioes da, Grande

,44,1 %, maior capacidade de convenci- Florianópolis e Sul do Estado,
-caracteri- . meato- dos eleitores' será o . tendo no-Vale do trajai-seumaior
z an do.: 'fI'HI.... .vítoríoso nas urnas no próximo contingente ele,itOral, como já
um em- •

' día 15; terça-feira. Em outra pes-· ocorreu' ne primeiro turno. Em

'pate tec- ,()UVIII, quisa ,feita, pela Perfil, sobre ' relaçãoao PFL, acoordenação de
n

í

c.o . ·1.916 quem os eleitores consideraram campanha da candidata jã
, E s t a comömelhorperf.ormancenode- contabiliza o apoio ofléià1 de 42

diferença 'fI/flit()T(lS bate promovido pelas emissoras . das 69 prefeitUras comandadas ",

de 0,6% .
RBS eRCE, ÂngelaAminlevou 'pelopertídodo ex-senadorJorge

'

pára a. candidata' do ,PPR largavantagemsobreocandídam Bornhausen, sendo que ein sete

represental8.90J votos.Porestes da coligação "Viva Santa, delas os prefeitos. decidiram
percentuais, Ângela teria .

Catarina". No total foram consul-' permanecer neutros.

,

SEM ÁLCOOL.

VQ_ltaa leisecana segunda-feira
.

Jaraguá do Sul - Seguíndo onämentodeboates.discötecase _ de festividades, baíles e o funci- ,

orientação da, Secretaria de. símííares.bemcomoarealízação onamentodedíscoteeaseestebe
Segurança Pública, a 15a'Dele- - de festividades, o porte e o, 'lecimentos similares. A.

, gacia Circunscrícional de Polí� , comércio de armas e maníções
.
resolução; 8:SS;nada pelo Dele

cia de Jaraguädo Sul já expediu ,

c6m as ressalvasprevistas em lei gado Geral da Polícia Civil;
.

ofício determínandn normas óun011llaregn1;Unentar,entreoito' AdelßaF. JÓão Rezen�e, já está
, sobre a venda de bebidas alc06- horasdodia14eoitohoras dodia

,

'emvíger'e será aplica�nos dias
licasefuncionamentodeestabe- 16.

. ... '

'por ela determínados. Os
lecimentos de diversão em fun- Lei secá r

íntratores serão enquadrados no
ção da eleição em segundo turno Neste período fica proibidä a quê dispõem os artiges 106 da
para o governo do' Estado no venda de bebidas alcoölícas em . Constituição' do Estado e 23 da

pröxímo dia IS, terça-feíra. O locais públicos ousujeitos à fis-' Lei CoinpleJile�tarn° 055 de 29,
,

. documenw regulam,enta o funci.:. caiização pó!icial e a rea�ação de maio de 1992. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J

'CORREiO DOPOVO - 4

Blumenau - o candidato da feira, Vieira esteve em várias cí
colígaçãa'Víva SantaCatarina", dades do norte do EstlUJo Oe em
PauloAfonsoVieira (PMDB) faz' seusdiscursos previu umavítöría '

hoje um grande comício. em '

sobre Ângela Amin com uma!

diferença de 30mil votos. � \

Em SãoBento do Sul o candi
dato conseguiu reunir cerca' de ,

300 micro-empresários, atraídos
pelapromessadeísençãodoICMS
pata as pequenas empresas, Inda
gado sobre o risco de fraudes na

ap1p1lÇão,
.

já que, a eleição está
delineada como uma das mais
difíceis já disputadas pára o,

governodoEstado -comojáacon
teceu quando da eleição do ex

governador Bsperídíão Amín -

PauloAfonaodisseestartranqüilo.
Informou terrecomendadoqueos
fiscais da coligação fiquem aten

tos, mas afirmou acreditar que a,
apuração' se dê cOJIl toda a

. normalidade, com� no primeiro
'

torno..

POtfTICA
COBRANDO .,

!

Kleinúbing criüc« setores
" . ,

do PFL que apóiam Vieira
,. .' '.

C3ai0a".
SegundoKIeinübing,oPFL tema
obrigação de apoiar a csndídata

'

do PPR, da:mesma forma que
exigiria apoio d6PPR se o cahdi-

.
- dato a governador do PFL, Jorge
KonderBoróhausen, tivesse che
gado ao segundo turno .

.

Na qúínta-feíra, 10, o deputa
do estadual maís votado, Cesar
Souza (PFL), com 36.l00votos,
declarou, ' publicamênte seu' i

engajamento à campanha de .

Ângela Amin. Até então: Souza ,

.

havia mànifestado· tua' intenção Âa6.�pt'OIIIG... aPM

I
.

,

, Blumenau-Numericon�o
que reuniu 29 prefeitos do PFL,

, I .

do totaI de 42 que apóiam a

candidatura de Ângela Ainin, o
.

_ senador eleítoVilsonKIeinübing
dirigiudurascrfticasaospefelistas
que se íncotporaramäcandídatura
de Pau-
loAfon-:
so Viei
ra, da'

coliga
ç ã o

"Viva
. Santa'

,

A"g./o
gO/lllo

, .

'OPD/tJ.-
d.,SDIIZO

I
!'
! •

;

l
/

"Blumenau, tentando reverter a

nítida desvantagem que tem na

cidade e em todo oVale do Itajaf
.

em relação à Candidata Ângela
'Amin, 'd�sde o primeiro turno.
Vieira tem, agora, O apoio do

prefeito Renato deMello Vianna '

(PM!?B), que no primeiro turno
, de apoiar Pá.ulo Afonso. Há pou- esteve. engajado à candidatura do .

cos dias' da eleição, porém;disse ,senador NelsonWedekín (PDT),
que consultou eleitores e, que foi o candidato, da Frente
companheiros "e senti que não Popular."

'

pöderíaficarcontraeles".O apoio Paulo Afonso também iráhoje
de Cesar S01W\ é estratégico,

.

ãs cidadesde Jöínvílle.Crícíäma,
porém pode ter chegado muito ' Chapecö eLages, regiões onde se
'tarde. É que o deputado tem jua concentram os maiores colégios,

, baseeleitoralnaregiãodaGrande eleitorais, em companhia do can
FloríanöpolísondeÂngelaAmín, .didato a vire, José Hülse e de

,nopriIneiroiurnotambéinagora, outras lideranças do PMbB,
está em nítida desvantagem na PDT;PSDB,PTePFL.Naquinta
luta pelo governo ,.contra Paulo '

• Afonso.
'

Está Semana à candidata do
'

PPR teve um encontro com

servidores públicos estaduais de
i värías categorias. Falando para

. representantes daPoliciaMilitar,
,

'ÂngelaAlpin prometeumelhorar
os ISaláriOS, 'a infra-estrutura'e

,

comprarequipamentosparaquea
, PM possa ter um melhor desem-

"

penhono trabalho de segurança
,

preventiva. E negou, que o

.repentínoepoíodoôeputadoCesar "

Souza tenha sido negociado ein
-

trocadé apoio do PPR para elegê:'
.lo pre-sidente da Assembléia
Legislatíva,

'

f,. r

�

,P� Afonso e J081 Hillse (e)

COMíCIOS

. PauloAfonsovaiaBllimenau·.·
•

-

•

j

�

_"
•

.' '.'-

tentar reverter desvantagem
, ,
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PLANO REAL

, Cautela epreocupaçõo sesomam
,

'

J araguá dO'Sul - Há oito Enquanto a opinião, nas ruas,
"

meses do início do plano econô- é cautelosa, as indústrias domu
mico (URV); população ,e nícípíoeregiãocamínhamapas
empresários de Jaraguä do Sul, sos largos para: manter a

;se mostram, acima de tudo, produçãoemcondíçõesdesuprír:
, esperançosos com o, caminho a demanda atual. Os indUstriais
J:mXIriOO afirmam que não serão eles que '

'

" aÉt,éuna��:_. Istobih,r!odll' irão pressionar o aumento dos
iIlll preços, mais sim o comércio de

meaopi- 'dtJSpTlltDS' -prodatosaämenucíosêverejísta,
nião de

, Pesquisas indicam que a ces- ,

,quedeve tlglDdo tJS
'

ta bäsica em Jàraguä do Sul se
haver a '1..1." mantém estävel, em relação 1
partici-v (tJ/lSUmlritJlIIS ,julho. Isso porquenospruneíros
pação e

,

três meses do'lano Real, houve
, colaboração de todos para que a' pequenas deflações (redução de

, espiral inflacionária não volte e, preços) em vários produtos,mas
com isso, termos uma economia

'

em outubroos preços subiram

estável, <!efwtivamente. " ,',elJi média 5%, equilibrando o

Para ,alguns, como o saído percentual. ,

empresário supemiercadístaees
wdante de Direito, Jackson da
Costa Bastos, o governo deveria
restríngiro créditoM rnalS tem-
po, "O povo não tem controledo, .. ,

seu dinheiro e, não sabe
administrar direito e isso estava

'

prejudicando -os setores que
sobrevivem das verbas à vista

'

(supermercados, farmäcias,
'etc)" , disse ele.

-Segundo Bastos" alguns,
produtos já estão começändo a

faltar, como leiteemPÓ, e ataca
distas estão escondendo a

mercadoria' para aprovei�' 'e
forçar o aumento do- produto.
Entretanto, Jackson é

esperançosoquandodizqueaín-
\. da ''há tempoparaqueserecupere

'

otempo".
"

,

"I

Cautelaepreoeupação fazem
parte do pensamento de todos

quando se pergunta sobre, o
futuro. "Quem pode saber 'o que
vai acontecer", diz o empresário
IsmaelFelippi, que vêcomdose
de pessímísmo a capaci� do
governo para manter a síuíação..

" " I

«esperança

"I
, .t

,
"Está bom! 4penas aCho que o '�téagora estäacettâvel, desde

governo agiu tarde rio que se refere à
-

que se consiga manter o padrão,
restrição do créditopara Os vendas à

.

.'

pois hoje o assalariado tem condi
prazo. Opovo não tem controle do seu çõe« depagarumamercadoria quedinheiro. Tenho esperança; mas é ''lern um preço estâvel, 'Isto, é' o '

preciso flue� autoridades coíbiim a
,

especulação, que pode aumentar os
melhor no plano, .a estabilidade

preços". ',.

-dos preços. A éxpectativf!:'é de que
I Jackson da CostliBilStos, 27 , permaneça assim, mas......

anos, empresário super- Ismael Fel/ppl,' 38 anos,
mereadlstaeestudantedeDlrelto I empresário

, '

'�cho que éstá bom. Eu gosto do ""Oplano estddatuJo certo,� I
,

plano: Se o .pessal colaborar pode preciso que todos colaborem e a

dar certo, mOS já. tem génte aumen-' pr04uçifo deve ser ampliada e;" al
tando os preços (eletrodomésticos). 'guns setores. Para isso deve haver o
Se o salário não estã.bom, pelo me- incentivo do governo. O comércio
nos o poder de compra é mantido.

sentiu um pouco' a restrição do
Porém, pelo jeito que vai indo, pode
não dar certo". . .crédito, mas quem, tem 'crediário

'Crlstlane de Carvalho, 16 próprio já recuperou o ritmo",
anos,' a,uxillai de escritório e NelroRobeitéJ'Petry,36a;,os,
estudante.

'

gerente de loja.
'. �

. SANEBOX vedá O mäu cheiro, impede a saída de lnsetos epequenos
animais do esgot�· e ga.rante total' segurança :" centra

_
inundações.

SANEBO}( é 'a solução pára Q saneamento urbano. Enc()ntram�se,
dísponíveís em vários tamanhos \os�_produtos SANEBQX com pronta
'entrega direto' da fàbríca; , ,

.

__
COMÉRCIO E'REPRESENTAÇÕES MANS�E LTDAN
RUA JOINVILLE, 1.632 - FONEJFAX 72-1185 � JARAGUÁ DO SUL .;, sc

,.

."
-, .,

MAU CHEIRO•.•

li '
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,

'ECONOMIÄ Jaraguá do Sul, 12 de nóvembro de 1� ,

FRANGOS ',I

Moeda estávelprovôca consumo nunca vtsto
. .'. .' "

.
. ,.

estados que, com a acelerada de

nianda ocasíonada também por
uma retratação nas exportações,
passaram a atender a clientelamais
próxima. I �

'Isso fez com qu� a Frangos"
Murara, queabatiaemmédia2.220
frangos por dia aumentasse sua Jaraguá'do Sul- Asexpectatí
produção paIll3.000, coni urna re- 'vas do empresariado, em relação �
múneração que oscilaentreR$'1,25 economiado país, nunca foram tão
o quilo <pagamento à Vista) e· até otimistas. O setor metal-mecânico

.

RS 1,32 para negócios à 'prazo. de Jaraguä do Sul, por exemplo.>.
" "Satisfatório", diz Lauro Murara expérimentaumademandademer
que não vê sobrar um só frango na

.

cado que obriga a urna aceleração
câmara fria. "Até poucotempo

' na produção. A Weg maior pro

.nínguém queria, 'porque o consu-
dutora nacional de m0to�es elétrí-

. _" _ cos do Brasil eumadasmaíores damídor nao comprava. Agora, nao América L"" á "lOOOL'
há

c,

hezue" di I
.

fi
. senca atína, est com "'IV

o que c egue, 1Z e e, saus ei- d idad d od ão. " e, sua -oapacr e e pr uç"veú dias de extrema -apreensão to com os negócios. O consumo tomada, em todos os. turnos,"e o "

quando .o preço do.quilo para os das pelos produtores e indústrias. per capíta, no Brasil, há 10 (\I10S, 'faturamento da empresa, de julho'
produtores caiu 'até US$ 0,89. 'Hoje a demanda ébemmaior que a era de 10 quilos por pessoa ç hoje , à setembro, cresceu 22%emdólar,

"Na épocadaUkv.parapíorar oferta", diz Murara. Para isso a deve girar em tomo de 20 quilos. descontada a defasagem cambial
ainda mais, o mercado estava explicação é simples, segundo o "Para outubro a . previsão é de que da moeda estrangeira.
saturado e o conswno muito abaí-

'

empresário. A região � abastecida' sejamproduzídas no país 308mil e Segundo o diretor demarketing
xo das piores épocas já enírenta- porcercadeêüempresasde outros

'

891 toneladas' decarne dé frango. da empresa,' Luiz Alberto b.li:r. Alber:to Oppemiann
Oppermann.zíe janeiro à outubro'
deste ano jáforamcontratados800 �e bens decapítaís (máquinas e

novos colaboradores; para ampli- equipamentos), apresenta umade
ar a produção e suprir a demanda. mandaprogressiva e ísso gera unia
"Nossa expectativa é que o ritmo expectativa positiva, além das ex-

.

semantenha em ascenção nos pró- ,port;ações que têm crescido pará
xímosanos.príucípalmenteemââ", os mercados dos BstadosUnidos
declarou Oppermann. Ele também e Europa, onde também está ha

afirmouque.historícamente.aevo-
"

vendo um crescimento da econo

'lução da demanda de mercado dá mia",
'

destaéou.
empresa sempre atinge o seu pico Apesar da defasagem cambial,
máximo no trimestre agosto/setem- querem resultâdo em algumas per
bro/outubro, mas mesmo assim ele das para os exportadores, omerca
admiteque o crescimento tem sido .do externocontínua sendo umbom

acima do normal. negócio, segundo Oppermann.
, ;.. "Omercado começou a aquecer Para ele essa.situação deve contí
no mês de junho, mas a partir de ' nuar por maistempo..

.

agosto, até pela sazonalidade de No que se refere à inflação,
nosso mercado, houve um ,pique Oppermann declarou que não se
.maíor no

>

crescimento das ven- rão os preços industríaís que man
das", disse Oppermann. terão as taxas de inflação no pata
/( empresa, segundo ele, não mar de 2 a 3%; que permanecerãe

acredita que as" medídas.de con- assim '" pelo' menosatéjaneíro
tenção do COnsumo, como a restri- "Mora ös acordos coletivos, não

ç!o do credito, adotadas pelo go- _ há nenhum outro fator que pressi
vemo, deverão -afetar a'demanda. one os preços industríaís", finali
"Sentimos isso pois Até o mercado

'

ZOll.

