
, .

I

, AbertuPaontern' CR$ 2.750,00 = R$ 1,00
CY' - .('residente e1eibJ '

Com.R$ ,0,8310 R$ 0,8330 Fi!nuuuIoHenriqui .

'

,,...-.--c- ...--..,_...,........_:......
'Tur. RS 0,82" R$. 0,85- prei,1!ITtUJoCote de medj..

.. oL!egional ontem
.

,

,

:

dospora garantir eStabiJi,.
.__-----I

..r..Rto��. R$ ,0,84 : diJiIe do PlonD·ReäL

Cadernetas de pou- , Novembro. CE.$ 15.021 ..00 '

pança com antversä- Dezembro- CR$ 18.759,00.

rio hoje, 19, terão-um
rendimento de

. Janeiro- . CR$ 32.882,00
.

. 'Fevereiro.' �CR$ 42:829;00:3,4280%. ,
.

Dalmar
.. Mínimo fIXO .' R$ 70,00 "',

1 "

. .

.
' ,

VIOLÊNCIA.

, .Ó

'.

.N a �adrugad� de quar-'
. ta-feira, 16, � poucas horas'

. depoisdo anúnciodaeleiçãode
Paulo AfonsoVíeíra, 'ovíce-:
prefeiJod�Guaraffiirim,Valdir .

.

: Vick, fóivioleritamenteagredi
do pelo presidente daCâmara
deVereadores.Francisco Luís

.

de Souza (PMDB) epelo JÍlO�
'toristadoHospitalSantoAnto
nio, Walfrid' Leitzke. Souza
negou aoCPqúetenhaagredi
dn Vick: .l'eu tentei apartar ,a
briga" , disse ele.

.

. \
.

. \ NoMPU'
.

Municípiosdiscutems(jbre
.. saúde e política agricolti

·

.
' \'

.

.Prefeitos e' técnic�s -dos municípios quê integram li

Associação de Municípios do Vale do Itapocu reuni- "
.

. '., .

ram-se ontempelamanhã; emIaraguâ doSul. Empauta .'. LoIh.'stas 'te.A.m nes. alguns assuntos considerados como prioritários, entre J
.

eles o Sistema 'Único de Saúde e a definição de uma
" s'aco le.. iro ·S.·· suaspolítica' agrícola.

.

.' Página 5 \ .

. ,

Págiliall

I

R' .' .'". .'
,

'

:d'" '[.,
. l

. vendas garantidas'
.'. eceía. apreen e' Ga erlQ ameniza.. Desde a sua vígêncía.oPlano

.

'

,

"

I . Real tem incrementado signífi-

. mecado.. rias sem a.s- enxur. to'das cativamente os negócios em

postos de vendas demalhas para .

.
'

J
.

J

G
." sacoleiros e�!.araguá do Sul,

nota em aragu,a em .' Uaramlrlm especialmente onde os lojistas
. '. .' .' .. têm garantias com- os cheqúes ..

.
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.
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Ninguém perdoa- o delator
D�d� 1992, quando a onda moralista udeno- sose, na verdade, menos.devoto dajustiça e das leis do

petista começou a produzir uma autêntica ressaca nas que 'aparenta. O símbolo máximo desse tipo de dedo

praias brasileiras, 'primeiramente por culpa da duro éo empresário alagoano.PedroCollor de Mello, .

.sofreguidão d� República de Alagoas e, depois, por irmão caçula"do ex-presidente Fernando Collor de

conta dos anões do Orçamento, começou a se tomar Mello.Até a última eleição geral, tinha-se a impressão. ,

perceptível uma mudança profunda no Brasil, O de que a traição-familiar do filho de dona Leda, por
brasileiro - eomo, desesto, o ser humano em geral - causa:daqualfoidesbaratadaumaquadrilhadel'arápios
sempre achou dFspiezível a figura do delator, mas o do Erário, montada pelo, próprio irmão, lhe'

.. massacre dos meios de comunicação e, sobretudo" a proporcionaria um lugar de destaque no panteão dos:
.

desfaçatez .com que agiam os larãpíos do Brärio heróis nacionais.
'

começaram a transformar a delação em algo "politica- '�Os resultados da eleição, contudo,mostraram que o

mente correto". /
. delator-símbolo dos últimos três anos não conseguirá

Três anos e uma eleição geral depois, a ressaca sequer uma;nota de pé de página na hístöría da política
parece ter passado eiudo voltou a seus devidos lugares. de seu estado natal, Alagoas. Pois, o caçula enfezado
"Do traidor só se aproveita a traição", ensinou um dos não conseguiu sequer uma mísera cadeira na ASsem-

,

maiores estrategistas militares de todos os tempos, o' bléia Legislatíva do mínüsculo estado nordestino, no
corsoNapoleão Bonaparte. Alição bonapartista parece qual o irmão traído foi prefeito dacapital e governador,
tereco nó Brasil-de hoje: mercê dá delação de irmãos, antesde subir a rampa do poder, no Planalto Central.

/

,amantes, ex-mulheres, sécretärias emotonstas, alguns' De' outra delatora, a ex-mulher· ao: ex-deputado
homepspúblicos foram alcançados pelas penas da léi e

'

Manoel Moreira, não;deve ficar registrado nem ',o
ti\leftun de interromper suas atividades irregulares de nome. '/

'

malversação dós bens públicos: Os que não foram' O fato de o povo não haver ratificado nas umas a

alcançados pelos golpes dessas penas, pelo' menos, glória dq delator, contudo, não quer dizer que tenham
ficaram sabendo que o Brasil não, é maís. o "país <ia' sido perdoados os delatados. Para não,haver dúvidas a

impunidade", para usar a expressão cunhada notítulo reSpeito;osresultadosforamesmagadores,Emprimeiro'
de seu livro pelojornalistaparaibanoSebastiãoBarbosa. lugar, o senadorDivaldo Suruagy,maísr ínimígo polí
,

Mas aomesmo tempo,damesmaformácomo come-
.

tico de Fernando Collor, foi o campeão de votos (elll
çou, tudo indicaestarmorrendo o hábitodaglorificação terinosproporcionais) entretodos es governadoreseleí-
do delator, sôfrego por publícidade, sedento de aplan-e tos, este ano.

'

.

.

J.,
'.

.' I

•

<t José Castilho Pinto

Nesta data o. nosso. glorioso
Pavilhão. aurí-verde éstrelado

, estä dràpejando não sö em

Brasília 'mas em,' todos os

quadrantes do. terrítörio nacío
nal, fazendo. vibrar milhões' de
bràsile_i-

assinalao "DiadaBandeíra'tque . coragem e patriotismo.
.entre outros tatos, traz à nossa Para nós brasileiros que em

mente o. vulto altaneiro de reritçl:a& eras. experimentamos o

Raimundo. TeíxeíràMendes que domtniodewnanação éuropéia, e,
fo.io.ideallzadordOPavi1hãoauri,. hOje possuímos o-nosso Pavilhão
verde e nele·. co.nfigurou as auri-verdeestrelado.eneletemoso.
regiões, o.S estado.s e óutro.s súnbolo do livre pensamento e ,

. pormeno.resco.moo Cruzeiro. do. liberdade pátrio.s, podemos'bem
,'Sul no. fo.rmato. de uma· Santa avaliar Q quanto é escravo angÚS
Cruzqualumasentinehlavança-', tiadoeinfeliZumpovo.sembandeira·
da de,proteção. ao. noSso. País. E

'

própria 0 o.brigádo a ver panejar
'ao. o.lh�o.s esse grande,símbo- so.bi:e à sua.careça um pavilhão.
lO da Pátriª, l�mbramos do estrangeiro. Glória, 'pois; à nós" I

idealizado.r e a respecVvá 'brasileifosdo.nosdeumpaís-cOn
,configuração. esta co.mo. que in- . tinente, l�vre.e possuindo uma

vo.cando a, presença físico- bandeiia privativa que é cultuada
espiritual', _ do.s no.sso.s com orgulbo. no. dia dehoje, 19de
compatríclo.s de ummodo. geral, ""�...v...e""mbro=",,. ,_...... _

para um� jo.rnada, çle união. "
'

-,Jornalista"

ro.s pa-
Úio.t<ts (J 'ovjfll6D
queacre- ourj.vsrdsditáI1lna.
vitó,ria dropsjDhdD',da liber-
'd' a d e (Dm' tHgulllD.
co.ntraä '"

"

escravidão.Q\le funestamenteáÍIl-
9a vem sufocando. algumas des-
dito.saS nações.

'

É que o. dia 19 de no.vem�ro
i,
i

"

,

EXPEDIENTE

CORREIODOPOVO
CGC84i436.591/QÖ()1-34,

,

E'PtVlmSChmöCkelretorGêi'âl1 .

-

,

Confira a História

"A História de nossa

geme. não podeficar só
.

, .

na saudade".

O Passado -sá e impor
, tante se (J seu tempo-foi
.bem empregado

Há72anos
-Em 1922,0 dr.Marlo de SouzaLobo aparecia nos. livros em' que eram

.

erao 3�-TabeliãodeNotas, o2°Escrivão. -registrados dos contratos de público
.deÓrgãos eProvedoria e 2°Oficial de· instrumento de compra e venda de

Registro deHipotécas, e achava-se es�
:

- terras,eque,quandooscontratantessö
tabelecido bem no centro da cidade de falando em alemão, exprimiam a sua

. Joinville, na rua do-Príncipe, n" 44.
'

vontade decóntratar pelo intérprete
Anunciava na imprensa de Jaraguá

..

juramentado,VictorRosenberg,deFritz
paraaclientelalocalizadanoZ"distrito, Vogel e de testemunhas do ato, COmO

. embora aqui estivesse Venancio da por exemplo José Rosenberg, de Fritz
SilvaPortoqtie�ndiaoTabelionatoe 'Vogel de Oliveira e Pedro Alves da'

oRegistroCivil-Escrivão dePaz.önde Silvá
HálOanos

, Federal; aqui em Jaraguá, a quem era

"Em 1924, falecia em 20 de outubro o endereçadaslllicondolências.Adiretoria
dr. Herci6ó da Luz, Governador do do "ColégiõS.Luis",mandavacelebrar
Estado, nos'períodos de 1894 a 1898, -míssa, às 20 horas, de 28/10124"na
de 1918a1922icomovice,porrenúncia �jaMatritleéal.Assolenesexequias .

Lauro Müllere'novamente éleâoparao . qualjficava o CORRJ!IO DO POVO
qaatríênío '1922-1926 e Presidente do'

. como solenemissa de "Requiem", pelo
Partido Republicano Catarinense. Era descànçoeternodosaudosoconterrâneo,

,

engenheiro, diplomado na Bélgica, foi, com a presençademuitos alunos é coin
representante no .Senado, construiu a ocorodaslnnãsdaDivinaProvidência,
ponte co� seu-nome, e o major JUlio celebradapeloRev.Pe. Heru;.queMelle�,
Ferreiraeraseucunhado,qileeraColetqr vígãdo da paróquil!:-;

Ha 57anc;s,
- Em 19�7, fundava-:.se (02107) em pelafutura seria regulado pelas dispo-
Hansa, atualCorupá, uma colônia po- sições da Caita:Pastoral Coletiva dos -

.Ionesa, a "Sociedade C.tholica"; de Bispos do Sul do Brasil... »Ó.

RiQ.lZáb=eJ-�to, com a finalidade de � Estabelecia-se como �ogado, em
estabelecer e manter um cemitério em :Jaraguá, odr. ArthtJr H. Gomes Filho,
dois rnorgos de terras adquiridas de queatendia no Hotel Becker.
Vladislàu Pacherski e construção no - Bél;ker&Hesse compravam qualquer
lugardeumacapela. Er'am fundadores: ,quantidade défrutas, acima de 20kg"
FmnciscoKasarovski,pres.;Estanislau mediante dinheiro à vista, para sua

�iak, seçr.; Vladislau Pacholski,� fábrica, de geléias. Ficava defronte do

teso e,EstefanoSikorski, coveiro. Tudo Salão Bauer, que seria.no antigo'salão
que dizia respe�to à bonstrução da ca� Mielke e, depois, Lorenzen.

'

Há10anos
- Em 1984, o .INAMPS ,criava wna' nCjlssos pfodutos seriam colocados na

medida casuística que impedia que a vitrine,_ através de promoções de,
popul� previdençiária tivesse bom envergadura. .

.'

atendimento,reduzindo·drasticamente· ..

- O vizinho municÍpio dê Schéo�er
o número de internações hOlipitalarés.' ,contava com o prim�ro éentro de'
- O prefeitoDurval Vasel, durante a . cultura.do Vale do Itapocu, Com a

posse da clir40rlll da ACU's, länça,va
'

instalação da sede pr6pri� daBibliote-
WÍldesafioà classe empresarial, paraa

,

ca Públlca:Municipal"Cruz e Sousa", ..

construçao de um Centro de Conyen- criada em 1971' e que contava com

, ção'ouParquedeExposiçães, para que 5.500 volumes, dosq�s 121deautores
a1í sê pOJ� promover feiras e exposi- ea?rine1\Ses, doados pela Fundação
ções' comei:ciais e industrrais. Catarinense de Cultura, vindo outros
Acreditava O· Prefeito q�e com isso 550 oriun'dos do Ins: Nac. do Livro.

I. PRODUÇÃO
,

' ./

. ;GráficaeEditoraCPLtda.
Admlnl8tra9io: Francisco. Alves Dlagramaçio: Jaime de Borba MTS-ORT(SC) 32
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CirculaÇão: Oalva R. E.N!lgel Arte final: Arialv8s Laus ,

.