G uaramirim - A�ndústria
,

do frangovai bem,�brigado.E não

é prame

nos: esta

tlst icas

compara
t i v -a s

".�•.
./

11••61111,
.d....

mostram

uma es- ,dI tllllllll'
petacular explosão de. consumo a

_ partir' da' Implantação do 'Plano
Real.Comoexemplo, emjaneiro de
94 o abate mensal em todo o país
erade 174milhões e.214mil avese
em agosto último; 205 milhões e

927 mil. Até junho, entretanto, se
gundo Lauro Murara, da'Frangos

, Murara deGuaramirim, 'o setor vi- Lauro Murara

"
.

liul,lltria ".".",.. com ve1Ú1as gaivmtidtu

,

�',� .. "

CRESCENDO

Metal�mecânico -expande as
.. ·1 •

;"

vendas 'para mercado 'externo,

II.Malhas ,Dâlmar
Tem _'a pronta entrega: 'Meia malha,
moleti�ho,m�let�n liso e camurçado
tolalmente mercerizado, fabricados,
com a melhor lecnologi�

I�AÇA�NC)S. IJIIA. ,TI,SI')'A
I'os'ro DE VENDAS JUN1'O ,A FÁlUlICA,

.
, ,

,

",

IlUAJOINVIJ..J..E 1346
,

\ J..O�JAS J)AJ..MAll - AV. G.ETÚUO "W:A1lGAS, 128

�JAIU.(.IJA 'I)() SIj_I.. /

- S(�
l�f)NI�' 7 1-' I (;(1(; -,
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,VAR,IO
I'

,

'Fone/Fax

(0473) 71-0091

VENDE·SE
Filtro para piscina marca

Jacuzimodelo 19TP completo
, Fuscal7,6 cormostarda - acen-, com 'moto bomba - novo nll

, 'toalto,superconservado.Valor ,Caixa. ValorR$ 350,00. Con-

R$3.2oo,00.Contatopelofone tato 76-1315
'

72-3255 (horäríecoml.j.Falar
coin Raqu�l

'

VENDE-SE'

VENDE-SE
"

Fusca 1300 L a gasolina, 83 .

,corcreme. ValorR$4.2oo,00.
Tratar com Spliter pelo, fone

. 71-6409
'

, '

, 'VENDE-SE
Mesa de sínuca. Vaor R$
300,00. Contato 76-1315

,

VENDE-SE
Passat79modeloSa.ValorR$
2.800,00.Tratarfones 72�2850 '

e 72-1023'
,

VENDE-SE

VENDE-SE
, Micro-computador AcT 286,
IIDD � 40Mb, Drives de 3� e

5�emonitorCGAcolor.Valor
R$ 650;00. Tratar 714876

, ,

ESTA CONSTRUINDO?'

Reis dos "_et_G_is_":" COMUNICA
, ,

,

Solicite unia visitá �o nosso representante' e, fáça um orçamento'
sem compro�I880. Toda linha :Docol, Daca várlaa 0P9Ó88 em

metale e 8C888Órlos para banheiros, temos 'também toda linha de
fechadurU. ProJetos, para ,BWC, armários .ob medidas, louças
sanitária., banhell:'88'. outros. ,Oba.: O melhor pr8Ç9 do estado.

ATENDE JARAG;UÁ E REGIÃO
Ligue (0474) 3Mb1 - FALAR ClPEb�O,. REPRESENTANTE

'

r'

CENTER
s O M

'GD�S :DISCOS·FITAS

I' .1

Center Som CD's - Discos e Fitas,
.Uma loja dife,ente com uma grande'vàriedade na linha de CD's.

, , .

...

,

.Uma linha completá detodos os gêneros (sambo - rock � clássicos, etc).
-

I..
"

: .CD's diretos das gravadoras sem intermediários e um excelent&atendimento .

•Öferecemos lin,ha completo de som, perto CD�s, porta cassetes, agult:las pl
'

toca dísco. encordornentos pl vlolões e guitarras.
.Promoção de eD's com mais dê 1.000 CD's à 9,70 Reais.

Disco a partir de 3�80 Re9is .

•A liquidação êfontá$tica ?

.E mais: Fitos virgens, violões, conírole pl vldeo-qorne, etc...
r·

. ..

,.Uma loja do futcro, moderna e criativa. ",'

Av. Marechal Deodoro da FOr1$eca, 4Ó6 - Jaraguá do Suf - se ·'Fone 71�2847

..
,

Casa no b.urro Jaruuu.i Esquerdo.
na rua João Carlos Stein, J-l-2.
Valor R$ I-l-.()()O,()(). Aceita-se
carro no \' al or. Con tato pc I o Ionc
71-lJ?-\22.

Compra -,Vende; - T�, - financia.
I'

,

VENDE-SE
Casa nóva- de alvenaria em

Nereu Ramos com HX)Jn2 (3
quartos, banheiro, sala, cozi
nha, áreadeserviço,garagem).
ValorR$ 21.0ö0,00 (aceita-se
terrenononegóció):Tratär71-
1475"

,

HP AUTOMÓVEIS

AUTOMÓVEIS E MOTOS

,

R�a Reinaldo Rau, �33
Fone/Fáx: (0473) 72-1353
Jaragoá do Sul '- SC

PERSiANAS JOSÉ' EMMENdöR'fER LTdA.
;;..;_, FUNDADA EM 1917-

,
, \' ,

, 'TI?adi\ção em":,',
Pepsi�rias

Residenciais' e Comep�,iais
, : -.

.

.

�

,

"""' Mó�eis sob 'medicla�
"

,

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem '

compromisso.

VE,NDAS
I
E REFORMAS

Rua Jacob BUGk,'46�'Centro
,

(ao lado do Sesc)
Fone (0473), 72-0247

Jaraguã do Sul - sc
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"

,

VENDE-SE
Casa em ötíma Iocaíízação no

, Jaraguäßsquerdo,no início da.
, �a João Carlos Stein, 342.
EntradadoßstádiodoJuventus.
VálOfR$ 15.000,00. Contatos

,

,

fortes 71-0091 e 71�9822

,
TEMOS
Vaga para .moças e rapazes,
para à função de telefonísta,
secretária, office-boy,eauxiliai"
de eserítõrío. Contatos pelos
telefones'71-6814 e 71-6822

. . ..
�

DE "f�diçÃO, ESPECo'AtiZAdo EM.

CO'RTES ds cxbslos UNisSEX.,,�o:!��l;(Õ)!=�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::o�::::::.:·:o::·.:�.::::::::::::::::::::::�::::::::i�
MonzaSLE�A) - vermelho.; ..,' , .. , :

:,
: _.

87
..

�=��(��=�n!�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� .

MoozaSLEcompleto(A)-ouro� ,., .. ,' , : : :
89

��fifr��;::::::::::::::.::::.::.:::.:::.::.::::::::·:·::·::::::::�:;::::::::::::::::::::::::::::::::::i�, .

Voy::tleLS�'_verdemet :
, , 86, ,

.. 1iä�:::.=.;��X:�::i;;:.�:;���0::;::::��:.:�;�:;�;.;� .

. F-l<X59cabinedupla-completamodelo91-branca. "?"?" ; , t :
, 84

..

\

,

,

,.'.. Atende em· 3, endereços:
·'1"1'r4- .

. -,
o,

,

"

RUA .PRESIDENTE�EPITACIO PESSOA, 36
Fone: (0473) 71-88,64 -cl Toninho

-

f

,
-VENDE-SE

.. CasapertodoHospital Jaraguá
com 2. quartos; _sala, cozinha,
banheiro, área de serviço,
churrasqueira e garagem para

" 2 carros. Terreno' 595m2,
.

murado. Valor R$ 29.800,00.
Trataa 71-9546

.

Fone (0473)

76-70'14
Rua Angelo RUblnl, 951 - Barrado Rio Cerro
89260-000 • Jaraguá dó Sul· ,Santa Catarina

. REINOlDO RAU, 614,
FOne: (0473) 72-2267 ,;. cl A_marildo

'. L.IGIJEPARA"
"'72-3363

COMPRA o VENDE

TROCA _ FINANCIA

AUTOMOVEIS

.'A��_,.
�'

.
-,, "

,

'

FIAT FioRINO BRANCO' 91

OPALAcOMOPORCfcl AR E DIR.'· PRETO. 90
DEL REY GHIA . VERMELHO 89
ESCORr L CI OPCIONAL XR3' AZUL '89.
BEllNADEL REY L DOU�APA 88

'

BELINA D,EL REY BRANCA' 88

·Mod.G .
.

'

..

fEHllti"" E MflSCOLIH"\
'.," ,

••' '"',, ",.!COMPRA o VENDE

TROCA o FINANCIA

CAMINHOES'�'.""
. ,

....

.
"

,

,

traditionàl
CARMIM'·

SPECTOR :. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COURO '

JEEP JAVAÚ TURBO
F4000 '

.

020 CABINE DUPLA
VW 7.11,0S
F10QO

BEGE, '<, 91"
BEGE. 89
VERMELHA 88
VERMELHO 92
MARROM 84

.

,'. '

TRADEMÄRK'

Matriz: Av, Getúlio Vargas. 754
Fone (0473) 72-3038 - Fone/Fax (0473) 72-2577

Jaraguá do Sul
·Rua Emíl'JoCarlosJordan,62
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� CASA':DE MADEIRÀ QE 84M2. PREÇO' R$ 9.645,00··' _

'

-,Entrada RS 4.882,50 • 12 x R$ 49�,33 ou 24 x R$, 2.93,39 o

, CASAS DE· ALVENARIA· Financiamento em até 60 meses
o... . ..

.
.

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JaragUá do S�, 12 de novembro de 1994
"

,

Rua: Esthér la LEmzi Friedrich; 39 - Fone 72-0510
1-----,'-,,-'-.-,' vende

� ',-

,
ea.i.dealv....ària:z2S....-rua João Januárip Ayry�o, prÓximo aoposto devendasKarlache
- 3 quartos total 10 peças + garagein

'

c- na rua Bahia de 320ßl2 .t<>dl! de'alvenaria ,
c- próximo antigoSalao�, de 130m' êmmadeira.
,c- nova situada próxima à Recreativa do Breithaupt C/, 110m2.
T.............traJ. no,inícip da rua
A<Í6lia Fischer área de'33.023,OOm2,.
Lotes no LOteamento ttapocuzinho.
,LotesnoLOt�nto',T!U'dimFrailcisco. :' ,

Late 425m2. próximo Bret2ke., "

.'

i , ,

Áfta nob� - L<;>te com 384m2 - Late com 1.6S2m2, próximo Recreativa,Marlsol
Late próximoUrbano, Jaraguá-Esquerdo
555m2 - 6.500,00 " 450m2 - 4.500,00 .

" ,Late ,Oiardinl� - 3nm'·- 5.300.00 ,

'" ,

," ;
•

a.áaua emMassarandubinhacom 15.000m2/ c casa de412m' mista c/ tanque de peixe
Lotes pr'onto para construir. pr6JÜmo�dio João Marcatto. • - "

TftTtnOnapraladeJ\m1aÇllode6.600m2;totalmenteplanonaruaprincipal.próxiinoBeto
€arreio. . ., '.

.

Late situadopsóximo a ruaBémardoDom�ch,� proximidades dotrevoparaFigu,eira.
c/390m2. .' ,_

'

Lote situado próximo escola Julio Karsteq; noWaldemarRau. com 3OÓm'.
Lote próximo ao Cepron com392m" ,',

,

"

.

c-de alto eStIlo na tua AntQllió Teixeira dos Santo... com 290m2. próximo Beira Rio ,,-
.........

C1ubedeCampo. ,',

'

'" ,I
"

-VE1'iIuE-SE

�otöRD 135 Z. Valora com
binar - ótimo' estado, ano 92,
Tratar, 71-1988 (horário 00-

mercíal) com Ronald ,

,

I

I InaDele' DaS Classificadas da CP
,

72-3363
as cl.SIIft_das mals Udas dà r..�a. ,

erta

o :RQMA E,OSABO� DOS BONS TE.I\IIPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA .'

PÃ08'VlNBO
, '/ '

Aberto, diari,arne.nte (jas 06:00 às 21 :OOhs.
,

'
, inclusiv.e domingos e feriados:'

.

,Av. Mal. Deod,oro da 'Fonseca, 915,,/ Centro
Rua Venâncio da Silva portq. 225 Vila Lenzi

'(Pi'�ximo Weg I)
,

- i=��e: 72-12�43
-

..•.
' '. .

ORegata
, Adm__ clt Coos6ld.. $, c, Uda,

Você pode ter a suamoto
,

OIÇin através do consórcio
REGATA

, ,

, CG125Tiiii : 50x71,OO ESCO�HA JA O S�U!!!
,

CBX200 :..�.::.: .50xl08,O()
.

'UGUE; JA '

XR200R :•.. ; ;..50x137,OO '

_ .

NX300Saarä ,�: 50�157,!8' �. ,Fone
� 72-2897',

,Venhaconbecer' Sem táxade inscrição
a suamoto 95 . Assembléia emJaraguä d0 Sul

(

CLASSIFIcAD6�
(

-

AGRADEÇO. I

Pelas graças recebidas àNossa
'

, Sra. do Sagrado Coração Ide

Jesus. A.A.S.

VENDE-SE'

,

2 Tapes Profíssionaís - 1 Gra

,diente e outro Polyvox. Tratàr
Lanchonete Karner em frente
ao Cemitério em Guaramirim

VENDE-SE
"

..

.Santana 87,metálico .. álcool
, ötímo estado. Tratar fone,72-

" ,

3471 após 17:30 horas

, VENDE-SE
Opala/83 á)co�l, étimo estado: I '

Valor a combinar: Tratar rua
'Teresa Agner Hruscka, 382 -

Jguá Esquerdo - 10 entrada a'
dJeita após OlariaBuzzarelo.
Fone recado 72-2918

, '

VENDE-SE
Fiat 147/81 ou troco por carro
demaiorvalor. riatir72-2059

"VENDE-SE

�aú para F-l00 ou à-20 semi
'novo. Contato 72,.:0)62

.

PARA-BRISAS
I)ópa-bpisas ,e viJpos,'
�ovos e', usaJos 'po'p(,'l

a�tom6veis. '

Em Nepeu Ramos ao '

/

laJo do ca'mpo Est..eIl<1�

tr 72·2218

DiJrl\Rp.fJD"Rl\.�, Pedras- SãO' Tomé,; arâosia,
. \;".JL'.Al�; :&� , miracema, madeira rajada, preta

PEDRAS DECORATIV.AS LTDA. 'btilhoea; bolacha, patipave, ptdraS
muro e revesttmento em geral.

.. Rua Silvelia JúniorSlnt/,- "

Fone'73-0027 ,

próximo dO'ginásio de Esportes
GUârai;nirim - sc

"

!.
I
,--

)"'-

\l1:A C'A o
, -CANARINHO

. ,

,"IlAKU·
"

, ��DA�ES _� "

':Pal,néls - Placas" .. Faixa. '

:' Letreiros - Desenhos "- Out-doors'
R'ua Joãó Zapella, 88

Ao lado do Colégio Sãó Luís '(0473) 72-1�

'1fúW@(Q)@
@ß�ß G{}�r!,��t1 (�jrLIDßo

Divisão de éoncreto ':� :,'

(TUbos e artefatos deconcreto)' "

- 'Rua Jóinville, 16)16'_ Fone 72-1101 ,

.

Divisão de plásticos (tubos de pvc � eletrÓdutos/linhas
, esgot�- tubos de pöíietileno I mangueira preta).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone ,72-3025
Rua Cei. - Procópio, Gomeá, ,89,

Fone 71-0066

i,

'M,ÀRAN[(� NI' ;Bolsa,
:de Telefones,

,

COMPRA,
Foné (0473) 72-1000 ',VINDE'

ALDGA "

Rua Walter Bre'ithaupt,' 92 ... J�raguá do Sul - se
"

. (DefeenteaoBeir�Río-ClubedeCampo)

·R�/�
. -, �.,/ .' .'

,�

,

Servíçes de

'R: Ôscâr Mdbr, 30 - Jaraguá élo S_u�';' S� .'

·Tel:�72-3900

,

S'C' 'H'I I "C'
'

HE' Fibri�ádeC.ih..
,

"
'" Industriais

,

:
e Residenciais

.

.

.
.

. ,

·11f)NI� , «)LJ7:J)

'�').l)')?r; t), , tl_tl
,�i1aAtlianãsio Rosa, 1645 - Gua�amirirri - Santa Catarina

I,
"

, -

"

I' ,
-

"

-� �UMt\t1tZl\Ç�O DO T�NÇITO €M
, ,"l��GlÍ\ DO, ÇUL 'e POÇÇfV€L, '"

�çtr:... H-r:..lIE:R UM� CONÇCI€NTIZ�Ç�O ,

.

- DE: �MB�Ç �ç Pr:..RT€Ç: '

P€D€ÇTRE:Ç €: MOTÖRlÇT�Ç.' ,

,

WjA ®I A�'�tgI!.O�ß
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,I

Casamento
.

Proclamas âe
Margot Adelia Grubba Lehmaoo, Oficial doRegistroCivil do l' Distrito daComarca de J;"'ag11á d� Sul,&tado de SantaCatarina; fOl' sa� que compareceram
neste�4rio Oltibindo seus documentos pela lei, a(;;" de se habilitarem.para casar os seguintes:

.

.

.

, ,
.

EdIIàI,N' 1'....1 de 03I1Vl994· -

.

.

"

'C6piarecebidadocart6riodeGt'aJ'Olllirim.nesteBstado.
" '.

"

I1lVISOUlABJOSIANBSBRPA '
,

,

Ble,brasileiro.solteiró.garçon,natural,deDariaVetha,geste&tado, domiCiliadoeresidentelUlAvenidaMarechalDeodqrd.neátacidade. filhodeVaidemiroSoilZa
eBe1milaSouza. •

'. .' "
,

BIll;brasileUa,solteira;operária,naIUialdeJ�inville,nesteBstado.domic�eresidenteemGuaramirim, nestei3stado. t'üb,deJ0s61uniorSerpa.BentaFrancisco
Serpa..." ,.

. •

, ." Edital N' lU42 de 0311Vl994
, MAROIODBMATI1lBIVONBBURGBR

Ble, brasileiro. solteiro.la�dor. naturál deJaraguá doSÚI,domiciliado ere;sjdenteemRibeirãO Cllvalo.'nestacidade. ftlhii de Silvestre Dematte eOIiDda.Carlini
�

, ,

,

BIa,bt;"i1eira, solteira;.costureira;natutaldeJ";'guá'doSul, domícilladaeresídente emEstradaGaribaldi, nestacidàde, filha,dePaulo Burg';'e�itaJägerBurger.
" ..' .' EditaI'N' 1'.� de 0311111,994

'

','
.

'

.

VBNlCIOANTONIORANGHBTl'UIROSAMARlARUON. ,

Ble, brasileiro.�Iteiro. pedreiro, natural de.M",s8Ilu"luI!a;.teEstado. domicilisdo e reSidente na ruaMlWaraDduba; 46.VilaLalau, nesta cidade, filho de
DavidRanghettj éVitoria Finassi Ranghdti.

.

.'
"

BIll; in3i1eira,solteira;o�,naIUI'8!deLÚfsAJves;nesteBstado.domiciliadaeresidCntenaruaM=!iorJUlioÍ'erreira; 258.VilaLalau,nestacidai!e,filbadeAdolfo
'RuoneVenerandaSinhoreliRuon.

.

Edlial N' lU44 de 0311Vl994
,

' ,CIlLSOJOÁORBNGELBMARnJlNBLIJZIAéöBI..HO. f .'

Ble,brasileiro.soltei!'o.operário,naturaldeLuisAlves.nesteBstado.domiciliádoetesidentenaruaJoäóJanumoAyroSC1,3.74P;emJaraguá-Bséjuerd<!.nestacidade,
fi1bc)depabianoRengelePeiDüniaRengel.

'

-, '.

,

'

.

.BIa, brasileira; solteira; costereira, natural deJataguádo Sul, domiciliada e r!'fidente IIJI rua1rIIlã<> Leandro, 99.Vila Leoz� nestaeídade, ftlha deBlpidioCoelho
e'Benade.te Klein Coelho.

. ,

EditaiN"lU45 de 0311Vl994
• VILMAR KLUG B IiLIANBTODT .

Ble, brasileiro. solteiro.jaidineirl:>. natural dePouseRedondo. nesteBstado, dOmiciliado e resi4entenaruaLuis Bortolini,�arag11á-BsqUerdo. ilesta cidadé. filho
dePrancisco Klug e lr)IIa KnoCh;

'., '. .

.

.

,
,

illil,brasilen.�lt,"""dolar.nàturaldeJaraguãdoS'P.domicilia!laeresidfnrenaruaBertba:Weege,BarradoRioCêiro.nesta9idade.ftlhadeValclem..-BaJduino
TódteLeQnoraStengerTodt. .

..

,

' . ,

. .,:.
Editl!1N' lU46 de 0311Vl,994

,

'

•

'. . 'I!.OBf!R'FOCJlSAR�MMBIUCHJzyÁTlMARAPABLARlSK'QSKI ,
. ,

BI!.,brasilOiro.solteiro.�tecCMDercial,nal.úraldeRioNegrÕ;Paràn6,domiciliadoeresiileótena,tuaHenriCjllOGeffert, 1.28I,YiJaLalau,nestaciclade.fdbo ', '

deG�gRichardllin!nericljelvóneMargaridaBóuneriCh,' "

. ,
.

BliI,brasUeira;solíeira. ..tudailte,Jiaturalc!eJaragúádoSul.domíciljadaeresidentenaruaGuilhermeHäring;31.ue;stacidade,fllliadeMarloRiskoskieAvàniDay
.

RW<ooki.
',' ,

. ." '.. .

,"
" Edltal,N' 1'.647 de 0311Vl994

,
. JEl'BRSONRONALDOSANSONBROSBLIKAMBR.

.

�

·BI�brasileiro,solteiro.vendedor.DaturaJdeSäóBento,doSuI,nestejlitado.domiciliadoeresideoteemlbbeiräóMokl!a.nestacidade, filhodeJóäóAdolfo,Sansoil.
eNaIaliaLl!cioSaDson.' ,', ' '..

"

BliI,bnlsileirá; solteil;l, éscril\riria; IIJIIuraldeJarag11ádoSul, domi�iIjadlIereàidellieemRibeiräoMoDia;n..tacidade.ftlhadéJos6KamereAnaBückKamer.
"

EditaiN' lU48 de Ó3I1M994
..

.
. HÁMn.TON JOsá AoÃO.B CARMINA DOS SANTOS . " .

Ble, bra,sileiro. sOlteiro, segurançaiíldustrial,DaIural dé riJUÇ.Ú,lIOSteBstado. domicili;ldo e residente na, rua'Dá Aboliçio.'31,Cohab.VilaRau,nesta cidade,
fi1bc)deJ0s6A��Da1giza!laLuZAdäó:

.

.

.' ,
, .,

"

. . , \ \, '
,

BIll; brasileil;l,. divorciada, costureJm..naturál de,LuIsAlves. neste Estado. domiéiliada eresidentena tuaDaAbolil'io; 31, Cobab. VilaRau,'nesta cidade, ftlha, \'
de S6!í1io GonÇàlv.. dos-Santos eLeocadia !lOs Santos. ,

I
. "

.

. ;, '
E41tal N' lU4' de 0411111994

'

,

, IlLOIRPBRRBIRADBOLIVBIRA,B.MARIAAPARBCIDAGAR�GOMBS
Ble.brasileiro, sqlteiro. <>perWio. natural de Pedro Lustosa:Guarapuava,Paraná, domiciliado eresi�tenaruaVenançio'iIaSilvaPorto;nesta cidade, filho de
'HiIdebraodoPerrejradeOliveiraeBlvandii'aRitadeOliveira. "

",

�brasileira;vi1lva, do lar.natllr�deBarraVeIha,·nesteBstado.domiciliadáe.ydentenaruaDomingosRoSll; IJliadaPjgueira,nesiacidade, filhadePauIinoGar$
eMariaMac:hado. ". ,

,
.

, ' , "

'

Editai N' lUSO de 04l1l1i994
.

.,' q"AUDIOCJlSARQASn..VAZBPSRINOBLUCJAtlADORNBLBSJLHA" '.'
Ble,brasileiro.solteiro, tknicoprojetista,naturaldeOJritiba,Paraná,domicjliadoeresidentenàruaJ0s6P<mPlmowsky.43;nestacldade,fllliodeArmandodaSi1va
Zeferino e� Apátecida. daSilvaZeferiilo. .

'.

. . ; , '.' .

1
. /

BIa, brasileira; solteira; professora;.natural de SantaMaria;Rio.Or;mde do Sul. domiciliada e�esidente na rua Brwino,Menegotti, 859. nesta cidade, fJllíá ele
Joäó Alberto Boba!luy Ilha e Dejanira DorneIes Dha.

' ",

,
", "

EditaI'N' U.651 de 04n.Vl994 ..

, "

• SANDI!.OROOBRIONASSB1:ANlAMARAB,qR'rOWITI <

. BIé,bl,3Sileiro.solteiro;8IIlIlliar deescrit<lrio.öatural'clêJarag11ádoSuI,doiniciliadoeresideDtenaruaJac:obGesscr.311.lIainoAmiZllde,liestacidade,filhodeVitOrio
NasséBernardeteNaàs:

.
.

"
.

-
' '

!>Ia.brasileira,solteira;secr�natura!deJarag11ádoSul,domiciliadaeresicientenaruaLiUzGonzagaA)'I'9s0.I02,J�Bsquerdo.,nestacidade,ftlhadeBgidio
BortolottieOlandinaTomioBortolotti.

'

,

'

,
,

I

EditaiN' lU52 de'04I1Vl994 ,

"
.

.

.

IÉSIODBRB'ITIBLARISSÁBARNABé,
.

Ble,brasileiro.solteiro,empresário,naturaldeMäsaarancluba,nesteBstado.domiciliadoeresidentenaruaMajorJu1loPerre�2;14, VilaLalau,nestacidade, filho
deGildpDerettieHelenaIlqetti. . '.

. '

BIa;�eira,sqlteira;baJcooista,nslu!aldeCan�nosteBstadQ,domicilia!laeRaidente�SioJos6.�7,emJatàguá�Bsquadó.nestaci4ade.fiIba"Maur!no
Crist6väóBamabéeOdeteCasaanlga�

. 'J
Editai Nó U.653 de 07I1Vl994

'; VICBNTB HIIi.BsHBIM B ELlZBRNIB FATIMAMAGALHÃBS DB PÁtJLA
Ble, brasilejro. solte!!,o, estofador.� de Luis A!ves. neste Bstado, dcitiliciliado e tesident. na l'U!lFrancisco Hrus�hka, 1�3. em Jarãguá-Bsq'uerdo. nesta '

, cidad!o;ftlho de Ervino{)svaJdo Hillesbéim eLourdete'Sé:limitz Hillesbeim.
'

,

"

Elf, brasileira; solteira; do lar,�turaldel!� - Guarãniaçu, Paraná, domiCiliada e residentenaruaMmcbaJCu�lo Branco. em,Séhroeder. nesteBitado.
fiIba'de J0s6 Magalhães,de Plqlla e Maria,RosaMaga)hies de Paula. '. "

f
'

.

,

l EiIltaI N' 1;.654 ele 07�111994
'

. Rôdt!RIO JoBa GAD<>Tl1 B JQSBANBTRBNTINI
Ble;brasileiro. solteiro;agricultor. naluraideJarag11á do SUl, domiciJW!O'ereáidentena ruaLuis S8JÖ, 779, em l'i!ereuRamos.nesta çiiJade, ftlh�deLuiz.Gadolti
'eMariaZangbeliDi,Gadotti; ,', '

'

.

'

. \, \ . , '. .

Blll;brasileira,solteira;�naturaldeJarilguádo.sul,domiciliadaeresidentenáruaLulsPloriani,imNereuRamos,n...taCi.d,áde,ftlhadeJ0s6AdemarT....tini
'e1.1IiaGarciaTI<IIIini.

• - ., '.,

, Editai N° 1'-655 de.07lllit'994
, , . ADBNILSODASn..vABClUSTlANBAPARBCIDADBSOUZAMANGBR

Ble, bráíileiro. Solteiro. opetúio,llIIIIIiaI de Videira"i>esie Bstado. domiciliado e residente emRio daLuz II, nesta cidade. ftlho de Genesio Franciséo daSilva
e'On6& Guedes daSilta.' .'

"

• "
- •

Bla,brasileira;.olteira;dolar.nallÍràlileJáraguádoSul,domiciliadael:éSiden�emRjodaLuÍlI,n"",tacidade,ftlhadeAntonióLeoc;adioiJeSouzaManger�So$
Patimade�ouzaManger,

-

...'.,'.

'

,
,

Editai N' 1'-656 de 07I1Vl994. ,1
.

� CLAUDBMIRAPARllCIDOGAsPARaIToBDBRLIWOLP
. Ble, brasileiro.�olteiro.soldador. Í1aturaldeBelaVistadoPiquiri - CámpinadàLagoa;P_domiéiliadoetesideotenaruaQuiloiribódQSPa!mares.38,VilaRau,
nestacidade.fi!bodeÂngeloGasparOttoeMariaImaculadaGuelereGâsparotto. ' 'i" .'

.

. ,

.

;

BIII;,brasileira,solteira;comerciAria;naturaldeCampinadaLagos,Paraná,dOmicilíadaeresidentenaruaPtanciscolln!schka,l.592,cmJ""'8l'á-Bsquerdo.l!esta
, cidade,filbadeJ0s6WolfeOIindaMiraWolf.

.

,

Editai N' U.657 de 07I1Vl"..
..

. '_, , IjLBMARHBCKBROSANBDaSOtIZA •

"Ble,brasileiro.solteiro.oper6rio.naturaldeJ"",iuädoSuI,domiciliadoer.aiilentenaruaLuizGonzagaAyrhso.192,emJarag11á-Bsquerdo.nestacidade.ftlhode
PedroHeckeDoraciHOck. ". ..,. "

. ,

.'

.'

Bla,brasileira,soltOi!ia,costurejra;naturaldeBarraVelha;Dest<OBstado.domiciliadàeieSidentenaruaHorac:ioPra�333,�I�Bsqu..do,nestacidade,filha
deJóäóHiJjßo deSOIl1leAntônia dosApóstolos de�uza,

.

,
. .,

Editai N' U.651 de 07itVl9'4
,

.
NBRBOMAR JOSéMARTINS B ROSBl;I GAaDIrn '

..

, Ble.l>rasil�. solteiro. operador de esta�o.de lralaJÍ1ento. natural de JaragUá do'Sul, domiciliado e residente na rua.lrmlo'Leandro, 1.072, em Vil@�
nesta çidade. filho de Nivaldo Martins e knelia Pau1lna da CostaMartini.

"

...,
Bla,brasileira;solleira;seae1ária,naturaldeJarBguädoSul,domiciliadaeresidenteliaruaJ0s6TheodoroRibejro.4.789.émDbadaPigueita,nestacldade,filhade
Alfonso Gaedke e'BrnaTank GaO!lke.

. , '.' . ,

.

Editai N' U.69' de 07I1Vl994
'.

'" ALClMlRPORATHBVALDIRBNBCARDOSODBOLIVBIRA '.'

Ble,.brasileiro. sol,teiro, torneiro aiOcAnil"'. natÚraJ de Jaraguá do Sul. doiniciliÍldo nesicjente em Bstlada�baJ� nesta cidade, filho de All>erlco Porath ..
!!lvira�Porath. r '"

.'.
.'
_,' •

�. .I
, Bla;brasileira;solteira;operma,natlnl.JardiínAlegre,�doiniciliadoe"!,identenaruaFranCiscoHnl8éhka, 1.D!!2,emJaraguA-Bsquerdo,nestacjdade,ftlha
cieJ0s6Can1oiocleOliveiràeArmelindaGock>ydeOliveira. .'

."
,

."
Epara�àlegu.eaoooöb�todê�,liwuieipassar<!presáite��q)leserápubIWa:dopelaimpl'<itaaeCl!lCartIlriC!.ciJide8emafixadopõr -tS�quinze)dias.

,.

.

\;.

Jaragu4 doSul;' li denove...bro de l� ,

�'
,

"'."1:» •C>il\lll�,. 'l
. .

�.
.' .

.

l,Hablas espaüol?
,

•Patlez-vous trançais?
- ? .

1\1 ·parli italiano?
.

Sprechen Sie Deutsch?
.'

\
'

,

·.t Do youspeakEnglish?
SEJA UM ALUNO POLIGLOTA f4A 1I!flZÁRD IDIOMAS

, I

E a cada amigo indicado e matriculado você receberá
.' '\10% de 'desconto 'em 'sua mensalidade_ r:

'

Estamos esperando você!
'

.,

'

,

Rua Epitácio Pessoa, 820
'\

'.' ,.

'I Fone 72-3407 '

"

,,-o

PA'DUCIA hvÁRflS DA ClOOIÀ GÕ� iiilielii; é. Oficial. de ntglbs da
,

Co!lllli'êa de JaragÍJá do Sul. Estado de Santa Catarina. na fórmil da Lei. etc. .

".
-

FaZ saba' a lodos quanto este edital virc;m que se amam ,neste Cartório 'I'� Protesto os
, TItulos contia:

'

,

,."
.' ,'. :

Coar. Eladlady li.T - RI!8 Joínville,S/n' sal.;- NBSTA ,-

CanavilÍlM.'Jovem LIda , Esttada lzabel; 210 - NESTA .

a.;ioQUmuc. 1neU. Ltda - RiJa Esttada Jacu AçI1 Km 10 - NESTA
Divil'�Lainblítu: COm. '�res. Ltda - Rua PrQé, Gomes. 382 - NESTA .