.
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-A comuhldàde cresce

�owU RodaS]e, �e transformapelo' Industrial
trabalho. }te cada um

-

�'&15:�i1'MAS Ie de todos. Fone (0473) 71·2277
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Retranca
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LEGISLATIVO

PFL, anicula para ter a
�

j
•

I,

presidê�cia da Assembléia
,

r
'

,

Fazendo justiça
o juiz da 3a Vara, Cível e de Feitos da Fazenda, CarlosAdilson '

Silva, inttmou e citou os 17 vereadores de Joinville que
aumentaram seus prôprios salários em 25,95%, com efeito

retroativo ao mês de abril. E determinou a suspensão do depási
.

to da diferença correspondente. O juiz acatou ação popular
movida pelos vereadores, Cartuo Merss (PT), deputado eleito e

Nelson Quirino (PSDB), os únicos contra. Entre os que' ,

, I pretendiam embolsar uma bolada, está outro vereador eleito

deputado: Sérgio Silva (PMDB). Mantido o aumento, receberiam
R$ 3.400,00 mensais.

Paradoxo
Nos dois turnos, Ângela Amin
obteve mais de 2 milhões e 100 ..

mil votos.; Paulo Afonso, o

governador eleito, somou exa-,
tos 2 milhões e 40 mil votos.
Quer dizer" ganhou mas não
levou mesmo tendo batido o

'

recorde de votos numa eleição
para governador em Santa.
Catarina

Diferente .

Desta vez o candidato vitorioso
ao governo teve sua' eleição
garantida nosmaiores colégios
eleitorais. Com exceção 'äe
Biumenau, .

onde Ângela Amin
li'vrou uma diferença de 27.231
'votos, nasdemaisgrandes cida
des venceu Paulo Afonso; Até
então eram os pequenos que
faziam a diferença.

Embaixa
O resultado em Blumenau
mostra o quanto anda em baixa
a popularidade do prefeito
Renato Vianna. Apoiou Nelson
Wedekin no 1° turno e Paulo'

, ,Afonso no 2°.1.4; politicamente,
o senador eleito Vilson
Kleinubing, ex-prefeito da ci
dade, detém um respeitável co
légio eleitoral.

Empurrando
Agora, Reiuuo aniculaparaque
seu irmão, vereador Fernando
Vianna, àerrotado, em sua
candiddJura adeputadofederal,
assuma a secretaria de f.aúd�
lia governo de Paulo Afonso.
Fernando émédico ejá ocupou
asecretariamunicipaldeSaúde
na gestão anterior do Renato.

.

Mea culpa
Senador Esperidião Amin'ad
miteparte daculpapeladerreta
da mulher. Mas não erapreciso
dizer. Interferências âe Antin
nas discussões de Ângela com

Paulo Afonso, s-eguramente
alteraram o destino das umas

no 2° turno. Dando a impressão
de que ele seria, de fato, o

,

governador:
,

Perfill
A justiça eleitoral mobilizou,
nosdois 'turnos das eleições em

'

Santa Catarina, 110mil pesso
as que trabalharamna recepção
e contagem dos.votos. Foram
11.610 seções eleitorais insta
ladasnos 260municípios, para
receber a votaçãode J 157.297
eleitores. No trabalho defisca
lizaçãa, mais de 53milpessoas
trabalharam para os dois 'can
didatos.

Perfil2
Joinvüle conünuasenda omaior
colégio eleitoraldoEstado; Tem
232.702 eleitores, dos quais
117.442 homens e, 115.220
mulheres, 'com 689 seções
eleitorais. Foi umadas grandes

'

cidades que decidiu a eleição
émfavordePauloAfonso Vieira.

Exemplo
OlgaHenscheIMahnke,85anos,

, foi umä das eleitoras .da 4r

seção localizada no Colégio
Abdon Batista, emJaraguâ do
Sul, causando surpresa entre os
mesários e eleitores que
aguardavama vez. Como o voto'
é secreto, Olga não revelou seu

candidato mas disse que fazia
questão de participar.

'

�I ICE,MACHINE
��c� E:1�/�' CO��RCIO DE PEÇAS,LTDA_
Peças Originais Consul, Prosdôcimo, Brastemp,
White-Westinghouse; Gás Freon, R-12, R-21

F,one/Fax
(0473) 73-0419

Rua Pedro Francisco Klein, 167
Guaramirim • SC

! ."
. ,

Florianópolis -OnofreSan
to Agostini, AdelorVieira e César
.Sou za.:
todos .do
PFL,. já
declara-,
ram inte-

quadro de servidores, o que é

levado em conta neste processo;

César Souza, que na semana ante

rior à eleição aderiu à candidatura
de Ângela Amin, foi o deputado
mais votado de toda a Assembléia.

Souza relutou até' o último ins

tante em dar apoio a um dos candi

.datos e isso pode ter prejudicado
seu projeto de ser o presidente da
'AL: Adelor Vieira é apenas um,
pretendente. A eleição do .novo

presidente, e, também, da Mesa

DíretoradaAssembléiajá estásen
do

,
acompanhada com atenção

pelogovernadoreleitoPauloAfon-

manter uma bancada majoritária, o
·

que facilitaria emmuito aS,ações do

governo na aprovação de projetos,
O deputado' Agostini, que no

contexto' do PFL aparece como o

nome maís forte - e também visto
'

combons olhospeloPMDB,jáque
trabalhou em favor de Paulo Mon

so, acha que, por isso, é hora de o.
· PMDB retribuir e apoiar seu nome
para a presidência da Assembléia.

Segundo o deputado: poderá até
.

mesmo acontecer uma rea

proximação entre .peperristas e

pefelistas (somando 20 deputa
dos). O indicado do PFL sairá

so Vieira. Isso porque o interesse é " ainda na próxima semana.

'JoinviDe-LiderançasdoPMDB Loyola também defende a cria-

de Joinville v�o cobrar, logo, do ção deumanovasecretaria.naárea
governador eleito Paul.o Afonso de desenvolvimento econômico e'
Vieira, adiferçnça de 23.769 votos que daria atenção especial para os

sobre a adversária Ângela Amin .: '. novos empreendimentos índustri
l�, dos 59301 votos no prímeíro aís, principalmente. O prefeito
turno Paulo Afonso saltou para Wittich Freitag, que hipotecou seu

105.5Ü. Segundo declaração' do apoio a Paulo Afonso no segundo
suplente do senadór eleito Casildo turno, depois de ter apoiado o can

Maldaner, José Henrique Loyola, didato derrotado do PFL, Jorge
a intenção é a de ocupar pelo me- Konder Bornhausen, disse esta

nos três secretarias: E 'enumera: semana que ainda não elencou as

dos Transportes, da Fazenda e principais necessidades do muni
CasaCivil. '

, cípio e que deverão ser encami-

nhadas ao governo do Estado.

Segundo Freitag, cuja partící- "

pação na campanha foi fundamen
tal p�a a vitória de Paulo Afonso
no município, vai antes conversar
'com o novo governador, o que
·

deve acontecer até o final do ano. •

O prefeito-de Joinville, porém, deu
.

mostras de que não pretende ser

muito paciente neste sentido, afu:-,
mando que a, cidade foi ignorada
pelo governo do Estado e que ago
ra deve resgatar o que lhe é devido
em termos de obras.

'

2ºTURNo

Bauffe explica a "virada" emCorupa
, .

eleitorado de que Paulo Afonso
era a melhor opção para nós",
disse.

Com um jornal de campanha
'

sobre realizações nomunicípio e

compromissos assumidos pelo
candidato do PMDB, O partido
partiu para a busca de votos no

segundo turno, procurando
,

reverter a situação. "Procuramos
esclareêêr 4 população de que"
município e estado governados
pelo mesmo partido tem,
vantagens sobre os que nãó estão

afinados politicameIlte", disse
Hauffe.

Para O prefeito de Corupá, o
comodismo do primeiro turno

, foi, de certo modo, compensado
pela ausênciadedeputadoseleitos
pelo PPR - Udo Wagner e Eli
Voltolini - no segundo turno"

"que quase não apareceram no

município". Sobre' compro
missos assumidospelo candidato
eleito, oprefeito deCorupá disse

,

que as prioridades estão contidas
emdocumentos entregue aPaulo

Afonso, "Nossa esperança,
agora, é a de ficar em posição
privilegiada política e '

administrativamente", concluiu.

ESPAÇOS
" ',,' ' ,I

.loinsille reivindica. três secretarias

resse em

disputar
-.,-------

"

a presidência, da Assembléia

Legislativa. Entre os três, da ban

cada de seis deputados que o par
tido tem no Legislativo estadual,
um deverá ser o indicado.

Agostini, funcionário da Assem

bléia" está bem cotado já que POS"
'

sui um bom relacionamento com o

Corupá - Satisfeito com a

vitória de Paulo Afonso Vieira
em seu município, a única na

região, oprefeitoAdelinoHauffe,
de Corupä, disse ontem que a

rr=:::::=================================::;=====::-' "virada" das urnas no segundo
turno deu.:se em função demuito
empenho, de toda it: militância
localdoPMDB.Reconheceuque,
no primeiro turno,

'

quando
Ângela Amin venceu no

município com uma diferença
superíor a mil votos, houve um

certo comodismo. "Eu mesmo

nlo me empenhei o bastante no
trabalho de convencimento do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EXPECTATIVA

Isenção de impostos já, é
,

,
. '-

esperadap�los empresários.
1
.' , -

. '. � .

'. .

.

..

, J araguä do Sul - éom a' toaisençãodeimpostosdasmicro
"Espero que ele cumpra, no eleição do novo governador do e pequenas empresas,

menor tempo possível, todas as ,Estado, Paulo Afonso Vieira, compromisso muito enfático do
'

promessas de sua campanha, �- após o resultado incontestável governador.eleito.
pecialmente no que se refere à das umas, na eleição do dià.Iô, As dúvidas são comrelação a

isenção de impostos �,micro e cresce a expectativa da popula- efetiva isenção é sobre aforma
pequenas empresas. Porém, 'é ção emrelação ao seu governo, a como isso vai ocorrer. Muitos
preciso saber de que forma será e partir da reclamam da estrutura tributária

q�al ser� esta isenção. Acho que posseem estadualepedem,aomesmotem-
deveria ser sobre o faturamento. lOde (}USS/ies po, uma reformulação imediata

/Além disso.é fundamental haver janeiro. stJ(itJis para amenizar este problema,
umareformanosistematributário Em Ja- consideradopreocupante."
estadual, que émuito complexo e' raguá do vis/os (tJti'ltJ JäaaposentadaTraudeMayer
oneroso; pelas muitas taxas e im- Sul, as Gutz, declarou que espera que-o
postos existentes hoje". questões p/itJlidods novo governador ajude os mais

SérgioNage02,empresário sociais pobres e as criancinhas,
são uma preocupação constante, principalmente. Ela, também
mas o meio empresarial busca queixou-se, das condições dos
esclarecer as suas dúvidas guan-, hospitais "onde se morre nas

\ '

"A minha expectativa é boa,
tanto que votei nele, mas acredito
que suas prioridades devem ser a

educação e amelhoria das condi

ções de vida dos catarinenses, no
que se refere às questões socíaís..
Um dos graves problemas que
vejo é o sistema de saúde onde
recolhemos as contribuições enão
temos um atendimentoadequado,
aliás; nenhum atendimento,

Precisamosemerecemosumavida
melhor".
IÚvac; A/aor R;be;rcr, 38,

tojista

filas à espera, de atendimento",
exemplifica.
"Francamente, acho que ele

não vai conseguir fazer tudo que
precisa set feito. Em primeiro
lugar Porque ele é muito moço e

não tem experiência que chega", ,

deClarou Traude, comuma ponta
de desesperança."

Estas questões sociais serão,
sem dúvida, um dos maiores

, problemas a serem enfrentados
pelonovo governador, mas ele

apresentou alternativas que po
demamenizarestas dificuldades.

Vejaalgumasdasopiníõesdos
jaraguaenses a respeitodo que se
esperado trabalhodogovernador
eleito de Santa Catarina:

Em ctu/a )'oto apurado a esperança tios catarinenses

Rua MarechaJ'Deodoro'da
Fonseca esq. cl João Marcatto

-

Fone: 7Í-8SS3

"Espero que ele, pelo menos,

cumpra as promessas mais

urgentes e possíveis, pois se for

paracumprír tudo o queprometeu
será preciso dois' mandatos ou

então, a prorrogação deste. Ele

precisa ajudar a microempresa
com a isenção prometida, pois é
isso que vai possibilitar o

crescimento delas e, assim, gerar
mais empregos e aumento da

produção. Vamos esperar que ele
seja um bom governador".
Sandro, Ne; Lopes,

.

27,
microempresário

"Desejo que ele faça um bom

'governo, priorizando as obras so
ciais.Vejo comomaioresnecessi
dades,melhorias na saúde e habi
tação, principalmente. Espero,
'também, que elemonte umaequi
pe formada por pessoas honestas
e idôneas, que não lesem os cofres

püblicos, que faça um

enxugamento da máquina
administrativa, procurando'
utilizarsomente onúmero depes
soas que realmentenecessite, sem
empreguísmo" .

JoséRoberto tmnum. 38,
empresário

I�AÇll-N()S, IJIIA -VISl'I'A
l)nSTO DE,VENDAS JUN,TO A FAullICA,

IIUA JOINVILLE 1346
,

,LOJAS DÂLDII- AV. GETÚLIO VAlIGAS, 128

.IA_llA(.IJA -I)() SIJIJ - S(�
l"f)NI� 7 I - I (.(1(1

II MalhasDalmar
Tem a pl'onla

.

anba.a: .aia·malha, ,.
molallnh�,molalon liSo. camurçado
lolalmanla marearizado, 'abrleados
com a �alhor l�enoliJgla

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAÚDE _

'

AGRICULTURA

Prefeituras ainda
,

'

não sé 'PresidentedoConseagquer
,

- política agrícola definida
O Sr IS Jaraguá do Sul � opresidente'

IIr1c:IrdâDcMdI'ot.laálCP

V j do Conselho de Secretários de
,

�

Agricultura, Ingo Robl, defendeu
ontemdurante areuniãodaAmvalí,
a implantação urgente de uma

polítíca agrícolanomínimo anível

regional, como fôrma de conter o

acentuado êxodo em direção aos

Centros urbanos, já que nesta área,
hoValedoItapocu, cadamunícípio
em suas diversas culturas depende
de outro.

Deu; como exemplo, o cultivo
da banana. Municípios como

Jaraguä do' Sul e Corupä, segundo
ele, são detentores de alta'
tecnologia, porém não, possuem
knowhowem embalagen. "Então,
é preciso que todos se unam para
que tenhamos uma casa de

embalagem, a exemplo do, que já
aconteceem Itajaí", acrescentando
que neste processo inclui-se

-

a

secretariá.estadual de Agricultura.
Na região, segundo Robl, os

problemas da área agrícola não se

restringem às técnicas de cultivo
da banana e outras culturas. Disse
que a degradação ambiental já é
acentuada e que é preciso contê

Ia, Robl éfavorävel à reabertura "truturou completamente?"
do escritório da Fatma que já - ,Na próxima semana deverá

operou emJaraguã do Sul, porém, começar um trabalho conjunto
"que seja est{iiturado para cumprir
suas finalidades".

diretamente os recursos rep�sados recursos existem"; Apelou para a
, O presidente do Conseag é

peloMinistério da Saúde, através da necessidade de os secretários .cético quando comenta sobre

,

prestação de contas dos serviços municipais se inteirarem ade- infot�ações de que o novo

prestados, -sem nenhuma ingerência quadamente para que os beneficios

do gõverno do Estado como ocorre possam ser carreados pata os

agora. municípios. "Principalmenty'
Segundo o médic,o da secretaria porque O novogoverno federal já

municipal de Saúde,Airton Weber acenou com a continuidade do

da Silva, nesta condição Jaraguádo SUS", afirmou.
-

estruturaram para
Jaraguá do S� - Prefeitos e

técnicos da Associação de

.Munícípíos do Vale do Itapocu
estiveram

reunidos

ontem pela "."",.
manhã em '"."",

Jaraguä do. �....&.r,
Sul, tendoem

' ,.,--..,-

pauta alguns ,,,SIIS
assuntos

considerados comoprioritáriospara
'a região. Um deles, a efetiva

implantação do Sistema Único de.
",'

-

Saúde (SUS). Segundo a chefe da

1-"RegíqnaldcSaúde, IvoneUtsula
.Kinas Gonçalves da Luz, este

Ingo Rbbl

govemodoEstado pretendereabrir
os escritórios da Acaresc. "Depois" .

, damurticipalização da agricultura,
o Estado não tem dado as mínimas

Airton W. tia SilvtJIvonctlaLuz
processo é irreversível, "já estamos --

no quarto ano de sua vigência e ,.
segundo Ivone da Luz, já está bem' Sul passará a ser utn prestador de

ainda não sabemos direito comó é estruturada para ,obter a condição- serviços para municípios vizinhos

que funciona", disse ela em tom de degestor, parcial dos recursos onde muitas_ especialidades na área

alerta' para várias prefeituras que' oriundos do Manístérío da Saúde, médica ainda não existem.

ainda não se estruturaram neste
-

Naregíão.JaraguädoSul.espera "O que se vêhoje é que sempre
sentido. apenas pela assinatura' do osmenoresmunicípiosdependeram

condições a seus técnicos pata
trabalharem, nem sequer
combustível suflciente", denuncia.
E indaga: "como équepretendem,
agora, voltar ao sistema antigo
que o próprio Estado deses-

Os municípios precisam d�finir convênio - o único ponto de dos maiores, em todos os sentidos, ,

suas polítícas desaúde.díssê Ivcne, ; discórdia estä nos valores inclusivenaáreadesaÍíde",disseda
acrescentando que isso deve, ser estipulados. A gestão semi-plena Silva, alertando parà que os menos

feito com a,'participação, da dá ao município a condição de gerir, estruturados se organizem "porque
entre municípios da região" de
combate ao borrachudo, inseto

comunidade através dos conselhos

municipais de saúde como prevê a

lei 8.142/90, que tambémestabelece
critérios de Iinanciamento do

Sistema Único de Saúde.

Nominalmente, citou os municípios
deBarra Velha-eCorupá, como dois
'dos que cumpriram bem poucos

( requisitos da lei. GuaramiriÍn,

que tem provocado inúmeros

problemas de saúde �m regiões
interioranas.

k3UA

Samae 'constrói nova rede em Nereu
participação _ck:Lprefeito Durval
'Vasei e .secretários' da Saúde e

Planejamento.
'

Todas as comunidades serão

atendidas, segundoPauloFloriano, '

desde o Rodeio Crioulo .até Braço
Ribeirão Cavalo, toda a região doe '

Nereu RamOS eTrês'Rios doNorte,
OSamaevai utilizar tubosde l50mm
na 'rede que, no futuro, se for

necessário, poderá direcionar a

água tratada do reservatório R/4
, para o centro da' cidade.

-

Jaraguá do Sul - No próximo
mês _ de janeiro o Samae deverá

,
iniciar as obras de implantação da
rede de água entre a Tifa Biese e a

Escola Municipalizada Braço
,

, RibeirãoCavalo,margeaqdoaBR-
280. O trabalho atende a uma

solicitação feita pelo _vereador
Paulo Floriani, emmarço passado,
para minimizar o problema de

, abast�imento em várias regiões
de Nereu Ramos,

'

,

: Segundo 0- vereador, muitas

famílias do bairro não são servidas

por água tratada 60 Samae e, para
agravar aindamais o problema, um
poço artesiano projetado para uma
capacidade de 150 ligações, já está
hojecom cercade150.Éstemesmo
poço consome.em energiaelétrica,
entre 60% e 70% do faturamento

do Samae no bairro. Depois de

vários estudos realizados, Ö início
das obras' ficou acertado para
Janeiro depois de uma reunião
realizada no dia 16 últímo, com a

!11� EMPRESAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDUCAÇÃO

Secretaria já tempremo o

calendário escolar para 95·
",

'

J araguá do Sul - Até o
, dia 30 de novembro, estarão

'

abertas as inscrições seletivas
para o

Projeto J.r",,,S
de Edu-

cação de '''.,.,.,/.n
Adultos
de5aa8a ,tDm.,!",

.,/.n 'e.,ersi'D' ,

uma contribuição espontânea
para a APP, no valor de R$
5,00. A unidade escolar onde

"

Ramos) e Machado de Assis

(Itapocuzinho),' das 8hs às
Tlhs e das 14h30 às 17h.
A secretaria da Educação

de Jaraguá do.SulIiberou o

"
, plano de matrícula na rede

municipal de ensino para
1995. O período das
matrículas vai até o dia 18 de
dezembro para alunos novos

e renovação de matrículas.

Para alunos novos" são
necessários do' cumentos
como atestado de vaga,
histórico escolar, certidão de
nascimento '(cópia), carteira
de saúdeeboletimescolar.Há

o aluno se matricular libérarã
"

a lista de material e uniforme Prel'WO é concluir trabalhos, em um ",is
escolar. '

Calendário EM OBRAS
Dentro do calendário "!1 l"'"

· ·

escolar para o ano letivo de ,1'ova (Ja e,na val' mInImIzar
1995, estão previstos exames b'
de 6a avaliação, dias 2 e 3 de

bl .n�n
'

::;:i�i��e���;d�d�;:ci� pro
.

emas com as enxurruuuS
professores p�ra o día 6 de
fevereiro e o início das ativi
dades dos alunos para 13 de
fevereiro.

sé rí.e s

nos

diversos pólos.
NasescolasAlbanoKanzler

(VilaLenzi),CristinaMarcatto
(Jaraguá Esquerdo),
Rodolpho Dornbusch (Vila
Lalau), VitorMeireles (Nereu

Guaramirim - A prefeitura verão. O custo total da obra está
deGuaramírimjãinícíouasobras orçado em torno de R$ 33 mil,
de implantação de uma nova dos quais R$15.213,00 para a

'

galeríade äguaspíuviaisnasruas 'empresa Prüsse Pavimentação,
AntônioCarlosZimmeI1Ila\lIl,28 vencedora de concorrência pti
deAgostoeAugustínhoValentím blica e R$ .l7.971,00 'para a

do Rosário que, quando conclu- compra de 265 tubos cujos
fdas.amenizarãoémgrandeparte , diâmetros variam de 1 a 1,20
.os efeitos das enxurradas 'metro. A previsão é de que nos
provocadas principalmente pe- 'próximos trintadias os trabalhos •
las chuvas fones dos meses de estejam concluidos

,INSEGÚRANÇÁ

Ladrões·contitíuam·qgindo impunemente
,

\

Florianópolis - A desatenção
de porteiros e zeladores de

prédios começa à preocupar
proprietários e inquilinos de '

apartamentos que, cada vez com
mais freqüência, se vêem amea

çados por ladrões que jä.não te

mem nem. a luz do dia para
cometerem assaltos. Dia 7 últi
mo, emFlorianópolis, no edifício
Visconde 'de Ouro Preto, praça
Pereira Oliveira (centro da cida
de) ladrões agiram sem serem
notades noapartamentodo ditetor
geral do CORREIO DO POVO,
EugênioVictorSchmõckel, entre
15 e 18 horas. Felizmente, '().
prejuízo ficou apenas na trocade
fechaduras. 'Entretanto, no dia

seguinte, os marginais voltaram
a agir 'no mesmo. horário

MÚSICA

Sesiabre inscriçõesparaaulas
de música em dezembro
JaraguádoSul-oCentrode alunosque tenhaIilidademínima

AJividades do Sesi vai abrir denoveanoscompletos.Poroutro
matrículas para sua escola' de lado, o Sesi vai encerrar as ativi
música entre os dias 10 elO de 'dades culturais desse ano letivo
dezembro para os alunos que jã nodia 16 dedezembro.às 19h30,
freqüentamasanías enoperíodo em - seu auditório, com apre
de 12 a 20 de dezembro para serltaçõesartísticasdiversas,com
.alunos novos. Instrumentos de • entradafrancaparatodos os que
sopro.fleutadoce.tecladoecorda ' desejarem assistir os espetäcu
são as opções oferecidas para, los.

'Ltulrões .repil"tlram o aparlamellttJ 1005

arrombando os apartamentos 102' maioria dos prédios não possui
e 103, de onde levaram muitos qualquer sistema de segurança, o
objetos de valer: Além da que facilitaaindamais aação dos
desatenção da vigilância, a ,margina_is.

BREITHAUPT
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VilaRau OU fone 72�1399 com
'

José ou Nair

\
,

"

jI�
'�'

VAR,IO"
FDne/Fax

(0473) 71-0091

,",

PROCURO' 'PARA

VENDE-SE .

PaSsat'79, modelo 84. VaÍor
R$ 2�800,OO. Tratar 72-2850
ou 72-1023VENDE-SE

,

, '4 aros liga leveparaEscort.R$
160,00.ljagueta,qetouropaéa
motoqueiro, R$ 60,00. Tratar
fone 72-1722

VENDE-SE

Opala82 (super iDteiro)R$
,

'4.800jOO, gasolina. Tratar rua
Davi Campigoto 266 (centro)

,

Guaramírím

PROCURA�SE
'

Uma kitinete para alugar
próximo ao centropara 1moça.

�Contato fone 72-1758
'

VENDE-SE,,' ,

,

Casa de alvenaria de 90m2,
, com terreno de 15 por 28, todo
murado e1fótilna localização,
na rua João Franzner, ·41 �

, Jguá-Esquerd�, em frente ao

ArrozUrbano. Traúir71-0695 '

, com César ou no local

.YENDE�SE .

Belina Del Rey cor cinza ano
89, metálico. Tratar fone 72- ,

2820 com Marli-ou Beto.
Horário 1:30 até 9:00hs

, VENDE-SE
Oficina, mecânica de carro.

Valor R$ 1.300,00. Fone 74,-
,

1023 c/ Alciomar
'

.' i
I

- .

, VENDE-SE
CasapertodoHospitalJaraguá,
com 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área' de serviço,'
churrasqueíra e garagem para
2 carros. Terreno 595mí"
murado. Valor R$ 29.800,00.
Tratar fone 71-9546 ;

, VENDE-SE ,
,

Fusca76rormostarda- acento
alto superconservado. Valor
R$ 3.2ÖO,OO. Contato pelo fon
72-3255 (hor; comI.) c/Raquel

,

VENDE-SE,
Fusca 1300 L, 'gasolina/83 cor
creme. VàJ.orR$4.200. Tratar
com Splitte�pelo fone71-6409

ALUGAR .