Dis,Ir. Bebidas-RuaJarapdoSul.sln'�NESTA •

Fritz Lucht FiUtoME - Rua Leopoldo Jaassen, 37 - NESTA
Be", Ri�irO Com. Cont. Ltda - Rua Alvino Stein; 723 - NÊSTA

,

Joadr Torres Atbayd� - RuaYiç. Taunay. 23 - NESTA
Joio Luis de Oliveira e aa - Rua 90. 420 - NESTA
Móveis söl COm. de Móveis - Centr8l Osório. 2Q4O - NESTA
PlútiCOI bmotti Ltda - Rua SC 413 Km 13 - NESTA

'

Supérmereado Lu.merje. LT - Rua JoséMaria de Pa 488 - NESTA
TlIilia,BeblingME - aua Roberto Seidel, sln' - NESTA

,

E, 001110 ás ditos devedotcs nio foram encontrados ou se recUsaram a aceitar a devida
intimação, faz,por intenn6dio doprésent,eedital.para '!lieoSméaD)ciacoil)pareçaQ) nesteCàrt6rio na

. ruaArthur.Müller. 78.noprazo da Lei a llDldeliquidar.oseu d6bito. ou então darrazio pOrque'oIo
I:> faz, sob a'pena de s«cm os�feridps proteslados na fonna da Lei/etc.

.

KEI1áiagUá do Sul, 08111194 "
..

'TabeUl

,
/

.

-.�'

'CORRETOR,

I'

, .

..
'. , ','

Direcional • .lmobiUária
.

Necessita prolissi..,nal�eclenoiado'

�CONtATOS
FONE 72-1'128

ESTADO D� SANtA CATARINA
, POPER JUDIOIÁRIO

.

.

,
.

Poder Judiciário. Jurzo de. Direito da 2" Vara ,Cível da Comarca de Jaraguá do Sul - Editell de
An'emata9ão. Extrato; art. 687 do C.P.C •• venda em 1· Lei"o.

•

DATA: 01-12-94,14:30 horas
.

,.

'

,

• >

f

Por valor não inferior ao da avaliaçib. Venda em 2"'Leillo. '

Data� '6-�2-94. 1'4:30 hõras .' , ..

Por valor independente ao da avaliação. Prazo 15 (quinze) dias,.
"

,

LOCAL: EDIFICIO DO FÓRUM. SITO NA RUA GUILHERME C.WACKERHAGEN, 87
PROCESSO DE EXECUÇÃO N": 4.673/91 , , .

EXEQOeNTE:'CHAL� IMOBILIÁRIA E REPRESENT. L.TOA. E OUTRO
EXECUTADO: ARI DA SilVA RAMOS. LUIZ CAfÍLOS CRiSTELLI e MARGARIDA. f

DESCRiÇÃO OOS BENS ,.
.

.

Um'terreno situado nesta cidadee Comarca. com a área de 1.809. 36rnZ.localizadono lado par'da,
,

ruà:289<HenriqyeMielke •.diatllnte 110matros dll SC 301. filze.ndo frente e� 63;OOm c/a rua Henrique
MieUte. travessio doa fundoa cl terras do loteamento Jod Mlelke�. extremando pelo Illdo diré�o em
�8.S0rj\ c/ terras de Jorg!l Marangoni e pelO !ado esquerdo em 28.94m CI terras de Maria Regina'
Webber da Rocha. Registro no CRi �e Jaraguá do SUi,lIvro 157; fis 39..

. "

,
Bens estes que,foram avail8dos em Cr$ 14.000.000.® '

Bens estes que foranf'avall8doa .ém 17-05-94,
Vàlor aste a ser reÍljustado na época da 'arremataçãCl... _

Fica devidamente intimado das �atas ,acig'18 o executado (a) (s). caso nia for encontrado pelo Sr.
0110181 de j,ustiça.

"
-

.

Jaraguá do Sul. 06-09'94

"

,>

·Claudla Jenlehen
I '.,EscrlvãJud/c/a1

.

�H"�mar Meneguzil de Çarvalho
Júlza de DIreito

.
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,... sucessoeexpansãodo Sis�

� tema deFrnnchising(fran
quia) por todos os países do

mundo ocidental, se fez sentir

após o término da segunda gran
de guerra mundial. No Brasil, a
exemplodos demais países, oSis
tema de Franchising mereceu a

atenção dealgumas empresas,que
visualízando o seu potencial, ini-

.

ciaramum processo de gradativa
implantação.

Comopassardotempo,ecom
a constatação de que éeficiente, o
sistema continuou a ganhar espa
ço nos meios empresariais e um

nIDnero cada vez maior

A marca Dalcelis
está na cabeça
do consumidor
de todas as idades

Pág.3

umu S

presas, dos mais variados ramos
de atividade, passou a se utilizar
desse sistema para ampliação de

seus negócios.
De olho neste mercado atra- Uma das lojas franqueadas Dalcelis, recentemente inaugurada na cidade de Cuiabá (MT)

ente emoderno, àDalcelis iniciou
um trabalho, baseado no sistema

.

de franchising, em 1992 , testan

do umnovo padrão visual para as
lojas. Ainda no final de 92
reformulando e adequando-se
os pontos neçessários, implan
tou-se a primeira loja franqueada
que deu certo. Por isso a loja de

Cascavel (PR), é considerada,
hoje, apioneira franquiaDalcelis

Atualmente são muitas lojas
espalhadas por todo o Sul, Sudes
te, Centro-Oeste e Nordeste do

Brasil, absorvendo toda a produ
çãomensal das coleçõesDalcelis.
A cada dia o franchising mostra

que é uma das mais sólidas for

mas de ampliação dos negóc.os.
Ambas as partes têm vanta

gens. No caso dos franqueados
I r

avantagemde trabalharcomuma
marca consolidada no País e

AméricaLatina; comprodutos de
alta qualidade, custo acessível,

além� uma estrutura de apoio,
através dos departamentos admi
nistrativos da empresa.

A Dalcelis fornece ainda todo

o projeto de decoração da loja;
realiza o treinamento dos funcio-

painéis fixos (out-doors) e ga
rante uma margem de lucro na

compra dos produtos o que dá a

tranqüilidade e a certeza do

retorno do investimento.

Numa projeção de

faturamento, o franqueado pode,
no espaço de um ano (quando se

dá o fechamento do ciclo de uma

loja), ter o retorno do seu inves-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aprimoramento profissional
Amanutenção. e evolução dos ní

veis de qualidade dos produtos
Dalcelis passa, invariavelmente, pelo
aprimoramento dos profissionais de

moda, que integram a equipe decola
boradores da empresa.

Por essa razão, constantemente, é

oportunizadaaparticipaçãodestespr0-
fissionais, em cursos e palestras que
objetivem o acompanhamento das

novas tecnologias de produção e ten

dências damoda.

De 17 à 19 de agosto, os profissi
onais Aparecida Janete Cesconeto;
Ideraldo Wilberstedt; Fabrício Cor
deiro eMarise Backer, além da dire

toradaempresa,DalvaBertoliCristo

vão, participaram do 40 Congresso
Nacional de Tecnologia de Confec

ção e 20 Encontro deProfissionais da
Moda, na cidade de Blumenau.

Nomês de setembro (de 12 à 22),
foi promovido um curso de Modela
gem no SistemaCAD, com a partici
pação do colaboradorRobertoBarros
Leite.Ocurso foirealizadoemJaraguá
do Sul.

ANova Tecnologia da Administra
ção de Empresas, foi tema de palestra
realízadaem 19desetembro,ministrada
por Othon CésarBanus Almeida e que
teve aparticipaçãodeMarleneMaurere
Aparecida Janete Cesconeto.

Da mesma forma, o palestrante
Othon César Barros Almeida, minis
trou palestra sobre ComoVencer De
safios, Melhorar Qualidade, Evitar
Falhas, Técnicas para o Sucesso Em-

presarial e Motivação e Liderança,
nos dias 28 e 29 de setembro, com a

participação de 13 colaboradores da

empresa - GianfâbioPrecomadeOli

veira, Márcio Zandonai, Marlise

AparecidaMacedo Pereira, Marlene
Maurer,AparecidaJaneteCesconete,
Marlei Reíchter, Aldécio Antônio

Gasda, Roland Guks, Osni Bruning,
Káthia Valéria Benfica, Sônia Regi
na dos Santos,MariseBäcker,Maria
Rosali Scherer e Maria de Lurdes

Kienen, além dos diretores da empre
sa, Célio Cristovão e Dalva Bertoli

Cristovão. Todas estaspalestrasacon
teceram em Jaraguá do Sul, no Clube
Atlético Baependi.

No mês de outubro, entre os dias
10 e 14, Fabrício Cordeiro e Marise

Backer, participaram, em Jaraguá do
Sul, do curso "Design da Moda",
ministradopelaprofessoraAlessandra
Gentile, do Instituto Europeu de

Design LBDI.
Nos dias 19 e 20 destemês, tam

bém foi oporturiizada a participação
decolaboradoresDalcelis, napalestra
"Como Ter Sucesso em Vendas".

Marlene Maurer, Joacir da Costa,
Káthia Valéria Benfica, Airton

Schwartz, José Henrique Bertoldi,
Nádia Mezadri Ronchi, Ideraldo

Wilberstedt, Mareio Zandonai,
Osnildo Luís Batista. Marlise Apa
recida Macedo Pereira, Torquato
Varela,GianfábioPrecomadeOlivei
ra e Valmir Suck, foram os colabora

dores que ouviram a palestra do pro
fessor Goes, em Jaraguá do Sul.

Ef1PRESA

Dicas de Saúde
A partir do momento em que dedepigmentosemconseqüente-

suapeleentraemcontato como sol mente, menor a proteção natural
(mesmo que ele seja bem fraco), contra o sol.

ummecanismo, que fica adorme- Munição Indispensãvei
cido à som-

---------..;_----.

Tenha sua
bra, desperta sacola de
rapidamente: praia à
os mela- mão e

n6citos. Pro- lembre-se,
vocados pela um a um,

radiação so- dos itens
lar, essas pe- que
quenas célu- podem
las começam fazer suas
a se defender férias mais
e, como escu- felizes.
do, produzem
sua melanina. Esses pigmentos
sobem rapidamente das camadas

mais - profundas da pele
(hipoderme e derme) em direção
à superfície e, em algumas horas,
aparece o bronzeado inicial. De

qualquer forma, seja qual for o
tom dapele, o bronzeado atingirá
seu limitemáximo em três sema

nas. Assim, o bronzeado repre

senta, nada mais, nada menos,

que a proteção natural da pele
contrao sol.Acontece que apenas
as pessoas negras têm pigmenta
ção suficienteparaproteger apele
contra os raios solares, sem ajuda
de um filtro solar. As demais

ficam vulneráveis: quanto mais

claraforapele,menoraquantida-

* protetor labial
* ôculos escuros com lentes

que tenham filtro solar, como
os RayBan
* bronzeador com FPS indica

do para o tipo de pele de cada
membro dafamflia
* borrifador de água
para retirar o sal do rosto e

impedir a desidratação da pele
* chapéu ou viseira e bonés

para as crianças
* gelprotetor com FPSpara os

cabelos
* pente com dentes de

plástico (evitam atrito com os

fios) para desembaraçar os
cabelos cada vez que você sair

domar

EXPE7)fENTE Seguro de Yida Sul, Guaramirim e das queem 1995,jáemjaneiro,
Órgão de informação interna da Desde o dia 1° de lojas. se priorize o aendimemo,

Samuel Têxtil Indústria
do Vestuário Ltda. setembro os colaborado- Convênio com creche através das crechesmunici-

Endereço:
res da empresa passa- A empresa também pais, opornmizandomaiorRua Carlos Blanck, 221 -

Cx.P 1666 - Jaraguá do Sul- SC
ram a ter cobertura de mantém convênio com as tranqüilidade aos colabora-

Cep.: 89256-390
Diretor Presidente:

um plano de seguro de creches da prefeitura dores, no tocante à assistên-
Célio Cristovão

Responsável pelo jornal: vida em grupo através do municipal de Jaraguá do cia aos seus filhos. Para
Ideraldo Wilberstedt

Redação: Banco Meridional. Estão Sul, para atender os filhos maiores esclarecimentos,
Marcial David Murara

sobre O convênio, bastaDiagramação, composição, envolvidos no plano, os de colaboradores da
montagem, fotolitos e

trabalhadores dos par- Dalcelis, na faixa etária de procurar o departamento deimpressão:
Gráfica e Editora CP Ltda.

ques fabris de Jaraguá do O a 6 anos. A intenção é de pessoal da empresa.

Novembro/94 2

Niver
Cumprimentamos os

colaboradores Dalcelis e

funcionários das lojas
franqueadas que estão de
aniversário neste mês de

novembro.

* Filiais 1 e 2

08- Mauro Krause
10- Genésio Ferreira

11- Regina Eleotério Kachl
_

11- Cleomir Peretto

12- Rosali K. de Camargo
12- Rubens Ricardo Retter

13- Adriane Pelens

15- José Clemente Vigini
16- Terezinha Martins Eyng
16- Liene Rodrigues
18- Nelson Voltolini

20- Audésia Tonini de Brito

21- Ivoni Adam D'Amaceno

21- Laurentino R. dos Santos

21- IdelbertoWalz

23- Marlise Aparecida Pereira
23- Lourival Cleiton Martini

26- Roseli Pachmann

26- Adolfo Conrado Fiedler

26- Valdir José Ochner

26- Osni Bruning
27- Ivair José Dalcanali

27- Valéria Pellens Michalack

28- Lírio Testoni

29- Beatriz A. P. dos Santos

29- Adernar Streber

30-MariaBeatrizP.R. Canova

30- Heins Schaldach

30- Rosicler Dal Piaz
* Loja Balneário Camboriú
24- Vera L. Gomes Gimenes
* Loja_Curitiba
05-MariadasDoresTriewailler
* Loja Cascavel

22-Carmem I. ZanatoDallagool
* Loja Goiânia
20- JulianaCarvalhoDesidério
* Loja Presidente Prudente

10- Alexandra Maria Iácia
* Loja Porto Alegre
22- Simone da Costa Lopes
* Loja São José dos Campos
06- Márcia Beatriz D. Clóvis
* Loja Bento Gonçalves
06- VerardiFranciscoPellicioli
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Dalcelis está entre as

preferidas do consumidor
r:lpesquisa "Top ofMind", realiza- denciada nas respostas imediatas dos

lilda a pedido da Associação dos entrevistados.

Dirigentes de Venda e Marketing do
A "Top of Mind", revelou, como

Brasil (ADVB), de Santa Catarina, re-
grande novidade neste ano, que a

velou quais as marcas de produtos e
marca é considerada importante na de

serviços que não saem da cabeça dos
cisão de compra na opinião de 63,1%

consumidores. Esta foi a segunda vez

que a pesquisa é realizada e acaba se

constituindo emum testede popularidade

dos entrevistados, percentual que foi
considerado elevado e que deve ser

considerado pelas empresas na hora dedas marcas que avalia o seu prestígio e
definir as estratégias de marketing.

mostra qual o verdadeiro grau de

memorização junto ao público. O resultado demonstra que o traba-

Na categoriamalhas aDalcelis con- lho de marketing, realizado pela
firma a sua consolidação no mercado Dalcelis, temsidomais quesatisfatório,
como produto de qualidade e aceitação mas isso deve, sempre ser associado à

do público consumidor aparecendo qualidade dos produtos que a empresa

3

..

o pára-quedista Osnildo Bartel Júniorpatrocinado pela Dalcelis

Na terra e no arDalcelis

apostaalto nomarketing
Uma das estratégias de

marketing daDalcelis é apartici
pação em atividades esportivas
que reunam grandes concentra

ções de público. Esportes como

pára-quedismo, kart e automobi
lismo, são atividades que atraem
pessoas e amarcaDalcelis acom

panha estas manifestações de

lazer, mas sempre de forma cons
ciente de maneira a atender aos

objetivos publicitários e também

entre os primeiros namente dos consu- coloca no mercado para que sua ima- que possam contribuir com o tra-

. balho realizado por seus franque-midores. Suamarca associada aos pro- gernesteja ligada, não só àmarca,mas ados.

dutos que coloca no mercado, fica evi- como sinônimo de bons produtos.

pela Dalcelis é o pára-quedismo,
que encanta pelo risco e beleza

das manobras feitas pelos pára
quedistas. Osnildo Bartel Júnior,
advogado de Guaramirim, é um

pára-quedista que tem o patrocí
nio Dalcelis. Ele participa de vá
rias competições ànívelnacional,
tendo conquistado títulos impor
tantes.

A empresa, inclusive, tem
investidono apoio àrealização de
etapas do campeonato nacional

da categoria o que vem ao encon

tro de seus objetivos de incentivo
Umdos esportes patrocinados ao esporte.

HAlClllS
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da modatendênciasComportamento e

ms
tendências damoda primavera/verão têm como pontos fortes

os canelados, listrados e xadrez, sobreposiçõ
com maior destaque. .

Os canelados são itens de grande ênfase em tod
suas variações (finos, largos, trabalhados), usando
tanto peças femininas quanto masculinas. A Dalce
traz seus modelos nos mais variados tipos para qu
quer assumir um visualleve e básico. No feminino
ressaltam-se os bordadinhos, picuetas, rendinhas e

sem acabamento, com amarrações variadas, desenh
diferenciados, em canelados finos e largos, ajustad
corpo.

Os listrados e o xadrez, continuam em alta, prin
palmente para calças, camisas, vestidos, bermudas,
shorts e até como detalhes.
A ecologia marcará sua presença em todas as vi

nes, abordando temas sobre natureza, matérias pri
acabamentos naturais, o cru tem presençamarcant
estação.