'

Galpão 'comespaçoparaz 01,l3�
carros, para montar oficina
mecânica. Contato pelo fone
72�1023 com Alciomar 'ou
deixar recado

-

HP AUTOMÓVEIS
,

.Compra .- 'Vende - Troca - Jinancia
VENDE-SE
Bateria Heliar43 ampéres - 1
ano de garantia." Valor R$
'40,00. Tratar 72-3384 COD;l

" Dagmar

AUTOMÓVEIS E MOTOS

VENDE-SE
"

Mesade sinuca com 15 bolas e '

7 tacos. ValorR$ 300,00;,Te
.lefone 76-1315

,

Rua Reinoldo Rau, 433, ,

Fone/Fax: (0473) 72-1353
Jaraguá do Sul - SC·

VENDE-SE
, Açougueemerceariacomequi- �
pamentos e estoque: ValorR$
16.000,00, Aceita-se carro até
o valor deR$ 8.000;00. Tratar
rua Brwíno Menegottl,215 -

,i

CE-NT,ER'
SOM

.. "

I

C D's. DISCOS'· FI TAS
'/
.------___;_-----,

,I 1-
.>

,

I

CenterSom eDIs .. Discos e Fitas-
:.

L ....

.'

,'...., r
• ;.

• 'I'
'

.Uma loja 'difer�nte com uma grandevariedade no linha de CD�s. '

.Uma linha completo de todos os gêneros (sàmba - rock - dôsskos, etc) .
•CD's diretos dos gr�adoras sem intennediáriQs e um excelente-qtetidiment6. "

.� .Oferecem�s-linha completo de som, porto �DiS: porta tas�etes, agulhaspl
toca disco, encordamentos .pl víolões e guitarras.
.Promoção de ÇD's-com'I}'ais de 1000CD's à 9,70 Rê�iS.

.

' DisCQ a partir de 3,80 RéaiS. '

-e-

*A liquidação éfantástica
.

•E mols. Fitas virgens, vio1ões, connole 'pl video-game, etc.. :
, .umo'IOja do futuro, moderna' � ctiativa.:"

'

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 406'- Jaraguá do sur .. 'sC � Fone 71-2847

i

PERsiANAS JOSÉEMMENdöRFER bdA.
- FUNDADAEM1917 ;..._

.Consulte-nos, fazemos

orçamentQse,ri'I'/
compromisso.

I ' �Tf'adição em:
.; -Persi'anas

',Resid'en�iai'.s ,�, Comerciais
.

.

.

. I

:..:. Móveis· sob rned i_da'

VENDAS, E' REFORMAS
Ruá Jacob Buck, 46 - Centro.

,(ao lado do Be.c)
.'

Fone (0473) 72-0247
, Jaráguá do Sul':' sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

VENDE-SE
r Um quiosque para venda pe
,; sorvetes epícolé, a.cOmp��

do 4 mesas e bancos. Tratar
.

fone 72�27f)0
". ', -

. .

df�.i��
"

•

I.' '.'

.......�•.'DE TRAdiçÃo: EspEciAlizAdó fM
:CORTES ds cabelos uxlsssx;

/.
' .

"
"

· vE�PE�SE ...

-, ".
.

CB 750. Sour/80. Importada
· preta. (excelente es�d().} com
15..000km originií1s;.:vaJ.orR$

.'

6.250,00 (vende 'ou troca Por
.

•
carro de menoránaíor valor), •

Tratar 71-4876 �

.

.. .
.

.

- Atend'e' em 3' endereços;
'11N.l'r4N11 '. I

'

,

. .

.

"

RUA PRESIDENTE EPITÂCIO PESSOA, 36
Fone: (0473) 71-886., -cfToninho

'

..

VENDE�SE,
Micro computador AT 286,
ROD � 40Mb, Drives de s e

.
meio é 5 um quarto emonítor
tGA color. ValotR$ 650,00.

.

. Tratar fone 71-4876
.'

Fone (0473)

76-7014
Rua Angelo Rublnl; 951 - Barra do Rio Cerro

. 89260-000 • Jaraguá do Sul- Santa Catarina

REINOlDO RAU, 614 "

Fone: (04!�) 72�2267'- cf Amarildo .',LIGUEPARA

,72-3363
VENDE"SE
1 001 CL' 93 azul metálico,

·

äloool. Tratar 72��339..
.

COMPRA- VENDE
TROCA-FINANCIA
AUTOMOVEIS.��.,

.... ,.

, .'. .

;. � ..'
.

.

....
...:-.� '.

"

. .

.' '.

BRANCO
.

91
PRETO 90
VÉRMELHO ,,89
AZUl:. -' 89

. DOURADA 88 '

.

.

BRANCA ,'aà
r

V!=RE>E 85
.' I

FIAT FIORINO . .Ó:
•

- OPALA COMODOR6'ÓI:AR E DIR.
DEL REY GHIA
ESCORT l C/ OPCIONAL XR3
'IBELINA DEL REY l

. BÉLlNA D�l AEY
" DEL REYSl

,
. .

··Moda
_,'

..

-,

FEMIH.lltll E 'MfiSCaLIHIICOMPkA-VENDE
TROCA-FINANCIA

CAMINHOES

,

.

4/1" ; h_
)-

.

VEHMElHO 92
BEGE 91
'BEG' 89 '

I

r VERMELHA' 'àS
-MAR.RÖM:

'

84

VW7.110S .'

JEEP"JAVALI TURBO -

F400q ". .

D20 CABINE DUPLA·
FtOPO

-
..

CARMIM'
�PECTOR - INDÚSTRIA E
, qOMÉRCIO DE.COURO

\ .

Matriz: Av. Getúlio Vargas, 754
Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sul - SC Roa: EmíliO Carlo,s Jordan, 62

, \. ," .

. .

"."' ..
"

_.'

CONSTRUTORACAMILU'S3." .

RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 44 - JOINVILLE - se - FONE (0474) 22-4871

"CASA DE'MA'I)EI�A-'DE .84M2 � PI\EÇQ R$'9�645,OO -'
i· - Entrada RS 4.882,50 .. 12 x RS 498,33 ou 24, x RS 293,39'·

.

. CAS!,S DE ALVENARIA -,Financiamen�o em 'at8'60 me$es

"

SAU

.; I

',.

) ..

2:28

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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la.a. aa. GI........... da CP

72-3363
'

O. cl......_..
'

mal. lIdaa da reglia�,

erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 -

-

Fone 72-0510
,

'Vende _'----

Casa na rua Bàhia de 320m" toda de alvenaria
Casa próximo antigo Sala" Döering. de 130m" emmadeira.
Casa nqva situa$ próxima àRecreativa,do !3reitbaupt c/ 110m".
Tel"nnO .....á'aI, no início da rua

,

Adélia Fischer ãrea de 33.023.00m".
Lotes no Loteamento Il!IP<>CUziilho,

'

Lotes no Loteamento 1arw.nFrancisco. , "Lote 425m". próximo Bretzke.
"

Áreanobre. Lote com 384m"· Lote com 1.652m". próximo RecreatrvaMartsol
Lote próximo Urbano. Jarag\lá-Es'querdo .

555m2 • 6.500.00 • 450m" • 4.500.00
Lote Giardiní 'Lenz! • 371m"· 5.300.00' .

.

Cluí<:ano em Massarandublnha com 15.000m"1 c casa' de 4'l2m" mista êI tanque ,de peixe
r.Gt- pronto pua consiruir. 'próximo estádio João Marca�-:

'

TeriatonapraiadeAnn&çllo de6.óOOm". totalmenteplanona ruaprincipal,próximoBeto
Correio.

'

I.Gte situado p;,óximo a ruaBernardoDombuc:h, nas pr.oximidades do trevopara'Figueira,
c/390m". -

Lote,situado próxiIilo escola lutio,lÇarsten, noWaldemarRau, com 300m".
Lote próximo ao Cepron com392m", '

Casa ele aJtó esdIo na rua Antonio Teix�ira 'dos Santos com 290m", próxiInl\l Beira Rio,

'Clubede earq,o.
'

Casa de alvenaria com 165m" pröx. Colégio Albano Kanzler ·'Vila Lenz!
Casa de alvenaria co{ll180m" próx. Posto Mime .'Vila Nova

'
,

loHablas espaíiol?
Parlez-vous trançais?

, :'1\J parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch? '

Do you speakEnglish?

,
'

SEJA UM ALÚNO POLIGLOTA NAWIURD IDIOMAS
, -

E ri cada,a;mgo indicado e matriculado você receberá
10% de desconto em suamensalidade.
Estamos .esperando você!" ,"

-R",a Ep�tácio Pessoa, 820
,Fone 72-3407'

-

m�
PEDRA� DECORATIVAS LTDA.

Pedras: São Tomé, arâosia,
. miracema, madeIra rajada, pr,ta'
brl.lhosa, bol4cha, pati ]lave, pedràs
'muro e revestimento em geraL

VENDO MICllO COMPU-
'TADOR
386DX40,HDI30MB,4MB
Rain, monítor SVGA color

0.28, cl placa 1024 KB, drive
.1.44 MB e 1.2 MB, com Dos
6.2 Windows 3.1 mais alguns
jogos eaplicativos, Impressora

,

Citizen GSX 190 colorida.
Interessados Tratar' fone 71-
0988 ramal 212 ou' pelo fone
72-2295 falar.<:1 Denis

,I

VERANEIO/8(j
VendoumaVeraíieio - 20 dono

,
- 'bancos altos reclináveis

(inteirona). Tratar no

Supermercado. César. Ana
Paulall '

SUPERMERCADO
Vendo opontooupararetirada
dolocal asmercadorias eequi-

,

pamentos.Ótimopreço:Tratar
pelo fone''?2-1053

� VENDE-SE
ConsõrcíodeGol Iôêêcom 17

prestações pagas. Valor R$
3.480,00 (não .!lceita trocá).
Tratar fone 71-3708 com sr.

'Orlando

VENDE-SE
..

Miere-System, duplo deck,
AM-FM, em perfeito estado.
Tratar fone 72-3363 com
:Adriâno. Valor R$ 50-,00

.

PARA-BRISAS
Pã..a-bpisas e vidPOs, _

'

novos � u�aJos pa�
aufom6veis.

E� -N�pc?u' Ramos ao

I(JJo do /compo EstPella.

fr 72-2218

,: � .

Rua Silveira Júnior sinti
!

Fone 73-0027
,

.

próximo do ginásio de,Esportes
Guaramirim - SC

ESTA CONSTRUINDO?'

Reis dos Metais'
- COMUNICA

Solicite uma visita do nosso representante e faça um orçamento
sem compromlaeo. Toda linha Docol, Daca várias opç6es em

,
metais ja aC888Órios pará banheiros, temos também� linha de
fechadurás. Projetos para BWe, armários sob medidas, lOuças
sanitária., "'nhelraa e outros. Obe.: O melhOr preço do ..tado.

ATEND� JARAGÚÁ E REGIÃo ' .: .

Ugue (0474) 3M331-F� C/PEDRO'- R�PRESENTAN1E

,2-3

,��
Pilnéls - Plac_as - f�llas.�:,':'

,Letlelros-- Desenhos Out-doors
Rua João Z�pella, 88

Ao lado do Colégio São Luís (0473) 72·1448

�lWC0@@
[�ß� /]à Gi}�[1,��ß []l'ir@ßo

,Divisão de, concreto
(Tubos'e artefatos de concreto)

-

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-,1101
DivisÃo <Ie plásticos (tubos de PVC :- eletrodutos/linhas

esgoto- tubos de polietileno I mangueira preta).
'

Rua Bernar.do Dornbusch, 858 - Pone 72-3025
Rua Cei. Prooópio Gorn,., 89

"

Fone71-006$

,MARAN�NI Bolsa'
de Telefones"

·COMPRA
Fone (0473) 7�'1 000 lEIDE

'

ALUGA
Rua W�lter Breithauptj 92 - Jariguá d.o, Sul - sc

(DefronteaeBeiraRioClubedeCampo)

r
I
I

o AROMA E O'SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA E CONFEITARIA

PÃOffVINBO,

\

Aberto diariamer:lt� d,as 06:00 às 21 :OOhs,.

inch,Jsive domingos e feriados
' ,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 9"151 Centro' ' :'
; �.ua Vef1âncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

,

',-
, (Pr--sximo We,,, I) ", .

Fone: 7,2-1243

.S'C'H"ID,C',RET' Fábrica:::���:
eRe_jdenciai.

1�_f)NI�' ,«()LJ7:J)
7:1-0:125
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim ,-Santa catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. PuBUCAÇÕES LEGAIS Jaraguá doSul; 19 de novembro de 1994 .2-4

Proclamas de I Casamento EDI7AL'
• PATIqCIA TAVARES DA CUNHAGQMES- Tabeliã, e Oficial de

Títulos daComarca de Jaraguá do Sul. Estado de.SantaCatarina, na fOOna da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este-edital virem que se acham neste Cartório para

Protesto os Títulos COntra:
. .

, A�uimarãe!l e cm Uda - Rua Praça Aristides Leo, 22 • NESTA
.

�dairMollmalin - Rua Bernardo Dornbusch, 1020 - NESTA
Amauri F�.- Rua Padre Orácio, sIn° - JlffiSTA I

Adauto Hruschka - Rod:BR 280 - NESTÀ.
.

Bazar Mercapesca Ltda� Rua Mer. MUnicipal !3QX, 15/A - NES"I:A
Cont.�hadlly.Ltda - BR_280 Km 6Q � sInO - GUARAMIRlM
Carvalho e Muller Ltda - RuaWalter Marquardt, 744. sl4 - NESTA
ado Mazp Com. Ble:. LT-'Rua Walter Marquärdt, 13118.- NESTA
G F Ind. Com. Cont. Ltda - Rua Bernardo Dornbusch, 690 - NESTA
Ind. e Com'. de Cons. Tuky Ltda - RuaAldano Jos'é Vieira, 777 - NESTA

, JoãoMd Borges da SUva - Rua Guilherme Guielow, 61 - NESTA
Klchlk Moda Jovem Ltda - Rua Nereu Ramos, 115 - CORUPÁ
Kucz Alter. de Couros Ltda - Rua C3boHaÍTy Hadlich, 865 - NESTA

r

MarceUus Ind. e COIÓ. de MaJhàs Ltda - Rua Rod. BR280 sala 3 ala i - NESTA
Mercado VDle L� - Rua Venancio da S. Porto, 24391 - NESTA
Maria Leandro Arte,tanatos - Roa Domingos Rosa, 326,- NESTA
Multic:olor Textil Lt4a - Rua 25 de Julho, s/n° - Vila Nova -NESTA
Romo Atron Ro�·IierzOg - Rua José Menegotti, 300 � NESTA-
TIngIttlX Bener. Te;qels - Rua 603,.165 - NESTA. .'

,

Tlngltex Bener. Textels -Rua603, 165 - NESTA·
:8, como os 'ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar

•

a devida intimação, faz por intermédio do presente. edital, para qUe os rni:Smos
Compareçamne* Cartório na ruaArthurMilll�, 78, no prazo'daLei afim de Iiqujdar
o seu débito, ou então dar ràzão porque não o faz, sob a pélia de serem os· referidos
protestados na forma da Lei, etc.

. . .

';
,

KFJJarag���,.�i�' 16111/94
.

Mlr80lAdcliaGru_� t.etumna. Otic��'o Regi� CiVilClo ••QiIfri�d. Comucade Jwagú.doSul,�odesauta ç.ui�.'azJlbercp!�l1ImaesteC.t6noeüiDdo ICUIstoc�aÍos
pcl.lei.�de�hIbiUWctnpan. ca.OC�guidel:, "EdltaI�019.660.0I(1Vl�J4 . '. -

·
.

- �CISCOJOS�DESOIJZAEMARlAI!IJ!lIIJRBONPIM .

Se, bcaaileiro.lOIleiro.�. DIIIuralde Fortaleza. CeIri'. domk;iU.t,oe residC.te aamlA, DO 290.emTreJRi..�N�, DeIla�adetilhodcMuoe! Uao deSouzaeRainluklaMml� Souza.

Ba. braiiJen. divorci.:la. 2lel.:1ota, DIbnI <te Pitanga, PIrIÚ, domiçiliada e relidealic ..NI'A. .0 290.TrbRiOI doN�, .."cidade, filha de AatoIúoMeDCleI Boafime SUzaDa Otnki�Idim.,
.

'�... N' 19;661 ... 0I/11I19lI4 ' '

IDUlNOPBU!iRAEANAINACIODASILVA ,

Be. tnsilcro,lOItdro,'oper1ri<!o altlnl de '.... 'do SU��li.so e residente na,rudk.�o KraiÍChJ 237.� Verde. DCltacidlde. ti�de��oPeieira��1Dl�1I'DODCi� Pere�•.
B....Jilein,soIten,do.nátic.. DIbnldeCIl'lJ'O&Novol,ueateElUdo.dorrKjtildaeraideMeaa��no�237.ÁpaVade,Deltaci4.. tilhldelolol_lOd.SI�cM_Tcreza••
daSitv..

o ' I

EdI.... N· j9.Á561"'0I/IVI9lI4
AlZfMIR D1nlUEVEDO E IjFLGAMAC1IlL. . .

Be. bruilcro. soItt:kol rnttahkglcô, 0IIbnI de.BttracIo. PanDI.. dQlDciU8dO c n:iidc� ai iua Aleixo�1"giUItip" emUh. daPipo. oe.. cidade filio de 1010 Pc::ckod.Silwn de'Quevedo

�":'::=k...do"', D�ckS";'lzabeldoOe*.P�W:�donicilil(iaen:sideDttaaru.�Dt�...�ml'lladaFipejnl.ae..çi:lldt,�".de,Ma.imoMicieleBeoaon�.
Lom";MlCieI

. '. .

.

EdI'" N' lfoU3 ......IVI9lI4
.

"
.

VAlBRIO lDIll!SHJlIM E lANIlIRA COSTA
. .

•
.

!!Ie...........Idro,pe<hlrv,_ldeJ..r;I1AdOSU��mic:lu"o.Rúde......"'.__..., IU••mJ...,.1!aIperdo. ......cid.... OlhodeBrviaciDIYaIdoHlI1"h.lm.�
SdlI1IiIz.IliI_·

,

.

. I

Ei.i_.......Ileln, operitia. 11_ dev_Ale...Ce'" c1omic:lBod....orIde... !'&IU.327,'° !IO�J""","�_ c:idode. Olha de ftucIIcoC�.Mui. <;O""
. .".'._'N' 1'-''''''OI/lVI".· .

.

.

_

".
.

EVALDOWINI1lREOLINDAALYa_MORI!!RA. .

!!Ie. _leiro.lOlIdr..opairi.. lIIIIn!de LW.A1........._..d_Uodó. ",orIde.'" ..... 101i!Nldoch, I ,SS_A Juo1P4·I!Ioqueft!o.......1daiIeO"ode PIuioW"ter.�Ia KD)..Winter,

Ela, bruileira, soltein,COIIbftin, ,Dabnl deSíol�do�to,� BIt&to� dOljiiciJi.tu�Iie�.� 1_N"och,I.8S6,1�BIquerdo, .... cidIIie, till.de VwoUaoAlW:1 Moreira
eM.. GcrceUDI SouzaMoren.

"

� N0 .,M5.OIIiu.;,..·'
,.

, ALGACIR ÇARD07DECAaLD,UQEMZ .

!!Ie_.......",;";b_._ de o.itiba._�Uado. t.orIde." ...lU' AlltoIÚOCart.._IS7�...... ,-,O"odeAri Caldo...�CoIdazo.. "

a�tnaiien:";Jdn, deau.oniri... "'_.d_llada."-"'IÍà"",AIIoolOCart..�1-S89.__ alhadeAUi1:doK1!n.:eB:ioaI'1l_.lIlgK1e"!,,.
.

..

EdlI.UI' 19,,"'" OWIVI9lI4 ' _

,

.

•
.

AIlMIRPEIUlIRADOSSANl'OSERBlINAHBDECKlf .,

Be bruileiro.lO.� lerVealc, alturaldeCoroaeIDomiDp>fs,o.a-PIlrma. PIriDI., donãd1ir.doeralde*_rua4004. fultclH,1"'8Iquerdo.�ddD,tillOdcBrvjaoPereiradNSlDtDs
'cNoemLNtckleda CbIta., , �

-

"

'.
_

....

, -

a.._...... lO_dO I...._de Jljod..� .,..1lIIad.. domic:lllada ............ rua�._ J.....I!oqoeId......._liIhadeAmIr_.EIv�IIe_.
_N'I'"", ... OWIVI9lI4 '-

". . ·ODAlIUBANtlLASB'IAl'PEPABIANAClUsnEKLI3INB. -

EIe._"1IoiÍo, ••_._de�dOBl@;_ado."""'" 0euJ._135.VilaBaepoodl, ..... _alhode 00mIc0l__ •V_m.e...... '

a.._.......IIein,_H.de.1iIi�:_del...,.doSU'- PlpIroo,__llbadeAmuf�.__�.
PAlItaIN' 1'_'"WlI/In.

'.

. MAIJIULIOBA1UloSACANOVASBCÉJACOI!ICSç;.OFONfOLAN
Be,_ I<iro,-._diFloduo.MadogI,PoraII6.d_Uado·.R:IIdê..... ""'AIbertoBortotiIli,IK'1gú-lllqDado, ....._filhode_Cail.....NeuzaBlorboaCa.....
Ei.. _i1elra, Ie .... 0C>IIuR:ir0, ..III,.lde_..Mui.g!,PUl'" domiolll.... '-_Ie •• ",.101i!N_I... 2OO.1...p.JloqUcrdo...... cid.... filhade Caetaao 1'..10....VerJlnj••
,Vit«. ._

BdIhIN0l'M'.WI1I1�

" t •

. ADIllANO LIJIZDALSASSO ESIMONBAPAREClDALOPBS . .

Be..braiIci(o.lOlcJro. opet1rio. aaturI1dc 1oiavillc, DCÂC ÍWIdo.�UlCloemideMeaa�Domi.Il!Rou.�d':B.".ira.Deata�1 tillode�1toDlOAagdo!>.�eLcnqaSdlUlta'
Dal....,.

'

" "

EIa,__.... c1o__deS_-.SIo ....Io;_Uod;,•..-..... IU.DóIIaIdoGelwl..�..-.O...deWaImcr_Lopea.M....DeImiDdadeO-
_N' 19m, oIe'OWIVI_

.

VALMlRFEDIIRBMA1UÀODBIBRAMOS', _. .

Be, bn.IiIeiro, ...........__ de l....,tdoSul.d__ • """.Ie ..1U.Jljo�i1oNorte.30.llhadaFlguelri,. id..... fi..ode__ eAdeUaAltioi_.
a.._IO_q,....;..._........._�.__..domII:illada..._ ......t!nÍeotDL--.263.Vl..La1 _.-.filhadeTa\:I1lo_.AIbI:ItiD.Goaça1v<I
R_,

_N' Ifml ...OWIVI_
, WILSONCA.SnJI!INODOS SANl'OSBADIUANAMtlUJlR

Be, tl'aildro.lOheko,opertio, .......� Tele:mIco lklrW. �__ domiciUldoc raideDtcav-v�aiCa� 1,01, BMra doRioquo,aeuc.� fiIIodel0t6doJISallolcTaua dos
Saß....

. .' '.

. .•
...

a.._.............. deMmxdc•• _(I1Cbd;doROIldo.. Pona..d_..................·I'IdIeAlbertoJ_611.VilaL<ozi,-'liIhadeAde.._
e ClUriaaMUller.' "_.. '

'_N' l)oIn ... owuil9ll4
, rrAMAR RBITIIREGIlOVANI rosI'A .

.

Be,_..._ _de ,�d_o...IIiIJIII'!..m_M.....__ fi...deGaluldRflter·IliIdeprd_r.
EIa,_IeIn, OC>IIuR:iro,·_deSlol'nl_doSul.... _.domiolll.............-emRlbeilloM.....__ O...deA1liodoc...Mariã,silvll.

. EdI"'N'I,m3.14IfIVI9lI4·
-

.

. AMAURlSlLVIIRIODASlLVAESILVANADIlNISSAVAlLISCH •.

Be,_1eko,_... tl�_deMáellodl.;l'Iinal;cIom!l"lIado.míde l_N 00Ií,120.1......&qoenIo......c:idade,0Ih0deMlpISl..enoe.c.ioU.TrlDdadedaSila.
��=�� _deSaßto_c1oSud_·_·domlciU ...". IU.l_.N_I568.1_,..l!acpIdo;__.liIhade_LoIr_

, . .

EdI ·N' 19m.:.141fIVIH4
. ausi1ANoLI!HMIIRTE1EISSB�ABAIJIIR

E1e........._• ._,........_,del...,.doSal,ddmlda..o...orIde.....A..__DeodorodaP_I.65O,__lDIode_I..hmorteVj....Mui......acetIl
ldImort. .,

.

.

a.. _1eln. 1O.....,c1o I... �de l......doSUl�.IUà!e"''''''Aae, 56,_-'fillldeN'';'úro_.'M'''�JlIIrledoNielaJl!uer.·

U... N' IfmUeI4llJVI_
• , ARMANDO ROERIG àBssINQERB.DlONBACI.AJa lIIHlIUSCIIKY

!!Ie.�IIOItdn!;•••_._de""!"'AIegte,RIoGrucledoSU'dodciti..o....orIde........ l0loville,3379._oidade.1iIbodeRayAnllaIldoGe ....IF.MadaB....ioeKoulg�. '. ..

ai,InI!Jeb.-"�1iuIIceira, iaan1de&lelo,iti..GnDdedoSU\do_.mI!Ie Joiilville,.3379.__ llbadeW<Íliorllelltilohll:y.LoayClairdeAllevcdo.
· . _11' Ifm6 14If11/1". ,

.

.

ADBMllSODASlLVAEW�GIlMAItAZAI'ELINI
• • .

Be,_1eko,_......IIId1gioo,_deRlodo$II1,__.. domII:iUado • .-Iite _I.ellÍauD,647.VI.. i..aJiu, ..... .-,fiIbodeP_daSiIvII.Lo_daSilva,
a .._Ieila,_eolllCld_••_deGwnmö...__.d_ti..�.-.,;, _�... 615.VilaLalla,__ liIhadeRp1_Zopetiai.M.... :uuaz..,.u.. ,

.' ,
EdIIaI N'19A?'7 doIVIVI?'4 . • '.

. 'PEDROGOZBRNBrOBROS1NB1TORQUATOALVBS '. '.'
l31e,- Ieiro, 0fICI*i..._de�".-"dqnicj_._leem_l�bainoS"lo11o;__ tlIbode__Gailer._maGOIIOt;

::-.:: _operfrla;_de�__.�mic:lU....,
..............A......0�.91;lIhadaFip...�Cid...._de�OT�A1w•• CeoiliaCaiado

.'
.

l!dHaI N' lf;678de.lVIVI9lI4
, . B>MUNDOMOIIRBADRIANÁ_

131e,_.....-........ -a.loo,_deRiodoSU1,IIeIÍeJll!ado,_iIlado • .-..,eniJljoCftlo�·_cidade,llIbodeCeIÍo.M.,nIDjjobcqMoIú'.B..bnliWn, IOIcJn, do lar. aItI:nI de.8llme.... ae* BItadc;I. dOmicilillSa e raid:ellle em Rio QU'O I. Delta ddIde, tibdc ArivlJdos.... c CHIe..BIer.
. , .