Já as sobreposições prometem tomar conta com

sobreposição, bem coordenadas. Neste caso, o esti

Camisetas.
Jovens de todas as idades adoram camisetas. Por isso, uma boa pedida para o público

Dalcelis são as camisetas da linha 2000. Trata-se de uma

inteira de T-shirts básica em cores claras, sendo o

anco seu carro chefe. A coleção traz versões com

pas ou bordados como também a união dos dois.
r ser super básica é a peça perfeita para fazer o

gênero descontraído.

operfil da
consumidora atual

ulher de hoje não estámais presa a modismo. Ela
tou a liberdade de estilo, isto é, escolhe o que usar

mo quiser usar. Sua vida, mais dinâmica e contida

u-a a ser mais bem informada e atenta, a ponto de
as, conferir preços e, principalmente, a qualidade,

para só então comprar.
rente em suas escolhas, ela planeja o que precisa

.

dades às peças básicas, que facilitam o seu dia-a
isso sua preferência atual é por peças avul

sas, que combinem com o que já tem em seu guarda
roupas.

Viagens de pesquisaOut-doorDalcelis
recebe premiação As constantes mudanças

de estilos que ditam amoda a

cada estação exigemum

acompanhamento contínuo
para que se possa estar
sintonizado com os novos

lançamentos e tendências que
vão fazer época Manter-se
vivo no mundo damoda é
sinônimo de atualização dos

profissionais que são os

responsáveis pelos traços e
. que dão vida aos modelos
I

criados no papel.
Somente neste ano foram

realizadas quatro viagens
aos Estados Unidos e duas

para a Europa, com o objetivo
de pesquisar as tendências da
moda para as próximas
estações, principalmente o
verão 94/95.

No mês de outubro a

diretora daDalcelis, Dalva
Bertoli Cristovão, e a estilista
Beatriz Piva, viajarampor
quatro países da Europa com
amesma missão. Trazer o que
há de novo e atual namoda
internacional.

\

A Dalcelis foi premiada
no 4° Prêmio Central de
Out-doors, como prêmio

prata Seccional Santa

Catarina, veiculando um
out-door alusivo ao dia dos

pais. O protagonista foi
este belo garotinho trajando
uma camisa p610 Dalcelis.
O prêmio foi entregue no

dia 31 de agosto deste ano.

Por falar em camisa

p610 Dalcelis, é ela que
continua sendo o "Top" de

vendas e não poderia ser

por menos. Alto padrão de
qualidade, acabamento e

designs tem feito da
camisa p610 Dalcelis, cada
vez mais, verdadeiramente

p610.

-
Jeans

chambray Dalcelis.,pois
são a melhorpedida.

Portanto, usar a ima

ginação e ousar são as

armas mais coerentes da
moda, mas com coerência
e inteligência.

Com jeans vai tudo!
Jeans e camiseta não pre
cisam de mais nada para
ser sucesso. Se você quer
dar um toque especial a
mais, então pode usar um

colete, jaqueta ou camisa
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JarágUá doSuI, 12 denovembro de 1994
"

' ·IMÓvEIS 1-5

Mensalidade
113;34
,136,01'
158,68
181,34'
204,01
226,68
238,01,
283,35
340,Q2 ,

'396,70
453,�
464,70 ,

, 476,03
487,36 "

510,03
566,7,0
623,37
680,Of
736;71
793,BS ,

850,65,
, 906,72
974,7,3 ,

,"

Crédito,
9.685,68,
11.622,82'
13.559,95
15.497,09
17.434,23
19.371,36
20.339,93
,24.214,20
29.057,06

,

33.899,89
38.742,73
39.711,30
40;619,86
41:648,43 '

43.585,57'
'48.428,41

'

53.271,25 ;

" 58.11�,Q9
62.956,93
67.799,71 '

72.�2,61
77.485,45

83.296,1!6

e :
,

I"

no Reall-I!

. .

Para maiores informações, ligue:
" '

,',E-NGETE:C
.'

.
'.

.

,

CeI., Procópio de Oliveira,'285
Jar�güá do Sul - Fone 72-2679

",t

Invista
I'" • ...,

•

.

Á casa dos seus sonhos agora �abe no seu bolso.

,

Consórcio Rodobens de ImQveis: a maneíra rnals prática, éccnõrnlca e inteHge'nte de

Q o_ voéê cómprar um 'imQvel, com seg�rança total.·'
,

-

'

"

'

,

' '"."
',,' ,

, ,- • " � Você pode participar de grupos de até '100 meses.'Fur;aciona como uma,poupança\prog�amada,
com.direito,a lance e sorteio. Contemplado, você recebe um crédito para comprar seu imóvel àvista. E você sabe: 'comprar

.

à vista ,é muito mais barato, ", .,"
,

,

/. ""
' ,

,

'" Consorcio Rodobens'de'lnióveis,

,
,

, +'.,
l}Casa"" R. Epitácio Pessoa n? 85

2)Casa'" "R. Epitáciopes�oàrl�49q ,_

. -'" -

3) Casa _ R. Bernardo l?ornpusch
. Frente Açougue Bylardt

"4) Casa _'
" Nova, 2 pisos,205,00rn2, mais edí�ulã
com 70,Oom2 próximo' ao Viéirense, '

, 5).CaSa., R. JoséEmmendoerfer n° 1153' ,

'

,

�önstrução: 320�OOnt2 .

, ,terreno: 'l.6OÓ�2
:R. 199 _ Angelo Vicenzi n? 66, •

.vil� Nova (80;OOn1'�)
,6)C��-

,

9) Casa _:

'-,

terreno: .532,OOm2

'''' .

. ,

-<

r.

1O� Apto. _ Mal. Deodoro -Ed. Hass, 3 àptos.."
, _.

, ',' 41,,'

l Í) Apto. _ Vila Nova- 3 aptos,
i

,
� .

." . .�; ,

l2Apto.:- Resid.Amizade, 2.qt<?s (parte Financ.)
/'

.
."'.

. ',:
.

.

.

C.E.F.

13>'Apfo.,,, Em construção, centro'- Resid, Dunker

(entrada + 30 parcelas):"
'.

'

"

, 14) Apto. :. G�.aramirim _ Centro;
,'-

". ....,
.

' "
. \;

r , )

)�) Ter. _, �. Epitãcio Pess?fl', 3.053m2.,
'

,16) Ter.- R. Epitäcio Pessoa, próximo ao cinema.
'.'

.

.

� ,
.

I

,

17) Ter. .: Lot. Behling, bairro Amizade
.

.' . !
18) Ter, _ : Lot. do Juca, Ilha da Figueira

,

(entrada + 8 parc�) ,

' '#'" :[1,
19) Chácaras/Sítios :- Rio da: Luz.próximo a Ceval- I'ml

,

.

�

, -4 '. ".' .'
,

1��
62.500m2. _ Massaranduba _ 170.000m2•. :[é'!,;';

I

" � " �,,�Ir
,:��'

, /'
lO

,
"
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" .

",."HABIf'AT
C;OM�RA • VENDE • �LUGA •. ADMINISTRÂ
Rua Leopoldo Janssen, 62 - Fone (0473)71-8009 .

89252-130 - JARAGUA DO SUL - Sania Catarina

IMOßII IARA
CRECI4/60

..

,
.;

e88"
Casa de alvenaria c/100m" - 3. quartos próx Apa9
Casa de alvenaria c/ t30m" -. Lateral' Jorge Czernlewlcz
C8S!l de alvenaria c/l50m"'- Pr6x: Hospital Jaragué �,
casa de ,alvenaria c/220m� - Lateral Jorge Czernlewlcz __
Casa de alvenÍ1!'là c/180m" �,-.4 quar10s rija'AnHa Garlbaldl
Casá de alvenaria c/120m" -l?r6x. Posto Marcoll!!. rua Franc. �é
PlIUla

. .

casa.de alvenaria c/160m" - Pr6x. Apae.c/3 quertos
·

casa de alvenaria c/200m" c/ terreno 2200m pröx, Matee Malhas

,casa,�e alvenariaeilOOm" frês RIoS doNorte.
'.

casa millta c/210m" 8IIqulnaJUa Thomaz F. de Geez .
v.

Sobrallo cf 210m" Ilha da Figueira . ,,:" \

Sobrado c/300m" c/ 4 qtos + cjepend. pröx, Weg I:
Sobrado c/300m" novo pr6x. Marlsol rua Bern. Dornbusch .

Sobiado c/250m" c/ terreno 2600m�murada rua JoQo 'Plilnlscheq"
SObrado a/300� c/6Ilma locâJlzaçâo �p centro pr6x. Colégio' São
�Is,' ,

Sobrados c/86m" cada.em. Piçarras pr6x. Hotel Candeias
casa de alvenaria cI230rtJ'S'c/ suHe +·2 quartos +.dep rua Balila, .

casã.alvenaria c/ 4 quartos,," 2 saiaS Inlclo Jaragué Esquerdo "
·

. Apartamentos
.

Apto. Ed; IsabEjlllac/122m"2quartos+suHenovo c/anto. parab.plsclna
Apto. Ed. Jac6 Emmend: er 155m"· 2 quartos + suite + dep.

.

· empregada ..... , ,

.Apto. Ed. Mlner c/140m" c/3 quar10s
'

··Apto; 'Ed. Sehloche! e/155m"e/3 qUar10S c/ financiamento
APto. Ed. JlitllliJuá c/110m" cl2 quartos c/ garagem
Apto. Eö. Bérgamo c/150m" e/3 quaitos + dep. empregada
Apto. Cond. Amizade c/ 2 quartos'- Financiado
APio. ·Cond. Amizade C/3'quartos' Financiado .

Apto. c/2 e 3'quartos em eonslruçãoruaCaixa EconOmlcap/entrega
dezl95

".

·.Apto. c/118m2. Ed. Dona LIli em Piçarras e/6tjma \Mta p/mar
Apto. e/l601'f1" c/3 quaitos em .CamboriO frentEjl p/ mar
Apto. c/110m2 cl � quarto + 1 suHe ein Camborlö c/ frenle p/l!1ar
Apto. c/ '96m2.lnovo rua Domingos daN\)va. .

.

Aptó: Ed. f.fenegottl e/2 quartos financiado
Terrenos

Tern�no c/ 400m" : Resldenel� Azaléias c/ flnanelam"nto
·

Terreno c/420m" - em Piçarras pr6x. lat.e Clube na Beira do 'Rlo
Terreno c/439m2 - LotlfalTlento Versatiles

. Terreno c/4OOm2·- Lateral Flelnoldo-Rau todo murado
"Terreno cf 5OOm" - COntlnuação'Mal .. Deodoro Fonseca

..

, 'Terreno c/400m2- Rl!.a Venanelo Silva Porto, pr6x. Weg'l
..

Terreno,C/684m2• Rua Felipe Sehmldt (centro)
.

Terreno c/ 1.940m2 - Pr6x. Weg I
.

·

Terreno cl589m2·llha·da Agllelra
·

Terreno c/600m", HapocuzlnhQ (esquina)
Terreno e/16.500m" - em Sehraedét·

.

Terrerio c/ 650m" ·.esquina leopoldo. Janssen c/ Venâncio Silva
· Porto .'

Terreno c/ Ú'oom2 - RUa ÀlcardoHàs$ nó centro .

Terreno c/450m2 ·l"r6x. Belnl Rio Clube CamPo
.

TerrenQ c/l.000m", lateral Venâncio da SIlVa Porto
Terreno c/ 8OOm� • Vila Baepeildl . .

· Terreno c/430m2• rua Lourehço Kanzler
Terren�·c/5.000m2 -. Fundos'rua'Jolnvllle 6t1mo p/ mlcroàmpre�a.
Terreno c/5.()()()m2• Rua Venâncio da.Sllva Porto .

Terreno c/·,208.000m2 '·l.!IBäsaraiidúbe c/ casa, lagllll!l, ranchos,
pastagem, água etc. •

Terreno c/568m2• pr��. Post� Marcolla

, .

Raf. 1.1101 . CUa' eI 1...... • � SIDF":'::'; SW)� 100.000,00
Raf.l.oo2 ·caoa c/_·(R.. _l'1Io1InchoIc)�80,ooo.Ooo

.

Raf. 1.00<1· caoa el7.... ' (..... FlguelnI)�21I.ooo.oo.
Raf. 1.00.· caoa.aiv.eI 145.,· (AulA_A. A._I �45.ooo,OO

:::: 1:=:=::� lJ�:=':"�.c:".Jo�s.""".oo
':::::;=�,:;;::::�l=:=:':':�O:S.ooo.oo \.
ÀeI.l.OOlI· caoaalv.el225nf'·(Ma _,�".ooo.oo
Raf. 1.01.· caoaolv.eI 1..... · (!.d. -ArOanIo)� '2.000.00
Raf. 1.011.· caoa el2...,· (__ . Cor*oI�75.ooo.00.

-. Raf.l.012.caoa ell...,.(Aul""""'G ,.�....000.00
Raf.l.013·Cooa :ell..... ·(....é1aF .,�35'OOO.00

'

Raf.l.0l.·CUO eI_ ·(VIal....,� 27.000,00
Raf .. l.01S" Cooa_, eI f t ..,. (RuaJolo SIelnI� 18.000.00
Rol. 1.018· Cooa l11li.el70"'· (RII,MoI!O'Pf""- ABrCIIquo_,� 8500.00
Ref.1.017·c..�.eJtt4m'.(AuaElMllOL........),..22.000.0:0""

.

ReI. 1.018· ca. mls.cJ 135M· (PIaIaPlçanascJtellfon.)fIti &,000:00
Raf.1.010'Cooaml.. elI4On#· (Rua_sth!llll, ....��.35.ooo.oo
Raf.1J120·Cooa_ell...... ·�I�22.000.00 .

Raf. 1.021 . Cooa_ cl 110m' • 1EtI- fio_. 800mdocalçamol*>l R'S.ooo,OO
.Ao(. 1.022· caoa , cl 120m'· (R..RIc_P_· CenbOI�.2S,000.00
1!Of.1.023· caoa c1200.,.(fluaAr)_T.S.JR,CenIIOI �120.ooo.00.

::::::g�:=:=:�=:��::""!''T�::=ilo:.,oo·

Raf. 1,028. Sobr. "'icll11Om'· (VIal_O�30.ooo +A""",,:-�liOO,oo
'APARTAlENToa ....

li
I Raf,2,001.. ApIoel2donns.• (Ao_IoIA_,� 11500;00·.j.� 180,OOp/m" ,

Raf.2.oo2·ApIocl2donns.• (IIÓ_IoIA_,'EnI_.�I3.500,00+�185,00p/mO.
.Raf.U... · Aploel3donns.·(E"I:IoIiI_,EJII_,�".000;00+�280,00p/_·FInMcIodo·
Raf.2.004·ApIoc/3donns.·,(E4I"In_.,�·�38.ooo.00+�388,OOp/_._
·Raf.2.005·ApIocl3 ....... (EdlI:Io_,�70.ooo,00 -.�
Raf.2.Ó08·ApIoc/3donns;'(fid!I:Io_IIIo_1 �45.000,00.�'·
Raf:2.007· "I*>c/3donns.· (EdlI:Io_��.000,00·�
Raf. 2.008· ApIoel3i1onns.• (Roa _I� 66.000.00·a.-
Raf. 2.000· ApIocl2_. (Roa _I)� ;nooo.oo.·_
Raf.2.010.ApIoc/3_·lEdlt:loCOltoo� ·Çonbol�38.QOO.OO.
RIf. 2.011.-Aptoe/3dDrrn1t. - (CllfO� Pf6X:. .......v.....,..RS 60.000,00

tERRENOS ,

.