IWI"'N' 19m9do1Íllvl".
.

. uM'HIlI'IRI.QUBTOMASIlI.LtEDlANAI'AOUNDBS
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Casa de alvenaria c/ 250fn2. teremo de 600m2.• próximo' à
.MarisõI.safdaplJQinvHJ8oútrocaporcasanocénln;>eterréno..
Valor: R$ 75.000.00 ,

.

Duas' casas c/ terreno de 400m2 cl rua Planichek. Valor R$
70.000,00

.

Casa de alVenaria de 1'50rrJ2, serri-acabàela. lerreno 5q0r'n2.
próximo Confecção Carinhóso. Valor R$ 17.500,00,
Casa de 8JvElOaria de 250m2, c/ suíte. hidromassager:n, 2

.

quartosc/banheirosocial. dependênciadeenl>regadaSalão
de festas. churrasqueiragaragem pl2Carros. Demaisdepen-
dências a 200m2 dO centro.

.

•

.

..

Valor RS 75.000.00. Aceita-se Carro ou terreno .

.

Casa de alvenaria de 135mZ c/terreno de 450m2, 3 quartos.
2 BWC, sala, cozinha, IaVànderia,'chumlSQueira, garagem.
Próximo à Weg 1.,Valor R$ 42.000;00, Aceita-se cáiro.
terreno ou contni-proposÍa'

.
.

caSá de alvenana c/ ?70m2 c/ terreno de 600m2 de esquina.
P)'óximo morro ela Apae. Valor R$15.000,00
Casadealvenariade45<Jrn2c/terrerioCt1.159l'(J2de3quartos
salão de feStas, piscina,:saIa de musculação. garagem pI.2
carr� e demais dependências. .

.'

·
Valor R$15.000.00. 50% de entrada,'o restante a combinar:

· Casa de alvenariade 130in" c/ terrenõ de 570m2. de 1 suite
2 quartos, sala i:I9 visita. sàla de TV. Gozitlha. lavanâeria.
garageftl. Próximo à igrejà São Judas. Valor R$ 35.000.00.
ACeiia proposta. ' - .

Casa mista' c/ 160iJl2. terreno de 500m2, cl telefone. ar
condicionàdo, antenaparabólica, portãoeletrônico. garagem
pl 4 carrOS e demais dependências. próldn'lÓ à Metalúrgica
MenegÓtti. ValorR$40.000.00.Aceita terrenobem loeaIi�do

·

ou carro; aceita contra-proposta.
Um terreno; Com casa de madeira de 130m2 nova, terreno de
12x28, em Barra Velha, próximo a Lagoa à 200mts da praia...
Valor R$ 15:000.00; aceita proPQsta. .

Terren.o de 14()Öm2. Próximo Supermercado Costa em João
Pessoa. Valor R$ 5:800,00

. .,

Terreno de 400m2. próximo aoCentro a8OOmtsdo Bradescó. /
.Valor R$13.5OO,OO

.

" Terreno de. 4OOm2 •. lateral da Rodolfo Huffnér. P�óximo da
Indústria Reunidas. Valor R$ 17.()()(j.0
Térréno murado de §Obm2 na centro. vaior.R$ 35.000.00 .

Terreno de' 360m2. Próximo à rodoviMa nova. Valor R$
,13.500,00 ,

.

Terreno de 1059m2 � lOcai alto de ótima vista, todo plaino.
Próximo à Sociedade Acarai. Valor R$ 38.000,00

. Vendas de sáll!,comerclale apartamento residencial
S8Ja comercial de 110m2. frente para Marechal, 10 andar.
Edif. Flortilnça. ValorR$ 45.000,00
Apartamento residencial do Edif. Schóquetti. Valor R$

,

�.OOO.OO, mais financiamento. Aceita-se.carro ou terreno
bem localizado.

, .
"

.
,

. "

I
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Jaraguádo SúJ, 19 denové.bro de i994 l\1ÓVEIS' ,2-$

JOINVILLE - Cicia . daS ores op g
" Dois pavimentos, .Térreo .com 154 Lojas, 5 pisos de estacio-
namento.. .

.

localizadó noCenlrodeJeinville"RuasJoãoColin, Gil')ásticos
e Mário Lobo .

Inaugura,iefdeiembrol94 ', 1° Pavimento
.

-.

.

Constru9iOM.Lobo - Empreendhnento Brasll88t1H.r8l� ,

.

Pague só .o aluguel- Luvas .'. '.' I.
48 meses, c/24 de carência pl pgto do pon�o.

.

.

.

. . ,

ITAPEMA - Edifício Mundo Novo
LOCäIizado na rlia 133 e 133A � 4 pavimentos

.

Apto. A 164,37m2. Apto.:B 15S;S1m2: Apto:C 146m2.
Construtora e InCorp�radora Nõvo Ml;lndo

. ÊDlFíCIO CORAL GABt.ES
i3Iococom 19pavimentos, sendodc?is�entosporaildar,

.

('157e 176m2)
.

."
,

Localizado na rua 3140 - Particular - a 70 metros cIa:pr$ia
LançamentQ Setémbrol94 - çonstruçlo • Incor.,oraçio
M. Lobo

. " .

FLORIANÓpOLIS ', :Jurerê Int;"naclonaí - Êmpreen-
.
dlmento Habltasuill;ncol : ..' "

..' .:

.Investimentos járealizàd.os US$ 76:000.000,00
Lotes, Urbanizados 1.036 - Casas constrlHclas 376
Apartament.os. conclufdos 69 - Em 'construção � - Em ..

laAçamento 74 , , ,'/

Lojas Conslrufdas 21 - Em construção 44.

.

• RESIDENcIAL ALPHAV1LLE'
Frente pára o mar - Área nobre - Av:Atlântica 890
Bloco CQm 30 pavimentos, sendó :2 àpartaJilentós por andar
(234,2Sm2).

'

,

Eß1 construção .. Consfrução e Incorporaçio KSK

BÀRRA VELHA
Edifício Ana Udla '

!-ocalização Tàbuleiro - Frente para omar - 8 pavimêntos -,-2
•

, Sptos. por andár (189 e 220m2) .

'
,

Entrega Març�95
Inéorporador� J. Mayerle Engenharia • '/ .:

MULTIPLIQUE SEUS NEGÓCIOS, , " • I
�

1) Casa - ,R. Epitãcio Pessoa hO 85
�- 2) Casa -

; R. Epitãcio pessoa n° 490
'lO)'Apto. - Mal. Deodoro- Ed, Hass, 3 aptos.

, .:

ll)Apto. � VÚa NOVá - 3 aptos.

"12'Apto.,"· Resid.�izade,2 qtos (parte Financ.)
..

, ........

C.E.P.

,

'

, '. .

3,��a - R.Bernardo Dornbusch'
Frente�çougue.Bylardt

,4) Casa- Nóva,'2 pisos, 20S,00rn2i mais edícula
j ,

com 70,OOm2 próximo ao Vieirense.

5) Casa -' R. JoséEmm��doerfet n° 1153
Ijo •

COfstruÇão: 320"OQm2
.'

terreno: L600m2

6)Casa - 'R.199 -.Angelo Vicenzi n°.66,
•

';t
.,

,

.VilaNova (80,OOm2)
,

-, -1.-_',

13) Ápjo. -,Em eenstrução, centro'- Resíd.Dunker
,\

"

-\

.

(entradà ,..'30 parcelas).
_

,

14) Apto, - Guaramitim - Centro.

,,�

15) T-er..'. R: Epitãcio Pessoa, 3.053{l12. '

, 16) Ter.- R. Epitácio Pessoa, próximo ao cinema..

11) 'Ter.' -' Lot. Behling, bairro Amizade"
18) '{er. _ Lot. .do Juca, Ilha dá Figueira

(entrada+8 parc.)
19) Çhácara$/Sítios' - Rio da LuZ, próximo à teval:

ali!

62.500m2.. ;. Massaranduba - 170.000m2.

.. ,

/

7) Casa - �t. City Figueira (Alvenaria)
, 8),C�a � ':R. Pedro Avelino Fagundes no'42

,

(Próxima aoVieirense)
,9) Casa - '

"

Champagnhat �R. Jacob Guesser n°394

construção: 339',QOm2
terreno':532,QOm2 ,"'" ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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C�sa de alvenlna 0"1oom' -·3 quartos próx Apae
Casa de alvenaria o' 130m' - !,.ateral Jorge Czemiewicz
Casa de alvenaria o' .150m' - Próx. Hosp�al Jaraguá

· Casa de alvenaria o' 220m'·- Laleral Jorge Czemie.wicz
·

Casa de alvenaria o' 180mZ c/4 quartos rua An�a Garibaldi .

Casa de alvenaria o' 120mZ - Próx. Posto Marcolla, rua Franc..de Piol!,
Càsa de alvênaria c/160mZ - Pr.ÓlC. Apae o' 3·quartos
Casa de alvenaria o' 200mZ - c/ terranö 2200m próx. Malwee Malhas

,Casa de alvenaria c/l00mZ - Três Rios do Norte
�

Casa mista o' 210mZ - esquina rua ThomazF. de Goez

Sobrado o' 21 omZ - Ilha da Figueira'
Sobltldo c/ 300mZ - 0'.4 qtos + dependo pröx. Weg I

So�rado o' 300mZ ' novo Pr9l_C. MarGol rua Berfl. Dombusch
Sobrado éI.250mZ, c/ t8{rano 2600m' murada'rua João Planischeq
SÓbrado o' 300mZ : o' ótima lo�lizaiÍ� nocentro próx: Colégio�ão Luis
Sobrados o' B6m' - cada em Piçarras próx. Hotel CIlndeias .

. Casa de alvenaria ·CI 230m' ' 0'. SUM + 2 quartos + dep rua Bahia
Casa de alvenaria, o' 4 quartos + 2 salas inrcio Jaraguá Esquer�o
. .

.

APartamento.
Apto. Ed. Isabella ci 122mZ - 2 quartos + suite,novo c/ ant: parab.piscina
Apto. Ed. J.aoó Emmend. o' 155mZ - 2 quarto. + .su�e + dep. empregaáa

· Apto, Ed. Miner c/140mZ - o' 3 quartos
.

Apto. Ed. SchiocHe! o' 155m' ' c/3 quartos c/ financiamento .

Apto. Ed. JaraguA Ct 11 Om' � c/2 quartós o' garagem
Apto. Cond. Amizade - o' 2 quartos - Financiado

Apto, Cond. Amizade - o' �quartos ' Financiado
-.

Apto. o' 2 e 3 quartos em cónstrução ruaC,ixa:EconOmica plentrega dez!
95

Apto. c/ 118m' Ed. Dona Ljli em Piçarras o' ólir,na vista pl mar
Apto. c/ 160m' 0"3 quartos em Gamboriú frente pl mar
Apto. Ci 110m' c/I quarto + 1 suíte-em Camboriú c/frente pl mar
Apto. c/196mZ novo rua Domingos da Nova
Apto. E;d. Menegotti c/2 quartos finanêiado

.

Terrenos
Terreno c/ 400m' , Residencial Azaléias cl financiamento
Terreno cl 420m' ,em·Piçarras pr6x. Illte Clube na Beira do Rio
Terreno c/430m" Loteamento Versaillas. ', •

Terreno'C/400m' - Lateral Reinoldo Rau todo murado
Terreno CI 500m' , Contiriuação ·Mal. Deodoro Fonseca
Terreno cl 400m', Rua Venancio SÍlva Porto, próx. Weg I
Terreno c/ 684mZ "Rua Felipe Schmidt (centro)

"Terreno ci 1.940mZ, PrÓx. Weg I
Terreno c/ 589mZ - Ilha da Figueira
Terreno c/SOOm' -Ilapocuzinho (esquina)
Terreno cl i6.500m' - em Schroeder
Terreno c/650mZ - esquina Venâncio Silva Porto c/ Leopoldo Janssen
Terreno cl 2.7oomZ, Rua Ricardo Hass (centro)

-

Terreno cl 450""., Próx. Beira Rio Clube Campo.
Terreno o'-1:00am' - lateral Venâncio·da Silva Porto
Terreno c/ 800mZ • Vila Baependi

.

Terreno c/430m', rua Lourenço'Kanzler
Terreno c/S.ooomZ, ,Fundos rua Joiriville ótimo fJI microempresa
Terreno cl 5,000m' - Rua Venâncio da Silva Porto

•

Terreno o' 208.00Qm' , Massaranduba cl casa, lagoas, ranchos, pasta
gem, Ag.ua etc.
Terreno cl 568m', próx. Posto M"rcolla

•••

.,

.�.�
..,��G>"w.,lII:''''_ .... .._ .......�.1W,1_ ....

1!!I!t.>��.�.
• f. ,�:.: , .'

,t

Ven�ãS
Apartameato c/121,54m2 - Edif.Jaraguá - Centro

Apartamento c/I }0m2 - Edif. Centenärio .