=:�:::�.�:=g��:��:·�.;:.oo
.Raf. aOO<l· T.... fIO'eI '0.""". (8f!:_,� 170,000.00
Raf.3.004.T..,onocl8.oo..,.(G p_...,�38.ooo.00 ,
R8(.3.005 . Tea.not:! t.1.t3m1· (R.. CU1 v , R$60.000,OO
Raf,3.008· T...onocl45()"·(_�I� ",000,00
ReI. 3.017· TItT.nocl:p�· (leI:. s..:t AI*JnIo. Her... RImoI) RS 2.800.00 '

ReI.3.00S· Tlfl'tnOct470· (R�V.I1I8IIs'II}RS9.000,OO
Raf. aooo . T... inoclS7.., •. (Roa'..........W_I� 80,000.00

=:i�:� � �::����,'��=�::.\�oó!�oo
Raf. 3.Q12 . T.......ci"''''· (ld. """"" �S500.oo '

, ,RIf"3.0t3': r."...,ct1.898fr1: .(lWradORfoCerro) R$18.000,oo
ReI. 3.014 - r oocJ.2.1aOm' - (p1OK.1:ta18Io a1I:do) RS 15.500,00 r

Raf. 3.015 ·T onocl3OOoTl'· (I<Io,,_..... 2QOmdal'nll81� '.500.0\1' •

Raf.3.0�6· T ...,c1S25m' ·(JaIagu6_do·p.... Juv.....)� 7500,00
ReI: 3.017'- Tlfl'tnOC!40�· (Qumlaoo.AçuIanos· BanaV"ha)At 4.500,00 '

ReI.3.01a· r"'lMIOc/1.058n'· (BaTacbRIoCtno-.RtadoNcMdado} R$18.000,OO
·

Raf.aOIO.T onoel378'·(RuàE_IoPlo;z·VlIa_al�7.ooo.oo ..

lltI.a020· T onocl'2On1'· (lot-I�•.500,OO """'_om3K
RaI.3.021·Tin.noc/�- {ll'IBdIlFlgutIra)e....... RS 1.500,OO+FIIwtc.
Ref�3.022 - Tlfl'tnOcI�· (BaInoArdZM.)Em'adllR$3.000,OO+Rwtc.
Raf.a023·T onocl41..... (Pr... _CI1IUo)�.500.00, ,

RM.3.024· r tnOct371mt· (VIal.nz:I)R$ S.09O;OO " �

=:��::�:g=�����e:.m::;?:·OO
ReI. 3.027· r�enocl,7.soOn1 {p1Ú(.�::r�� 70.000,00

Raf. 4.001 . Ar....300._ . (ClUaIamIiImJ� SO.OQO.OO .

.

.
ReI. 4.0:02 . NUd. 5.321lt1#· '(RIo c.no.. PrÓlt: Choco lalle) RS 45.000.00
Raf. '.003· Ár soo,oo",· (Rlodorlolz) �5S.ooo.oo
Raf. '.00"· Ar soo.OO.., . (H..... AoIrooI� 80.000.00
Ref. 4.005· AiUde 1OS.000f11r· (Nlleu Ram::e) RS 80.000,00
Raf. ',006· Ar...d.325.0'" . (1hÍ FlguelnI)�·io.ooo.oo
.Raf. ',007 • Ar..d. 5.00"'· ih 'fI1JIÍo"l� 8,000.00 ,"
Raf.�'008. Ar..d. 15,0""'. (Ruà O.... CmoIanl·�I�20.000

�::=õf.O::=.20.�.{E ..nQa�l}2Okmdoc ....ro.�_pIanII.C/casa,�.pcrJ8'd.
.

.
.

'POHr"S COllERaAlS (VENDAI .

R.t 5.001 -'Sala cOfJllR:illl clas",· (Com.-oqu.· RuaRelnokta Rau) R$'22.000.oo
,ReI. 5,002·SaIa� cl 110",-" (Comcasa"..,:" JIngUIl e....,do) RS 50.000.00
Rafe 5,000· Sala c:omon:ta eI •..,· (PrlI1«I JóragU\lI� 9,000,00 "

.

Raf.5.00'·__el28"'·(T...onoel_·Rua"'goC"""IowIczI�5S,000.00
.

'�Õ��"" GaIp80� cJ2tomr· �casa..,. c1,tlKln" - cl T""oo,do'6.asOn1Jaragué a.é}RS;

ReI.5.008 - ind.d.COI1II.ct*aa-de 1.Q36n1t- Coi1str.c(S1� - Cenlro) R$130.000"OO
, . PONTOS COIIERaAlS(I. Ç40)

.

·

Raf.6.ool.__... ·ÓIIm>pllnd ... cool.(Rua goCZ""""""'"
�. 6.002· Cala niM8CJ-2 dcmIt. õ'"demaIsdep. (CenIlo}6$ 100.000,00 pormh

.

Raf. 8,003· ""'"_00/ 1 donn. �-l':.orá=: 9O.�:00 ... mO.
ReI�2030· R.aIdendaI Aal.,.· (Ihlda Flguetnl)· Enlr.+ Fhlndllmenlo{aI' 30 vez••)

4IRef. 2040· Resötndal�O - Ötfrmstoeu, c�1Oda lmautJulura.p�Pl!B�r.

t.

./

'o.

·

.
"

Vendas
,

.

ApartamentO cl 1�l,54m2 � Edü.Jaraguá - ,Cenvo
Apartainento cl IJ� - Edif. Centenário

Apartamentô cl 11Oin2 - Edif. siR. Tere�
Apartamento c/ 156m2.- Edif:.Scbioch�t
Apartamento cl 69,00m2 � Edu. Paloma
Apartamento cl 140m2 - Edit. Chiodini -.Centro
Casa de,alvenaria cl 70m2 - Rua Rio.Molbll
Casa�emàdeirac/7Om2�RuaJoãoDoubrawa- Perto
HospitaÜguá.

.

.

Casa de alvenaria cl. 104m2 .� Rio Molha
.

�de�enariaé/32Onr-Ruaroão-Franzner-Jguá,-
Esquerdo. .

....
.

.� de hl:venaria cl 156m2 -. Lateral ruä Antonio
Schniitt .' .

".
.

Casa de alvenaria cl 124m2:' Rua Veronica Rozä -
.

Loteam.Rozä
Casamista cl 180m2 - fróx. Rodpviária

,
, . '

. Casa de madeira cl 80m2 -, Rua Rio Molha
·

Casamista cl 60m2 - RuaAlfredo Bengel � Jaraguá
Esquerdo

..

Casa de madeira cl 75m2 - Rua João sánú Tàvareli'
Casa de alvenària 'CI 70m2 - Vila Nova:' .Ótima
localização . ,

CaSa de madeira ç180Jn2 - RuaWal(er Marquardt
Terreno cl 375m2�. RúaMarthin Sthál- VilaNova·

. " -", ,. \',
.

· Terreno cl 50.000m2 - RuaRio Cetro I

Terrt:.no cl450m2 - Rua Frederico C.A. Vasel
Teneno cl 48.000m2 .'� RUàWalterM!ll'quardt

, Terrenq cf 450m2 - Rua Joinville
Terreno cl 377m2 - Rua 798 - llha da Figueira
Terreno cl 405m2 - RuaWalterMarqUardt

'-.

,

�erreno cl473m2 - IßteamentoDivinópolis" Dha da'
Figueira .,' .'

.

...

_
..

Terrertó cl507m2 - RuaEduardo Krisch � Perto·Posto
'Mafcolla

'

TerrenQ cl395m2 - Loteamento Pivinópolis - ßha: da
,

F,ig'ueira
.

.

.

.Cocação
Casa mista - �o Molha

CAECI:-SC - Protoc�lo' N" 018.794D-58 .

Ruo .5 de .Iulho. 517 ..

Vllo Novo � ".ro.u6 do Sul - sc·

.•4:.__a

7'S1t-·O .. _.-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



/

J�doSul,,12,denovembrO .,. i""
'

IMÓVEIS' 2-7
'

/
., .'

Lot.8f'f7JentO. 'Juve'1ta's.' -;
, I I..otes com ,entrài:Ja +. financiamento

" .'
"

Vendas: Chalé Imobiliária,
,

' ,
' F,pne (04"13)71-1500 �: "

'

RUA REINOlDO RAU, 61 -: JARAGUÁ DO SUL, ��
,

l� �__--__-- -. '_ �
'. • ..'. • ,.

'

.' • • • .,'. ' '.'.
" TELE VENDAS; 71 ..1500

TRAGA SEU ESCRITÓRIO \PARA ,OS ,VERJ)lDÊIROS ..:

ÚLÚft'ASUNIDADESÀVENDA,9O%JÁVEND1OO

TEMPOS'MODERNOS
ESTE � O MAJS AVANÇADO�MPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÁ DO SUL. VEJAALGU
MAS' 'DAS CARAC,TERrSTléAS DO MARKET.
'PLAC,E:

.

'

" +ELEVADOR ,PANORÂMICO;'
.

. 'I . \
'

.

LOJASDE'

"CONVENIÊNCIA

EXCLUSIVA RUA 14 HORAS:

,

, +ESTACIONAMENTO COB'ERTO: ',TRABALHANDO'
,

, COM VAGAS;,DEM·ARCADAS; . TÓDOS OS DIAS DE BÀ
'\

MEIA' NOITE•

• ORIENTAÇÃO COM;; "fRENTE'
PARA À FACE NO,RTE .. ILUMINA..

'

_ I CO�FORTO t;ARA A

'çÃO E Y,ENtILAÇÃO NATU�AI�;' CIDADE;'BONSNEGÓC/
,OS pARA OS LOJISTAS!.\t :

.

. +ENTRAOAS" PElAS RUAS .... _
,REI'NOLDO RAU E, CARLO'S, PROJETO;CONmUçA()E-IN�RPoRAÇAO:'
HAFFERMÁNN.

....
. .

.

,- iiI:i'
, , Arquitetura

'I

··f

Rua DQml.,go. da ��vâ, '1" '

Fon'. (0473) 72-2608, '.
'Fax.(0473) 71-083& '

,

.Jar.guá do Sul, - SC '
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"

Jaraguã do SUl; .12 �e novembro de 1994
'

,

. Lar' Imóveis
Av. Mal. Deodoro, '141

"

,

Apartamento no Edifício Jaraguá.
, Casa de alvenaria com 63,00m2 no Loteamento Vicenzi e Gadottí.

'

/

Apto. c/160,OOm2:11o Edifício Miner naMal. Deodoro, todo mobiliado.
Chäçara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todoplaino, com água e luz.
Casamista c/9Ö,OOm2 na ruaManoel da Costa, bairro João Pessoa,'
Terreno com 4.700,00m2 e casa de alvenaria com muitas frutas e palmitos;
'Casa de aívenaria com 280,OOm2 comterreno de 2.500,OOm2, na rua Antônio Carlos
Ferreira esquina Lourenço Kanzler: ,

T�r:reno nà rua Fredericó Barg de 14x30 (Próximo a Rodoviária); ,

'

vénda$

"

.Ag,�
INTERIMÓVEIS

CRECI 0914-J

Só' esta semana

Apartamento. no
"

conjunto residencial
Amizade, com �.

.'.;_ ,!

*

/

. >-

quartos" sala, copa..
cozinha, banheiro,
lavanderia . e gara

gem. Por ape�as R,$.
-9.000,00 de entrada ,-

mais prestações do'
.

'

,

I

financiamento jun- -.

. to a C.E.F. no valor
de R$ 136,00
Fal,e com ,nossos'

correto/res

-

-t-

'Casa de alvenaria'na rua Alberto Pícolí, 553, Água Verde, com 75,00m2, terreno de
18x16.·

.

. ,� .

,

" Casa demadeira qom 10,00012 com terreno 420,OOm2. Lot Mareatto, rua 723, casa 90,
Estrada Nova.

. ,.. ,

LM2�o .

.

Cäsa na Fco de Paula 3 dormítõríos e demals dependências, na Fco. de Palila,r 4225,
(após placa Soco Esportiva Fco.de.Panla). -

,
'\., '

Casa demadeíra, na rua JoaquímFcd de Paula, n° 2386, fundos, com 3 dormitórios e
demaís dependências. .

'

, I

'.�---_._---.-.--.
I'

..

�t;::"
-

. I

'1 CREC� N° 1589.�,_ I" I
1- •
• 8, a .Sul •
I I o.v.is' I,

· ; .

Fone: «)473) 72-2734 I..
I- I

II �l!-emalVenaria�13Om2,�;:'saI.COZ,�esp._garag�m:vila: I I' Terreno emPi:�:!�� rio c14.185m2Rau. Preço R$ 25.000,00. Aceita-se carro, ,
. ,

I Casaemalvenariac/7Om2, 2 qtos, saI. cozo BWC, todamurada,' I (Ancoradouro)
.

I no JlIllIgUá Esquerdo. R$ 16.S00,OO,.'
,

I

I
Terreno-RuaAmazonas.cl 1.720mZ, (esqui-'.

I.
Casa e� alv�naria c/7�ßi2i � qtos, sal. cozo BWC� terreno com, I na) pröx. Scar .Ó2.5S0m , bairro Silo LUIS. Preço R$16.000,OO· ,

,I Casa mista c/1S0m2, 3 qtos, 2 BWC e demais depen!iênéias,' I ' Terreno Rua Joaquim Francisco <Je Paula, cl
I telT!lnoc/480m202x40),JaraguáEsquemo.PreçoR$16.000,00 'I 2500nl,'

z. Próx. trevo Posto.Marcolía .
.

negociável.' " '. . ','

II casa em alvenaria 'CI 180tJi2, S qtos, 2 BWC, garagem pl dois I . Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
I �,saIa, cozo e mais um depósito em alveaaria com 63m2. I Terreno Rua João' Januärío Ayroso 20:x:90J

I'
Aceita-secarro até R$' 10.000,00. LocaUzada. na Barra.. R$ I' '..

, .

. (1.800m").4S.000,OO .

I'I Casaem.alvénariasemi-acabada.C/102m2,3.qtos,I,SUíteedemaiS 'I, 310tes comz casas demadeirá+ fundamento
I dependências,EstradaWolfgangWeege,tecrenoc/420m2(15x28). I . Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/950m2Preço R$ 20.000,00 - negociãvel, ' '

. -

I Casa "in alvenaria c/88,00m2, 3 qtos, sala, cozo BWC,lavand. I \.. CASAS
·

I garagem, terre.no c/ 420Jn2

(ISx28),'
na rua João franZenef - ,I

I
Casa alvenaria cl 50m2 - Loteamento ADa

I :.=,�iIo Luís. 'Preço R$ 30.000,00. - Aceilll:-se carro até R$ '1 PaUla,Rua209"FranciscóHrushka, n° i .122;
I' .

, Terrenos, '

.
I·· ,Casaalvenariacl60�I..o_teamentoRodrigu�

.. Co� 400m2, na ruaLuís Satler, naBarra, fundos Supermercado I

I'
- VilaRau·

'

:1 BrelthaQpt Preço R$ 7.soo,OO .

I ",' .

'Com 720m2,localizado na Barra, Aceita-se carro. Preço R$' Casa �m construção'50lllZ - São Luiz '

,

I 13.000,00'
.

I· Casa mista rua Guilherme Hering, n° �O -

I <;:Oml1.427m2,edificadocomumaCasademadeimeumgalpilo, • Centro Pr6x. Bar Capilé
I

naBarra. Preço R$ 4S.000,00 '

•. 'ICom84Om2,naBamLPreçoR$4.300,OOematédoispagamen:- Casa' alvenaria 160m2 - Pr6x. Recreativa
· I tos.

.

I Menegotti
I, �a:I�·�2R$�I���:arquardt, defronte Centro Com, I'

. Casaalvenaria1OQm2+60m2(emco�trução)'
'; ,I Com450m2,naruaBerthaWeegé,al.500mtsdaMalwee,Preço" I,

- I1ha da Figueira. .

I R$-6.500,OO c'50% mais 2 pagtos.
'

.' Casamístac/terreno de 14x36--RuaFrancisCo
I �,' Chácaras· I
OI Com65.836m2,naBamLPteç�R$210.000,oO-SO%dee�trada I

.

,

Zacarias Lenzi
,

esaldo em eté Oâ-meses, "

'.'

I
Casa alvenaria 183,60'm2 cl terreno de

· I €oIil25.272m2;edificadoco�umacasaemalvenarianovaco� I .

.

16,40x70 (l.148,OOm2.)' - Vila Lenzi.

I 75m2,pastagem,�agoas.AceltatrocaporcasanaBana.J'reçoR$ I' .

50.000,00 . ,

. °

'

" OFERTA!!!
I ,Com,.I2S:000m2, edificado com' duas casas de alvenaria, uma I.

.

I
Casa alvenaria em construção com 42Om2.-

I casa de madeira, um galpilo, árv0n:s frutiferas".60.000�2 d.e I'
'

I pastagem,lagoas,águacorrente,localizadanaEstradaGaribaldi, I
. 'S,ituada em área residencial. Valor R$·

distante 9km daMalwee: Aceita carro ou casa na Cidade. PreÇo. 65.000,ÖOI, R$ 85;000,00, ,

' .: I" C
'

40 2 I
'

• Com 250.000m2, edificado cl uma casa de

mad.eira
de 80fill,' I I'

'. asaemconstrução m c terrenodeesqui-
· estrebaria, galpão p' milho, ärvores frutSferas, 10.000. pés de na LoteamentoAnaPaulamI R$ 7 :500,00 4-

.
I, banana, palmito, pastagem e maís 30.000m2 de terras aradas, I ' .

,

, , .flnancíamento do terrenöI .

água correate, na Estrada- Garibaldi; a 18� daMalwee. Preço I
I R$ 4S.000;00 - negociável. '.

.

I' �teamentos .

,

I Lotes a partir deRt1.000,00 de 'entrada e saído até fi meses. I
I

.

I·
, I I • I
I •
._-.--��-.-----_.

1\
I
I
I
I
I
'1
I,

\

I
I
I
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.POLUIÇÃO

regulamenta controle·
j

J .':
•

• ,

euso das águas ,-,o Estado
L'

·

: el,
\

-\ \

F lorianóp�Üs . - Foi nosso Estado, esclareceu o

" aprovado o projeto de lei de secretário deTecnologia e Meio

origem governamental que diS":' Ambiente - Ruberval Pilotto em

. põe sobre aPolítica Estadual de. sua justificativa,Dii ainda que a

Recursos Hídricos, como presente propostá permitirá ao
.
-,.

instrumento de utilização estado' ter uma legislação
racionaldaäguacompatíbílízada moderna e atualizada no que se

com . a refere à utilização, proteção,
,'preser- ßtllUISDS conservação e recuperação das

vaçãodo águas catarinenses, jäque ames-

'bi·t.il�S .

Ih' d Im e i o' g, "" ma· espe ou-se em mo e os

ambien- tlS/OD ínstímcíonaís adotados em vários
te. Este ,

'

países e estados brasileiros. '.
'.

projetei.' OmtlOfOr/tJS ,Peljigo
visa 00- Acontaminação dosmananci-
plementar as funções de cada aiscteáguaemdiversasregiõesdo

. organismodo SistemaEstadual Estado foiobjetodedíscussâoem
de-Gerenciamento de Recursos reunião promovida pela Comis
Hídricos,"transformado em lei são de Saúde da .Assembléia O

I .

emmaio de 1993, tendo em vis- encontro, presidido pelo deputa- os participantes se

ta que 11 otimização da ação. do IdelvinoFurIanetto (PT), com comprometeram acontinuarde

gerencial doEstado, emrelação - aparticipaçãodosdeputadosLírio senvolvendo uma ação conjun
aos recursos hídricos sob seu R�sso(P:MDB)eVitorCavalcanti ta, visando sobretudo aprimorar
domínio, exige o estabeleci- (pDT),contoucomapresençade a ação.fiscalizadora e também
mento de uma legislação que diversos órgãos e-entidades que na área judicial, de forma a se
.agilizeedescentralíze acomple- têm envolvimento direto com a ,reduzir os .abusos hoje
-xidade das demandas que

.

questão; como a Casan, Fatma, .praticados. O presidente daCo-
tipificam essa ação.. ,

.

Thama,EpagrieMinistérioPúbli- missão de Saúde' deputado
Controle. co. ,IdelvinoFurlanettodirigiuoape-

O objetivo da. implantação � r�união foi provocadapelo' lé _às entidades presentes neste
, desta política é assegurar que a . fato ocorrido na semana passá- sentido, enfaUzandoque "ahora
água possa ser controlada e utili- da no municípío de Imbituba,

. é de agirmos", observando que .

- .zada satisfatoriamente por todos que resultou no corte do "a água é o bem mais sagrado
os usuáribs

.

atuais e futuros dó fornecimentode águadaCasan, que a natureza nos oferece" .

,

,

. .

devido a constatação de conta-

minação por agrotóxicos. Os

participantes da reunião, todos
de áreas técnicas, observaram
que a poluição dos rios e lagoas
tem ocorrido, .

na maioria dos
casos, em razão dos agrotóxicos
utilizados nas plantações de

arroz, e na região oeste, pelos
dejetos de suínos, No caso da

. orizicultura, além dos

agrotóxicos, os plantadores não
têm respeitado a' faixa. de
preservação nas margens dos
-rios, fator apontado como o

maior causador da contamina
ção..

Ação
Ao final do encontro, todos

�,�1P'0t6ripos comprometem qs eMd"mes de peixes'

Papo tranqüiÍo sobre�/aixa "0melo dizp�'"

.'TRÂNSITO
'

·Pedestres e ciclistas, não
,

.

ouvemapelosdecampanhas
Jaraguä do Sul- As

freqüentes canípanhas de
conscientização de ciclístas
e pedestres' sobre os
perigos do trânsito, não têm
surtido os resultados

esperados até agóra.Segui
damente, apesar de placas de
alertas e, mais recentemente,
da decísãö dà prefeítura em
punir e apreendei as bicicle
tas, cíclísías são vistos

, trafegando sobre as calça
das. Se há queixas centra

.

.

. .

" muitosmotoristas, também
os pedestres são'

.

indisciplinados e andam em
meio a carros e em passa':
gens perigosas sem os

mínimos cuidados, o que
.

provoca atropelamentos
·1

constantes. O desrespeito é
mútuo emmeio a um

trânsito tumultuado nas

horas do rush e cada qual ser
acha no direito de utilizar a

.

". '"

via püblieacomo bem
entender.Pior para todos: "

"

:.: ::=;::::;........ ,<:::;:;:;:;:;:::;:;:; ::!;::::::::::�:( ..);:� �:�;�;�; ;::{{:�::::::}.
;.:.:.;.:.:.:.:.;.;.; :;:;:

. ::';';';:: ;:;'

�1<::::)(
•••...........;. ;::;i

::::;:::::;:; ::::: ::::::::::::-:�::-:- .. ,

::��

·'i:·. Ci "",) (:'::: ::::
:;
::é ;::::lifi[ViIIâ':iláridiSô'::':::::';i: Illi: ••....,.:,{ ;;::::::.':;:}

.;.:.;.;.;.:.;.

;�;rrr

[
:ili' ideais para (onven�oes e.semin6rios.

. .

::;:::::
Ä ....

-

.:.:.:.:.:,' ;':'::::;::::'::::;::::·::;:;:;:;:;:;:::;:;:::::5::;:;:::::::::::::::::;:::::;:�;f��1..�·.:ià?:::::! ::::.:::.: :.:.:::::::.::::;_::::::::::::::::::�:::;::::;::�::;;;:�t�f�

:,::' .' x :.. :'Jt�;:).':�::::/:":.. ::.':'::'??'?:.:.:::':::':;:::::

�E::;,��"".

"::=:':'::':':':', •. '
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,
,

'Prefeitura:eonelui obras··de·asfaltamento
'. • I

.

� •

.". .

"
'

'J araguá do Sul';' A
, secretaria rmmicípal de. Obras
trabalha na penúltima etapa do '

pr<>.jetO' de asfáltamento do anel
- 1'- \ .

.

víärío central da cidade, com a
"

, I
'

aplicaçãodasegunda camada ao
Iongo da

'

avenida
'P/DI.'D,}OProcöpío 'I'

Gomes,
num tO'

tal de
11.132zlj.

'

, Aültíma

"
,

(DIISVmIV

mfJisd.
8JJIOmil'

"

e t ap a,

segundo O' secretärio Afonso
.Piazera Neto, será executada

postertermenie com O'

asfaltamento da rua Domingos
da Nova.. no trecho entre a

.

.' �

Reínoldo Rau e Procópio Go- '

mes, commais 4.032m2.
'

Até agora, os ínvestímentos
feitos pela prefeitura nesta se

gunda Iieitação, somam RS
,�320.076,65 aplícados em obras

'
'

de asfaltamento nas .ruas

MarechalDeÕdoro,BarãqdO'RiO'
Branco, Bxpedícíonärío Cabo

,Hariy Hadnch, JO'ãO' Marcatto,
"
fntlma .,., tio tB/� IUJ Proc6p18Go�

, --. _.. oom
_•• moda ,_ .lnId,

Av, Mol Dtocjoro doF..-, 2eO,
Fon.: 72-3388

ProcöpíoGomes eDomingos da Tio \(argas, como parte do
Nova, Emjulhopassadoo asfal- desafogarnento do trânsito na ,

to foi aplícadonas ruas Bpítäcío área central da cidade. Se
Pessoa, 'GetúliO': Vargas, gundo '0" prefeito Durval '

Marechal Floríano" e' Emílio Vasel, houve necessidade de
Carlos Jourdan, totalizando, até. apenas duas desapropriações
agora, ninUmetros quadrados.' judiciais, cujos valores estão
AruaQuíntíno Boeaiüva, entre sendo depositados na justiça
asnrasMarechalDeodotoe José

, pelo município, localizadas
Alves (ao lado da praça Afonso nas ruas Estéria Lenzi e

Piazera}também será llsülltadO';, Henrique Piazera. O módulo
Prolongamento" ,

que era ocupado 'por 'uma
Na próxima 'semana a I, banca derevístas e onde .tam

secretariá de Obras deve: bém funcionava um mictório
iniciar O'S trabalhos de' contí- püblíco, na Getülio Vargas,"
nuação da rua Henrique jã estã.sendo demolído para a

Píazera Iígando-a com 'a : abertura da nova rua numa
Gumercindo da Silva e Getü- extensão de 100 metros,N�l".,,"'.B�Pic� .lktJUlo V�'"

'

\------------------�--�--------�----�---------------

. . I
�

BREITHAUPT
cert, Aut. Nl',01109/020/94 o Processo n213 973000269/94·49

Nova ponte .vai
'

• f· "

dar seguran.ça
.Ó»

-

..:

para o trânsito,
,

,

Guaramirim - Aprefeiturade
Guaramírím inicia nos próximos

.

dias a construção de UßlIJ, nOva',
ponte sobreo rioPontaComprida,
entreesta localidade,eBánanaldo
'Sul, substítuíndo á antiga. ponte

, de madeirá, o ,que dãrá maior
•

' segurança aO': tráfegO' naquela
t;; região. Além disso.com a obraa

�� , estrada poderá sec retificada com
I., 'a eliminação de uma curva aceno'

, tuada existente uo local.
A nova ponte, em concreto,

�8,38m�l:fosdevãocomquairo
, metros de largura, com custo de
R$ 17,5 mil e prazo de 45 días
para ser concluída. Segundo o

prefeito VictO'r,Kleine, esta é a

quintá ponte ein concreto

pröj�tada em sua administração,
PO'r outro lado, a nova gaieria de

,

äguas pluviais projetada para' o ,

centro dacidade,equemínímízarä
sensivelmenteos problemas call
sados 'por enxurradas, já teve as

propostas para contratação dos

serviços _(mão-de-O'bra) abertas:
Anova tubulação seräímplan

tadaem trechodarua28 deAges
to, onde o problema émais acen
tuado, especialmente na região
localizada 'em frente 'ao
Supermercado Breithaupt, e na

ruaÁntonioCar;losZimmermann.
SegandoopreíeítoKleine,asobras
deverão ser iniciadas naprimeira
semana de dezembro. Defenso!
da candidatura de Ângela Amin
ao governo doEstado, Kleine dis
seestarconfíantenumavitöriada
candidata do PPR.

"

"Tenho a certeza de que com

" Ângela çomandando oexecutiva
estadual, Guaramírím, como

'outras cidades' 'da, região' do,
Itapocu, seräbastaatebeneficiada
com a, liberação de verbas índís

pensáveis à realização de
'

importantes obras públicas",
resumiu O' prefeíto Kleine.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"\
"

.'

LIVII
,�" .'�

, AGROTURISMO' c

,

"

i-
,

,

.' ,,' 0" Meio nutüpoâerâ s�f uma
� _, ,',l"

boa oltemativa âe lazer

:'JV
GLOBO
HoJ_

, ,05:30- TeleculSO IIGrau
09:40- SQIto para,o futuro
07:00- Ed�paraoTrOnsltO07:16- Festiva dedeaenhos
07:45- Horórlo PoIIIIco Gratuito
08:00- Eueca"Gravldade"
08:20- XuxaParlc
12:00- JornaldoAlmoço .

, 12:30- Globo E$pOrte
12:50� RedeReglQnal,deNoti::las
13:15- JomalHoje
13:40- VIdeoShow
14:10- ' E�EspetaculOr

. 16:00- In
'

lonalxSOoPaulo
17:50-

.

Troplcallente. '

18:45- Qua1roporQuatro.
19:45- RBS Noticias
.20:00- JOmQlNac!Onal
20:30- Horórlo PoIIIIco Grcitulto
20:45- PótrlaMlhha /

21:5Ç- Escolnha dO Professor

RaIm�
,

22:45- Rime -' asmoos de um
estranho·

. '

01:30-' Fórmulal
03:46- Rime -"Aera do ródlo"
05:)6- TIro Certo

Amanha
,06:00- ' Educoçooem revIs1a
06:29� Desenhos'

'

06:50- campo&Lavoura
07:30-' Globoelêrlclas
'08:00- GloboEcoI9gla' ,

08:25- PequenasEmpresasGrandes'
Negócios

' ,

09:00- GloboRural
1000- RBSComunlddcle
10:30· ModeloElllPresarial

,11:00-
CoIbrhense

'

Fórmula 1 "Compaclo"
. 11:3Or- �.S.Mallbú'12:55- lrose-
13:45- FamßJa DInossauros
14:10- Rime - MA volta do guerreJro

americano"
'

15:50- Dom�doFaustOO20:00- FantOs
22:09- NovolorqueControoCrlme
23:09- PlocdrEletrOnJcp

,

,

'

23:44- Rlme-"Sangue�areia"
, BANDEIRANrES'

Sábado
05:30 - ���,70:00-
07:45� Horórlo 'Elelloral.Gratulto
08:00� PaIavraVlvo
12:00- Ac6nIece
12:30- Esporte Total
13:30.

, Eve.ntos Esportivos
,16:00-, Fulebol�lnlemaclonalxSOo

Paulo/SantosxVasco-oovJvo
18:00- Compeona1oBrasllelro-com-

pactos/VT
19:00- JOmalBarrl�Verde·19:30-, JomalBan "anles
2d:00- Faixa Nobi'e do Esporte
20:30- Horórlo Elelloral'Gratulto
20:45,- Faixe Nobre doEsporte
22:00- sern Fronteiras .

23:00- Rime - ''0 senhor ministro·
01:00- FreeJazz InConcert
02:00- VolleTudo

'
'

05:30-'
Domingo

1gepda�, 08:00- MunçloRura
09:00- lVMa�pll) =.

10:00- Clube I'FTlOöCamlnhoneiro
Shell

lÓ:30- ,Show do Esporte
-

20:45- JómaldeDQmlngo
21:00- Aprogramar
22:00- Dom�lO23:00- Jomal Domingo
23:15- ClneLum�re

'

·Alt.àçõeB não comunicada•
•ão d. r••pomiabi/idad. da.
.mi••orá..

' '

,(j)JÚITA
RffD1UGUEZ,

"

J araguádÓSUI-Opro.je� com a ICT, e Loreno Hagedorn, ., potencial comprovado para
de agroturísmo lançado. pela da secretaria municipal; este',tÍpodeatividade.Naprüneira,
secretaríanamícípalde Indüstría, , .

estiveram visitando.' 19 quínzenadedezembro umanova
.Comércio e Turismo de Jaraguá propríedades .localízadas em reunião, que pretende envolver

"

do. Sul, prossegue em suá etapa Jaraguá do. Sul, Corupä, todos os propríetäríos rurais"
de estudos de propriedades po- Schroeder, Guaramírím;' sérár�nasededaAssoci-'
tencíalmente capazes de oferecer Massaranduba e Pomerode, ação Comercial 'e Industrial 'de
a infra-estrutura necessária à, Oprojetoinsere-seno contex- , Jaraguá do.· Sul. Neste encontro

visitação, e hospedagem de to. do. turismo integrado. do. Vale serão. díscutídos ós pröxímos.
turistas. Recentemente, o d<?Itapocu.:emUÍlicípio.sdaregião, passos do. projeto que pode, a'
engenheiro. João Dalle Ore, da e, segundo. Hagedorn, tem reais longo prazo, transformar-se em
Epagri (Flortanõpolís) que

'

possíbílídades de ser implantado. ,boafonte derenda alternativa no
'trab8nla no projeto em parceria, jäquesãomuítasaspropríedades meio. rural.

'

.

.

r'·-
-,

(»)ECUNDO
,: ,_j"E,/111?O ,

l.

. S'ai pelaReCord o se

gundo volume de crônicas

autobtogrõficas da atriz e
" 'escritora Pepita ROdriguez. Ê
Segundo Tempo, queaautora
lançou na, 13" 'Bienal:
Internacionaldo Livro de SOo

- ...

Paulo,' com sessão de

aútógrafos. O lançamento foi
�dia2� de agosto.domingo.

'

,

Como no volume anterior,
em Segundo Tempo Pepisa

. Rodriguez se Vale de suas

experiências pessoais para
: produtit; liçõesde vida: Se em
T�po de Çolher ela falava
da imponância de se escrever
o roteiro daprópria vidapara
levá-laáp sucesso eàfelicida
dê, ela chama a aienção p'!-ra ,

a necessidade de termosforça ,

de vontade - para chegarmos
aonde. queremos - e fome dé
saber - para superarmos nos�

-;

sos limites espirituais.
A Pepita Rodriguez de Se

gundo Tempo, é mais

espiritualista.. , (Uma suges
tão da Livraria, e PapelaritJ
Grafipell. Fone 72�()1_37 ou
72-0972)•.