Apartamento c/IIOw - Edif. Sta. TereziDha

Apartarilentó ci 156m2.- Edif: Schiochet
Apartamento cl 69,00m2 - Edif� Paloma

Apartamento c/140m2 - Edif. Chiodini - Centro
Casa de alvenaria cl 70m2 � Rua Rio Molha
Casademadeiracl70m2':RualoãoDoubrawa-Perto
Hospital Jguá. _

Casa de alvenaria c/I 04tn,2 - Rio Molha
Casadealvenariac/32Om2�RualoãoPranzner-Jguä,
Esquerdo ..

,

Casa de alvenaria cl 156m2 - Lateral rua Antonio
Scbmitt
Casa de alvenaria c/124m2 - Rua Veronica Rozá -

\

Loteam. Rezá
..

•
. .

"

Casamista c/180m2 � Pröx, Rodoviária
Casa demadeirá cf8Qm2 - Rua Rio Molha
Casa mista cl 60m2 - Rua Alfredo Bengel- Jaraguä -

Esquerdo
Casa demadeirá c/7Sm2 - Rua João Sami Tavares
Casa de 'alvenaria cl 70m2 - Vila Nova - Ótima
localização . , .

Casa demadeirá c/80ni2 - RuaWalte,. �arquardt
.

Terreno c/375m2 .: RiiaMarth4t'St4al- Vila Nova
. Terreno C/50.000m2 - RuaRio Ceiro I
Terreno cl 450m2 - Ruá Frederico C. A. Vasel
Terreno cl 48.000m2 -RuaWalterMarquardt
Terreno c/450m2 - Rua Joinville
Terreno cl 377m2'- Rua 798 - Ilha da Figueira
Terreno cl 405m2: RuaWalter Marquardt

. Terreno c/473m2 - LoteamentoDivin6polis - ilha da
Figueira

. ,.

Terreno c/507m2 - RuaEduardoKrisch - Perto Posto
Marcolla
Terren� c/395m2 - LOteamento Dívínépolís- Oba da
Figueira

.

Lo'
-

'
.

. caça0
Casamista - Rio Molha

.

'

eRECI-Se - Prutoc.oió N" 018794n-58
.u••• di ui......17

.VlI. N.v. - r••u6 di. Sul - SC
'

Fc._caa
"7�"';Q "li !S_
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Jaraguã�o Sul, 19 de novembro de 1.994 ,IMóVEIS ·2-7

.• '.', • •. • •. .: .•. • • • • • • ••
. TELE VENDAS: 7�-1500 '

TRAGA SEU ESCRITÖRIO PARA OS VERDADEIROS .. ÚLllMASUNIDADESÀVENDA,90%JÃVENDlOO
,

.

,'_ .

TEMPOS ·MODERNOS···
ES.TE·� O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO' .'

.

COMERCIAL DE JARAGUÁ DO SUL. VEJAALGU- .:

MAS DAS. CARACTERfsTICAS DO MARKET
PLACE:

{

•

''. .Ó ,

.'

. .

Lot:éalJ1ent:p .Juven�Lls
.

Lotes com entrad� + financiamento
. Vendas: Chalé 'Imoblliâria

,

.

. Fone (0473)71-1500 . .

.

RUA REINOlDO RAU, '61 - JARAGUÁ DO.SUl, SC

'E 'N
"

e ·E.

.•
> \

EXCLUSIVA RUA 14 HORAS:
.. t

� �. ,

+ElEVADOA PANORÂ.MICO; .

".

+ESTACIONAMENTQ COBERIO ,
.... ','

COM VAGAS DEMARCADAS; TODOS ás DIAS DE BÃ
.

MEIA NOITE.
'. ORIENTAÇÃO :ÇOM i=BE�tE .' CONFORTO PARA A
PARA A· FACE, NORTE �. ILUMINA- I'

. . •

ÇÃOE V�NrILAçÃO NATURAIS; CIDA�Ei BONS NEG6c�-:
os PARA OS LOJISTAS!

'+ ENTRADAS PELAS' RUAS ... --..
REINOlDO

.

RAU E CAR�'OS' PROJETO,CONSTRUÇAOE�NCORPORAÇAO:
H�FERMÀNN. ..

. ... ... ••.... . ....A
r I...... ·

.

.Arqultetuni.

LOJASDE
.

..

. CONVENIÊNCIA

TRABALHANDO·

,
.

Rua Domingos da Nova;'1oe
..Fone (0473) 72-2608

.

. -Fax' (0473) 71-083& /
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Vendas'

Jaraguá do SUl, 1.9 deno'Vembro 'de 1994

Larlmóveis
•

lo) I

s« Mal. Deodoro) 141

Apartamento nO' Edifício Jaraguä,
.

.

éasa de alvenaria com 63,QOm2 no Loteamento.Yicenzi e Gadotti.
\c\pto. c/16Ó,OOm2 no Bdíãeío Míner naMal. Deodoro, todo mobílíado. ,

Clíácara em Scbroeder, com 42 morgos, terreno todo'plaino, com água e luz.
Casá niis� c/·9.0.00m2 na rua.Manoel da Costa, baírro João Pessoa.

,

'Terreno con:f4.7tJO,QOm2 e casade alvenaria com muitas frutas e palmitos.
-Casa de alvenaria com 280,OOm2 com terreno de 2.500,QOm2, na ruá Anto"nio Carlos
<Ferr�ira esquina Lourenço Kanzler, i

:...

'
'.

":
.

Terreno'na rua Frederico Barg d!,1_!x30 (Pr6ximo.a ROil�viária)..

�. ,�

� IN1ERrnÓ�EIS
CRECI0914-J

"

Só esta semana .

*.
'

Apartamento no

conjunto residencial
Amizade, com 2

.

quartos, sala, copa,
.'

banheiro,
. r

lavanderia' e

. . '

cozinhá,
, �

gara

, gern. Por apenas R$

.9.000,00 de entrada
mais 'prestações do'

.
financiamento jun-
� ,

. .

to a C.E�F. no valor
. '. ;L

.

,
.

,deR$,136,00
Fale co... nesses

corr.etores
'

. Casa de alvenaria narua Alberto Picoli, 553, Água Verde, com 75,QOm2, 'terreno·de
18x16. .' .....'.

.

Casa <Jemadeira com 1O,00m2 com terreno 420,QOm2. LOt Marcatto, rua 723, casa 90, .

,

Estrada Nova.
"

'
,

.

" Locação '. '

Casa na Fco de Paula 3 dormit6rios e demais dependêncías, n� Fco. dePaula, n9 4225,
(após placa Soe: Bsportíva Fc�de Paula). ,

. "

"

.

.

.' ,

Casa de madeíra, na rua Joaquím Fco. de Paula, n°,2386, fundos" com 3 dormítõríos é
demaís dependências.

'

.• -��._����--�_.-.
• ' �,;:: I

: CREC� N° 1589J,_ , :
• SI·o'. Ba....a·, u .•
..•. I·...õv.is ·

,; Fone: (0473) 72-2734 .;
.

. rl.sas •: Casaem

•.venariac/13Om2,3q_tos.,sal.co;l:,desp.garage�.Vi1a .• It,. mRRENOS I•
Rau. Preço RS 25.000,00. Aceita-se carro. ..'CasaemáJvenariaC/7Om2,2qtos,sáI.coz,BWC,todamurada, .' Terreno em Piçarras a beira rio c/4.185m2 .

I n9 Jaraguä Esquerdo. R$16.500,00 '.
. •. . (Ancoradouro)

.' .• Casaem alvenariac/70Jn2, 2qtos, sal. cozo BWC, terreno com I

I
-TerrenoRuaAmazónas c/1.72Om2, (esquina)

I2.55Om2, bairro São Luis. Pl."eçQtR$ 16.000,00 .' ,'. .,' .

• Casa mista c/ 150m2, 3 qtos, 2 BWe e demaís dependências, • próx. SCaT .

'

,

,

• t.errenoc/480m�(12X40),JaraguáEsquerdo.PreçoR$16:000,00, ."
' Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, c/

• negociável' ,

. .

•.

ti 2.500m2. Próx. trevo Posto Marcolla
·

" Casa em alvenaria c/180m2, 5'qtos, 2 BWC, garagem pl d.
ois

I Terreno c/42,Om2Rua Luiz Kienen' 'I'• carros, sala, cozo e mais um depósito em alvenaria com 63m2:
. • . \

I Aceita-se carro até. RS 10.000,00. LocaHzadá na Barra R$ I Terreno Rua João Januário Ayroso 20x90
...

• 45.000,00 I (1.800m2).,

Casáemalvenariasemi,acabadaclH,)2m2,3qtos,l-sufteedemais 310tes com � casas de madéira + fundamento
• . dependências,EstradaWolfgangW�ge, terrenoc/42Qm2(15x28). • I' Av. Mal. Deodoro da Fonseca c/ 950m2 I ;• Preço, RS 20.000,00 "' negociável. .. • �

.

Casa�m alvenaria c/88,00m2, 3 qtos, sala, cozo BWC, lavaad..
I \ CASAS..

I garagem, terreno c/ 420m2 (15x28), na rua João Franzener �
•

Casa alvenaria' c/ 50m2
.

-' Loteamento Ân�
.
'-.;. Bairro São Luís. �.R$ 30.000:00'- Aceaa-se carro até R$ I

I' Paula,Rua209.� FraneíscoHrushka, n" 1.122. II 8:000,00
•

. I

Terrenos
'

. I' Casa alvenaria cl60m2Löteamento Rodrigues .

• Com'342,60m2 (12x28), Jguã Esquerdo, pröximo ao CondomÍ-
.

I, ,�Vila Rau
• !lio Azaléias. Preço RS 6.500,00 , •

I
.Casa em construção 50m2 - São Luiz

II
Com 400m2, na ruaLuis SatIer, na Barra, fundos�upennercado I' Casa, mista .rua G.uilherme Hering, n" 3Q _

Bre\thaupl Preço RS 7.5OQ,00 '.' .
P

. I Com 720m2, localizado na Barra. Aceita-se. cano, Preço RS . I Centro Pr6x. BarCapilé
I 13.000,00 .

. :
. '.'. •

.

Casa alvenaria 160m2 - Pr6x. Recreativa'

•
Com 11.427m2,edificadocomumacasademadellaeumgalpão,

.'1 M . tti
.

'.

/1,. na Barra. Preço R$ 45.000,00 "

.

.

. enego. ," .

_

I Com 840m2, na�arra. Preço R$ 4.300,00 em até dois pagamen- I � C� alven.ana .100m2 + 60m2 (em construção)
• tos.

2
' "

.
.

• - TIha <JaFlguerra.. .

,

•
Com 2.791m , rua Wal�r Marquardt, defronte Centro Com.

I Casamístac/ terreno de 14x36 _ Rna.Francisce

'.1"·

Vasel - Preço RS215.000,00.
,

. 'I
'

• .Com450m2,naíUaB�Wee�e,a1.50OmtsdaMalWée.Preço I. '.
Zacarias Lenzi

,

I I.U 6.500,00 - 50% m81S 2 pagtos. "

'

.' I .

Casaalvenaria 183,6Om2c/terrenode 16,40x70

• Com65.836m2,naBarra.���o.OOO,00-50%deé�trada I
I"

(1.148,QOm2) - VilaLenzi;

."1"• e saldo em até 03 meses.
.'

.

,.

.

'.. Casa de madeira CI terreno de 2.QOOm2 rua

• Com25.272m2,edií}cadocomumacasaemalvenarianovacom •. .

.FrancíscoStínghen s/nP
,

75m2, pastagem, lagoas. Aceítatrocaporcasanaßarra, PreçoR$
, Casadealvenariac/ 183m2c/ terrenodel.t-tâmt

, • 50.000,00 .' '. •

I OFERTA',IU I• Coin'I25.000ml, edificado com duas casas de alvenaria, uma •
casa de madeirá, um galpão, arvores frutíferas, 60.000m1 de .

,

Casa alvenaria em construção com 42Om2�_'
. .• pastagem, lagoas,águacorrente,localiz;idanaEstradaGaribaldi, • Situadaemárearesídencíal,ValorR$ 65.000,00
• 'distante 9k:m daMalwee: Aceita carro ou casa na cidade. Preço' I' Casa,em construção4ßin2 c/ terreno de esquina

� ii' �!5i��O:m2, edificado cl uma casa de �ad�ira dé 80m2, • ,1.' Loteamento Ana Paula III.' R$ 7.500;00 + II estrebaria, galpão pl milho, arvores frutíferas, 10.000 pés de • financiamento do terreno
,

• banana, palmito, pastag�m e .mai� 30.000m2 de.terras aradas, I
I. iãgua corrente, naEstrada Garibaldi, a 18k:m daMalwee. Preço .•

. R\.45.000.00"- negOCiável. ' '. .

.

.

• .

.

.
.

Loteamentos •.
• •

Lotes a partir de R$l.000,OO de entrada e saldo até 6 meses. • .

.

Aluga. I

,. Lojas comerciais esalas pl advogados emédicos na '.'Ia Angelo •
• Rubini

•
.'

.

.

.

. -. I
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)araguá do Sul, 19 de novembro de 1994 ECONOMIA CORREIODOPOVO-'

EXPORTANDO

Weg Florestalleva o "catflsh" para os EUA
J araguá do Sul - A W�g

.'

A partir _desses resultados, a
Florestal, uma das empresas do

. Weg está exportando pós-larvas
GrupoWeg (principal fabricante para serem criadas em Aubum,
de motores elétricos da América fora da época de reprodução
Latina), investiu alto e alcançou americana, empleno inverno.Para
um bom retomo. Há cinco anos á os primeiros testes forain envia

estação de piscicultura da Weg dasas Iô míí põs-Iarvas.Bmbala- .