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, esq, cl João Marcalto

Fone: 71- S 3,

,

'Sitio Curtipassi, eIfI Pomerotle
"

RIES-21/3820/4,-Oexces-' TOURO - 21/4 8 20/5 • As G�MEOS· 21/5820/6 - Você CÄNCER-21/6821n- Estes'
so de compromisso tende a ser relações pessoais atravessam atravessa·Ílmaépoca ótima para

'

dias serão positivos e divertidos
desgastante, porém sededicar um perlocio diver�ido e você reorganizar seu cotidiano, de para você, que tende a se sentir
à organ�çio e aos detalhes poderá curtir mais as festas, formaatorná-Io mais agradáyel, de bem com a vida, capaz de
'das coisas poderá constituir reuniões, conhecendo gente pOllsibilitandoquetudofluaniai�_ analisartudopeloseuladomais
excelente higiene mentâl. interessante e ampliando seu facilmente.OSol,emoposiçãoa cor-de-rosa,. VênuseJúpi.terfa
Vênus e Júpiter ajudam você a clrcuiosocial. Seu regenteVênus Netuno;assinala um perrodO em : cilitam os contatos e prometem
se.purificare acentuam sua ca-

, ,está em harmonia com Júpiter� que convém voçê ser prl.ldentE! botlsmomentos com as pesso-

paci�d8 regeqeratlva. que ihe promete sorte. nos negócios.
. ,

,as queridas ..

LEAo - 22ft. 22ia - Os tieg6- VIRGEM - 2318 8 22/9 - vOcê
cios relativas a terras ou imóveis continua sob a ação das
estãobeneficiados durante tGelo vibrações de Vênus e Júpiter,
este ano, mas particularmente queanunCiamumafàse,desorte,
agora, Vênus também colabora. dl,lranteaqualvocêpodarácuidar
Preste atenção a todas as

.

com êldto de bJdo o que Ih� dii

oportunidades de se lrlstaiar respeito. Seus canais de comu·
,

melhor e aproveite para se nicaçãe com o mundo estio
estabilizar financeiramente. abertos, facilitarldo OS conlatos:

.
LIBRA � 23/9 8 22/10 - �està· ,ESCORPI O ... 23/10 8 21/11 - SAGITÁRIO - 22/11-821/12 -

r

CAPRICÓRNI(). 22/12 8 2011-

faseasrealizaçõ&sdependetão Júpiter capta para seu signo as ,f'rocure' não ,oscilar entre o·

em grande parte das suas con- emanaçõ&s.'de Vênus, que cria esplrito critico exagerado' e' â
v!cções e forças pslquicas, umastraldemaiorentrosamento tolerênciaexcessivaemantenha
pOrtanto mantenha o entusias- e camaradagem com quem você ,seestávei em relação ;:lOSoutros.
mo e não deixe a peteca éair. gosla, Estes dois astros são os SéU regente Júpiter dá apoio à·
Suas mentaliuções tendem a mais po�ltivos do zodlaco; por carreira, possibilitando que vocêse concretizar Com facilidjide, isso estarão elevando seu astral amplie seu campo de ação e te
por ,isso sejáQtimista.- .prometendo-Ihemuilapro�o.

,

nha Chances de � auto-afirmar.

, AQUÁRIO,. 21/1 a 1912 - O PEIXES - 20/2 8 2013. - Suas
ótimo aspecto de Júpiter cóm reiaÇõescomtodost.ndemase,
Vênus ajuda voeê a efetuar mu· r:nostraTmais agradável e você
danças' importantes. e poderá fazer novos contatQs,
necessárias' no ambiente ,com pessoas interessantes que

profiss(onal, abrindo öpor- ajudarãp a abrir sua mente� As

tunidades. O momento·é de viagens de preferência a dois,
,realização, portanto concentre' estão beneficiadas e serãomui-
suas energias com objetMdade. to gratificantes.

Vocêatravàssaum bommomen

to para fazer novos amigo�"e se
,

mostrar mais participante, mas
nãó se' deixe iev,ar pela
competitividade., L.embre-se de

que somarémais frutlfero doque.
dMdr Ei alie-se �os outros ao
invésde seenvolveremdisputas., ,
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'SOCIAL JaragUácioSul, 12 deDovembro del994/ .

I'
.

�ente & Informações
Estreou

. idade

.�; ,/

'.. "

·Tem
.

ooiee«
.

- ,

.ouc n�nca ,

saem da mede:
Andar .bcm .

. vcstido.»
uma dtdacE. ,. ".

t irE<BO C no
'

,

'KàmicBão
.)

. I,

A

beleza
singular.
da

'gata
'

Gilmara

Sclímidi,
dá
brilhö
ã

nossa

coluna
,

.

/ /

MR. Teen e Opera Opio
.�. "

São as atrações da sexta- prometem'enlouquecer a.
feira, lS,edosábado, 19, na· galeracom shows quefazem

VEstixdo Voc� d E ConpolNtEiRO
'

,

.

boateMarrakech, As bandas
.

subir a adrenalina. Estas são
"

Gsrúlio VARGAS, �',�, "M'R. Teen, Blumenau e apenas 'algumas .das

Ópera Ópio de Curitiba, ',programaçÕes da Marra-

kech, que, agora, vão até o

final do ano, sempre.com as

melhores bandas. Para não

esquecer: '. hoje
.

tem
t,

Marrakech.

,
.

"
.

"

.

. ,
.

'. SERVIMOS BUFFET DE SORVETE .
-'

TORTAS, TAÇAS E SANOÚICHES GElADOS - TAMBÉM COM ÇÀFÉ, '

CHOCpLA� OU�NTE, BOLOS E SALGADOS ,

.

Venha'provar 'nOssas delicias!
'

"

Av. Mal. Deodoro da Fonseca,,819 - Fone �0473) 71-8724

, ..

Para nós, seguro não é ,só, garantia de riscos

/,Seguro,e. Prestação de Serviços
. .-!���SEGUROS GARc�·
���;J!fkua ExpeçJicionário Gumercindo da Silva nO 90,

�/� _

1° anda� sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
1_ .

,�
" Jaragu� ,do Sul/- SC '. -,
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CERTEZA

" CORREIODQPovo;.ll

, _

Recadastramento
� {

.garante a . O.ficiaísdaPMcondenados.

com" Ta se ura de veículos pem fraude em concurso
. 'P ..g .. F1orianópoUs� Umcoronel e elaboração dasprovas.porémfoí

dois maiores da Polícia Militar .absoívído por falta de provas. A

'foramcondenadospblaAuditoria fraude foi cometida durante
"'

Militar de Santa Catarína, por _ concurso de seleção de primeiro "

criine de falsídadeídeolögíca. O grclunoéolég'ioMilitatFeliciàno'
coronel José Valter Alves;' ex� NunesPires, em 1991. Todos os
cbefedoEstadoMaiordaPolícia condenados, entretanto, foram
'Militar: e osmajores Flávio Luis 'beneficiados com "sursís" e

Pusera e Bernardino Carlos cumprirãöaSpenasemliberdade.
FranciséoMotta, foramcondena- .:Desde feveréiro de 1992, os
dos a um ano e três meses' de quatrooficiaisforamafastadosde
prísão.acusadosdemanípularem " Suas funções pororden de então

osresultadosdeconcursopüblíco _ comandante geral da Polícia

Palabeneãcíarfílhos de oficiais. Militar,Paulo·RobertoFagundes
, OsubtenenteAltaírHerculano

'

de Freitas, tendo o Ministério

"de Souza também foi .julgado Público em dezembro do mesmo
.

porque tinhaumfílho inscritono ano oferecido denúncia pela
concurso e.por ter participado da comprovação� fraude.

.

"

sido, deixados pelo . sistema
Bludata (disquete), no qual se FATAL
perderam muitas mensagens de " ,

::n�:i:'o:,:::::��:��:
_'

·Acidentema,tap'adente-a implantaçao do novo sistê"má, . ,

,

�:::��:��=sn;ea��
I

_

a caminho "0 hos�nl·tai
.ículos, está encerrada a incídên-

'

J'
" u� 'l:'

eia de carros "doublê" (veículos
'-

_

.

',," '"
. Jaragúá do'Sul-Um acidente vezes por semana a um hospital

'roubados com documentação \ ,f'
'fatalcomiJmaVítimafoire�strado' emCurltiöi onde fazia tratamento,

igual de outro em outro estadol.
'

pela polícia na manhã de quintà-' químíoterãpíco.A colisão,emsen- ,

Cecato disse que os casos que feira, 9,numaviolentacolisão entre tido lateral da ambulância, matou
'

,

apresentavam problemas, estão
'

, uma ambulância pertencente à. João Campestrtní quase' que,
sendo recuperados quase na tota- , prefeituraddaraguª,doSul eoutro ínstantâneamente. ,O motorista
lida(ie com a implantação deste

'

veículo. O choque aconteceu na Marcos Antonio:Nelrllann sofreu

nevosístema.JaraguãdoSulestä Mdrcio Cecalo, chefe. CJretmn confluênciadas ruasPrancísco de ferimentos leves e, depois de me-
, interligada com outro� 17 Esta- Paula e Antonio 'Carlos Ferreira. dicado no Hospital Sã<? José foi
dos (Pernambuco, Goiás, Ama- umveículocomplacabrancattrês Para as placas amarelas (de" Naambulâncla.alémdomotorista liberado. Consultados por três

zonas,São'Pimlo,Màranhão,ruo' letras),desdeomomentoemque duas letras), dentro do municí- Marco Antonio Nelmann, estava vezes pela .réportagem do CP,
Grande do Sul, SergípevCearã, ele' sai da fábrica", afirmou' pio, as transferências não .JoãoCampestnaí.dâ.casado epaí políciaís da delegacia de Polícia

_ Piauí, Rio de Janeiro, Mato ' Márcio. Disse que os veículos penÍútirãó' mais a retirada da de deís fílhos. Civil, onde foi feito o registro,
G�OSSQ, ,P�á, Bahia, Paraná, que começaram a receber as pla- placa. "Basicamente as placas'

- Campestrini sofria de câncer, disseram desconhecer a

Mato Grosso do Sul, Minas casbrancasjäestão.automatíca- sempre permaneceräo nos mes- jäestavadesenganadopelosmédí- Indeutídade da mulher causadora

Gerais eDistrito Federal), ,e com' mente, cadastrados na base naci- mos veículos.Porexempío, quem cos e necessitava ir de duas a três' ,do acidente.

isso podem ser.estabelecidas co- onal. Cecato dísse também que venderUm carro que tenha plaoa
muniéações díretas e instantâne- estäorecebendoas placasbrancas amarela, o comprador' terá de

as com esseslugares, para se ter os veículos que vêm de outros ficar com ela, mas s6 para O'S

infonnações sobre qualquer-veí- municípios transferidos . para casos de transferências dentro

CUlo.
_ Jaraguä do Sill e os veículos no- do próprio município",

"Agora temos. como rastrear, vos.
'

esclareceu.

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
PRISÕES

"

,.
", ,'.-'- ,

,. sotíclte o compareclmentodos srs. v�lrique,dos,
.Bêbado quebra· â �asa e acaba na cadeia Santos, Edémllson JoSé da Silva e Marcos

Olívio Ploszai, no prazo' de 24 (vinte e quatro) ,

horas, à Divisão de Recursos Humanos.
'

o ��o 'compareölmento _

no prazo_r�fe�id6,
caracterlzará ABANDONO DE ,EMP'í:tEGO�

,J aragoá do �UI- o chefe
da ��Círetran (Círcunscrícíonal
Regional-do Trânsito), Márcio
Cecato, afírmou . que o

recadastramento dos veículos de

toda a região, está praticamente
pronto.
"Es1aIOOS

, 'SlsI.mo :-,
apenas '"

repassao- � .sI6/1godtl,
do os'

'

'pro-'(tJm,
b lemas 1'.�,todD.,'S!que ti-
n h a in

.
.

.

-

Jaragu' do Sul. - Aciderites mõveísno ínteríorde suacasa.na perturbava o sossêgo público na
,

de pouca monta em termos de rua Agostinho Valentim do praçadoßxpedícíonãríoefoíparar
prejuízos materiais e, prisões de Rosário, em Guaramirim, foi na cadeia, A polícia atendeu, aín- .

pessoas emflagranteperturbação preso,/Lírio, de, Souza, 30. Foi ' da acidentes de trânsito, todos

daordemj>úbliéamovimel)ta.ram, ,entregue na delegacia para <;Iai' ape�ascomdanosmateriais,cau-.,
s:�PM essa semana em Jaraguádo explicações. Em Jaraguã AIÍto- 'sadosporexcessode velocidade e

�. Embriagado e destrWndo nio Carlos Lorenzetti Pinto,_)6, desatenção demotorístas,

PUNIDOS ,<

.
'

'ABANDO'NO ·D,E
, '

EMPREGO
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.CORREIODO rovo- 12 ES�'OATES
·DIA"D",

Juventus ·conhece amanhã
o atlversário, da semifinal
J ,r�uádo Sul -A�ãO'

Grêmio Esportivo Juventus já co

nhecerá

partidas da .semiflnal acontecerão rio", leclarou umdirígentedo clube:
todas ainda este rnês ou não, Jáo técnico Abel deSouzainfor
A diretoria tinha programado

, ,)

um amistoso para esta semana,
, mas a disputa da úlÍima rodada do
outro quadrangular seletivo, fez
com que os dirigentes do "Mole

que Travesso" mudassem de ídéía .

Agora é aguardado o resultado e o

o seu ad

versário
nassemi

.finais do

campeo
natode94

'''''''.'
•,N.

-

e todo o clima de-expectativa que nome do time que irá disputar com
. envolve ·os ânimos nó João' o clube jaraguaense o dirêito de ir
Marcatto estará encerrado, Para o. para a final do campeonato. "Tí-,
técníco Abel deSouza., não há 11hamos pensado em jogar amisto-.
preferência 9uanto a quem o samente com Um clube da la divi
Juventus irá enfrentar, mas ele ad- são do Paraná e já estava quase
niiteque "teoricamente" oCrícíüma -, certo (o clube aceitou jogarapenas
seria um adversáriomais difícil. A pela-despesa de viagem), mas ago-

. dúvida, agora, é,para saber se as ra vamos esperar o �osso adversä-

o treinador juventíno só tem
.

umproblemaparaaspartidas semi-
(

"

finais. Amauri que tinha sido ex-

pulso, �foi julgado e pegou dois

jogos de suspensão. Está definiti
vamente fora destas duas dispu-'
tas. "No mais, estamos com aequi
pe em plenas condições físicas e

técnicas", disse.

)
,

....

Jaraguá do S.u1, 12 de novembro de 1

JaraguádoSUl�Naúltimaeta
pa do Campeonato Brasileiro de

Bicicross, disputado em Novo,

Hamburgo (RS), a. equipe de
Jaraguá do Sul trouxe um título

inédito para acidade ao conquistar
o 4° lugar a nível nacional. 'Nesta
etapa foram quatro títulos de cam
peão brasíleíre emais dois de cam
peão e vice lia classifícação geral,

Jarag\lá do Sui - Muita confu
são e gols marcaram a segunda
rodada da terceira fase do campe
onato Municipal, de Futsal
"Peladão".No sábado o ültimojogo

-

da rodada acabou l!ão terminando:
Aliás, segundo informações da as

sessoria de· imprensa da.Fundação'
Municipal de Esportes (PME), o

jogomal tinha iniciado, quandouma
confusão generalizada impediu o

prosseguímento do jogo, entre Pos-
. to Marcolla e Chatuba, A assesoria

num total de 27 troféus' durante
toda a competição. Os campeões
brasileiros foram Giovani Junkes

(categoria bois 14 anos)eRobíson;
renes (éategoria cruizer 14/15

anos). Como vice-campeões, Bár
bara .Biehr (damas '10/11 anos),
Reane Meirelles (bois 14 anos),
SaleteMoretti (cruizer30/35 anos)
eWaldomíroTew (40/44 anos) ..

mou que o time vem treinando diari

am,?nte para mánter o plantel em 'Equipe conquista 27 trollus no campeonato

plenas condições físicas. "Todos BICICROSS. estamos com a 'finre intenção de coe-

�:;:a::::ru:::::"�Jarag1J,á conquista título
vamos enfrentar", declàrou Abel. '

.

,

inédito em�Novo Hamb:urgo

RJTSAL

CampeOllato municipal C011l
muitos gols e agressões

Chatuba x Co�ercial Lino; Inst..
Bletr, Osvaldo/São Luís x Pçsto
Marcolla; Unidos x Breithaupt e
KetlínModas x F,igueirão. Segun
do as informações prestadas pela
PME, após esta rodada serão co

, nhecídos os dois primeiros colo
cados das duas chaves,. que dis

putarão as semí-finaís nós dias 18
e 25 deste mês.

Confira' os resultados da se

gunda rodada: Unidos 1x8

Figueirão Mat. de Constr.; Ketlin
não informou comoserärecuperado '�odas 3x3 Breithaupt; Inst. Eletr.
estejogo.jãque aprôxímarodadajä > Osvaldo/São Luís 8x2 Comercial
foi confirmada para este sábado. 'Lino. O último jogo da segunda
A última rodadada terceira fase ., rodada, permanece sem resultado,

,

reunirá os seguintes jogos: .atéo momento:'
"
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