,
'

Florestal
. dos em sacos plästícos com 10

estuda e LJ
'

•
- litros de oxigênio, lacrados em.

r e p r o -
timSr/ttJlIDS embalagens de isopor, os espéci-

-

duz ,.Q. pO'lJtJm
.

mes chegam à universidade por
"catfish",:t transporte aéreo emmenos de 24

peixe de USIII horas.Láoscientistasmonitoram

á g u a o desenvolvimento do peixe para I \ .

doce se- pS/Dli/i queeleresístaao ínvernorígoroso

I'melhan-
•

e torne-sé adulto.
te ao bagre. Durante esse período A estimativa daWegFlorestal
aempresaseiraasíormounomaíor . é fornecer 25 milhões de pós- t
laboratörío de catfish daAmérica larvas-em 1995, oquecorresponde
doSul,eacabadeexportar15mil a aproximadamente 10 milhões ,.
larvas da espécie para os Estados depeixes adultos e umaprodução

� ,

Unidos. Além dísso, também está de carne equivalente a4mil tone- 1...

sendo conduzido um testenomu- ladas de [ué.
nicípio de Iranduba, Amazonas, O catfish, atualmente, é um

próximo a Manaus. dos peixes demaior aceitação no
.

"Paraquem trouxe umapeq_ue- mercado internacional.Criadoem
'

na embalagem com amostras _do ág_uadoce,temcarnebranca,pou
peíxehäôümeses; eagoraexporta cas espinhas, nenhuma escama e
para o maior centro de pesquisa um ótimo sabor. No mercado
em piscicultura, isto é inédito", americano ele é vendido a 9

.

diz Ronaldo Klitzke, diretor dólares o filé no atacado, e a 22

superíntendente daWegFlorestal. dólaresnovarejo.NoBrasil, o ftIé
. A primeira remessa foi pode ser vendido a 5 dólares.
embarcadatiodia lüdeuovembro, . Não há necessidade de

para a Universidade de Aubum, controlar a reprodução do peixe
nq estado de Alabama. O comhormôníos e aadaptação clí
laboratório da Weg apresentou

.

mática é muito boa em qualquer Lanas pll1'Q os BUA: peixe de excekllle sabor .

resultados que o centro dé . região do Brasil. A engorda dura
.Aubum pesquisa há 35 anos; o de 10 a 14 meses, o que não é a US$ 3 bilhões.
objetivo é quebrar a sazonalidade possívelnosEstadosUnidos, onde

. americana NosEstadosUnidos o o tempo é de 18 a 24 meses. A No laboratório
catfish - peixe de água doce da alimentação é com ração, à base A estrutura do laboratório- da
espécie Ictalurus punctatus - se de 30% de proteína. A estação de Weg Florestal para a reprodução
reproduz apenas na primavera, pisciculturadaWegFlorestalestá docatfishésuperioràdosI;stados
por dois meses. No Brasil, com a produzindosomenteocatfish,que Unidos, segundo garantiu o

diferença datemperaturaeeom a num futuro pröxímo deverä ser o professor John Jenssen, da

climatização da água RO' líder em preferência entre os pei- UuíversídadedeAubum, quando
labÖratório, a reprodução do pei- xes, pela suas qualidades e pela esteve no Brasil prestando
xe é prolongada de setembro a demanda internacional crescente consultoria, "

,

ianeíro. A reprodução de óvuJos.' - hoje em torno de 16% ao ano. Com uma equipe formada por
fecundadosnoBraSilésuperiorà Nos Bstados Unidos, . o um veterinário, dois técnicos em
amerícana," lugar de maior faturamento com a

. piscicultura, um técnico agrícola
pr�ção e consumo do catâsh. comercialização do cadisb chega' e mais dez pessoas de apoio, a

CHEIRO� ..

estaçã�daWeg funciona nomu-
.

. nicípio de Corupä, distante meia
. hora de Jaraguá do Sul, sede da

Weg.
.

Fora do' período .de
acasalamento machos e fêmeas

Quando a fêmea entra na água
climatizada - a.28 graus - está

pronta para a desova.

Após a fecundação as ovas são

retimdaseseguemparaaincubadora
.

no labóratório, onde ficam por 15
-días até se transformar de ova em

larva, daí para pós-larva e final-
·mente num-alevino.

/
Para aexportação o catfish sai

dos compartimentosdefertílização
para o laboratório e segue para os
Estados Unidos, onde é colocado
em incubadoras até a fase de
alevino.

vivem em- compartimentös
separados .' Durante a época de

fertílízaçãoelespérmaneçemjun
tos por dois a cinco dias. Antes de
se juntar aomacho a fêmea p'assa
por tim período de desenvolvi
mento e crescimento ovular, em
águade clima temperado (lO a 15

graus).

SANEBOX veda o-mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos.
'. .\

. animais do' esgoto e garante : total' . segurança contra inundações.
S�NEBOX é a solução para o saneamento urbano. Encontram�se
,disponíveis em vários tamanhos os produtos SANEBOX 'com pronta
entrega direto'da fábrica.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MÁNSKE �TDAH
RUA JOINVILLE, 1.532 .. FON&lFAX 72-11-85 - JA�GUÁ DO SUl- SC

,.

·IÍ••É COISA DO PASSAD,O
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CORREIOPOPOVO-� ECONOMIA Jaraguádo Sul, 19 denovembro de 1'994,

CRESCENDO

Centrais âe compra expandem os negócios

passaram pelos dois municí

pios, o que representa. cerca' estação, quando os lojistas financeiro que pagava taxas Esta evolução, por sua vez,

de 20 milpessoas que fazem evitam as 'compras para, que de 45 a 50%. Nipguém quis . exigiu um acompanhamento des

cómpras aqui: . não hajam encalhes em suas" apo.star nas compras,' com a setores -: de aüxflío 'aos

_ Segundoodíretordal'rotege, lojas", explicaOsmarVailatti. iminência de uma situação de empresäríos, ne.que.se refere ao ..

empresaqueé responsévelpelo Entretanto, segundo ele, neste instabilidade", raciocina controle.das guíasdas excursões,

cadastramento de 'guias de... ano asvendasforamreduzídas Osmar. 'bemlcom0910�CheqUeSUtilizados. Vailtdtl: lojistaprotegido'. '. . . _ pe os saco erros para pagar as .

excursões e, também, pela . emmaio e junho, logo após a . � . demanda; �� sido tao .mercadoríascompradas. Durante ': .' Estes empresários, segundoadmínístraçãcdasvendasdetrês entrada em vígor da URV posítíva, nos últimos m�se�, este período, muitos foram os . Vailáfti, também podem, se as
centrais Ue compras, a cons- (Unidade Real de Valor} que.segundo o empresäríe.jä golpes aplicados e os prejuízos símoptarem.sebeneficiaremdos
tatação de que a recuperação contrariando a demanda existe apreocupação quanto a contabilizados, até que se achas- serviços de garantia de cheque,
das vendas é resultadodireto do normal. capacidade de produção dos se uma forma de frear a ação dos ou seja, caso algum cheque seja

'

.

Plano Real, foi quando a de- A partir de julho, com o confeccionistas.cmfunção do aproveítadores.
.

devoívídoporqualquermotívo.a
manda reagiu fortemente, nos advento .do Plano Real, 00- fluxo alto.. "O principal é que "A Protege foi uma empresa empresareembolsao valoremêã
meses de agosto e setembro. meçou a recuperação das ven- este crescimento registrado é, criadacomestefim; dar segurança horasaocomercíante lesado, sen

quando, normalmente, sãome- das que cresceram continua- com certeza, urrraumento real tanto para-lojistas, empresários, do posteriormente �obrado da

ses de baixa, pela sazonalidade mente.mesmo noperíodo em mês-a-mês, isso porque, in-. quanto para. as �uia�", afirma �ia.efllcujoôn�b� o comprador
da demanda. que -isso não é cojaum. c1usive, tivemos vários lojis- Osmar Vail�ttl, diretor .<!�. inadimplente vlaJo�. Cerca �e .

"Nós temos dois trimestres - "Acreditamos que isso tenha tas que reduziram O preço de emp�esa.E���lSS�qUea:alm:n- 60% dos ��pres��s .que dsao.
de pico ·abril/maio/junho,. ocorrido, porque quàndo o algunaanígos.o queéfruto de teeX1s�m �adsca astra ,as .nossos.us�dosl,utJ.lzamv'-lse. es-. ..

. ,-' ',. e que tem garantia e acesso em te serviço", ec arou ai attí,
quando há o lançamento das governo implantou a URV uma competíção saudável; qualquer das.lojas, que se utili- Nos ültimos-anos, a Protege
coleções de outono/ínverno,e houve uma certa precaução, mas -rnesmo assim o zamdas ínformaçõesdaProtege. evítoudezenas de golpes.jäque.

ou tu br 01 n o v e mb r 0/ .. diantedahipõtesedeinstabili- faturamento não caiu para es- "São mais de 400 empresários; está interligadacom OS maiores ,

dezembro, com as vendas de dade e 'também porque era tas empresas, ao contrário, deGuaramírim e Jaraguá do Sul, sistemas. de consulta de
fim de ano e da coleção verão menos arriscado aplicar o . houve, sim.cresoimento'', des- . atendidos pela empresa", desta- informações cadastrais do país,
e um que chamamos de meia dinheiro no mercado' tacou Vailatti. . cou.· . ínclusíve Q Banco Central.'

.Jaragúá do Sul - A de-

-:

mandade IilC'cadonas centrais
,

de compra instaladas
-

em

JaraguádoSul eGuaramirim, .

têm atingido índices de
crescimento daordemde20%

em

média-,
. desde o

mês de

julho, a -

partirda
implan
taçãodo
Plano·

. lojistos
gOMlltidos
sm vSlldos'
tom tbsquss

-

Real. No mês passado, mais .

de 670excurs5es dê sacoleiros Porllll: 670 excursões em quITo meses

VECTRA
Eleito - ·CAAAO po ANO·

por Auto Esporte - Versão 1994

CD -.Man.l CD � Aut.l ou GSI

\

SACOLEIROS ..
r

Mais de 600posu,s atendem·
os compradores de malhas

.

tM,ojáLD!Vi!' .��-.-w
..

·

..•.1..•..........�,5���: .� I,
•

-. ;,<.'
- n:�

,

.
"

'�
':it

.,J/j

o "Turismo de Negöcíos",
como tem se condícionado
chamai: o comércio para
excursões de sacoleíros, ,� um

mercado .relatívamente novo em

Jaraguä dó Sul. O início deu-se
em 1985 e tem apresentado um
crescimento vertígínoso.Hoje.jã
são mais de 600 postos de venda
entre os municípios de Jaraguä

.

do Sul e Guaramirim. '

Emrriendöl'fer Com.
de Veículos·Uda.

Concessibnán8
Chevrolet·

Av; Mal. Deodoro da
.

Fonseca, 551
. Fone(0413)PABX 11-3655

',.'

ao seu alcance na

... "

.""JlJlENDóllIÊß'
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CORREIODO P()V.O - 9

RIES - 21/3 a 20/4 - Se TOURO - 21/4 a 20/5.- Há

LlBRA-23/9 a22/10 - Por ESCORPIAO - 23110 a 21/
t�rpassadoporirifinitasdi- , 11- Mesmonãoacreditando
flC�ldades você �ode ter nesta asfacilidadeséhegamdeIxado de acreditar que. " 'A .

'

um milagre pode ate voce, e pode v!sl�mbrar,
acontecer. E corre perigo uma ponta de otirnrsmo e

agora de não acreditar no boa vontade. Se conseguir
que pode acontecer. Fique estabilizar estas qualidades
eSperto. você levará vantagem.

LIVRO'
(

A guerra dos sexos .

conti('ua. DepoisdeAGuerra,

,dos Roses, a bem-humorada
novela de Warren Adler que
virou filme de sucesso em

Hollywood (estrelado por
Michael Douglas e Kathleen
'Turner e dirigido por Danny
De Vito), a Editora Record
'lança mais um livro que
discute 'as aventuras e

misérias 'da vida a dois.
ÉMentiras Secretas, d� mes

mo Warren Adler.
Numa noite' chuvosa em'

Manhattan, dois casais se

encontram em um jantar que
mudará definitivamente suas

vidas. Eliot Butterjield é rico
epoderoso e se interessapela'
preservaçtJo di animais sel
vagens. Ele e sua mulher,
Carol, recebem em casa para
jantar o. casal�aggie e Ken
Kramer, de quem Eliot é o,
principal cliente..O encontro

reserva surpresaspara todos,
especialmente para Ken, que
reconhece em Carol uma
dançarina a' quem amara no

passado... (À venda na

LlsrariaePapelariaà'(lfipel
fones: 72-0137 - 72.;0972

conseguiu atravessar. as

agruras semfazer de conta
que não tinha nada a ver

com isso, agora poderá
usufruir omelhor que a vida
Pode oferecer-lhe.

LEÃO - 22n a 22/8 - Ainda VIRGEM - 23/8 a 22/9 - As

ITAPOCU

Regiãopode"voltaraproduzirmuito
,I

'

mais importantes áreas agrícolas
do Estado, especialmente na

produção de olericulturas. Hoje,
premida pela ausência de uma

política agrícola definida que

proporcione assistência técnica e

acesso a financiamentos, a região
mostramarcas visíveis damigração
rumo aos centros'urbanos. O

potencial, porém, permanece.
Pouca gente sabe que o município
de Massaranduba pössui rebanho
bovino de leítee corteestimado em

10 mil cabeças. Este é apenas um;
exemplo de que pode ser feito na

pecuária se os que ainda resistem

no campo forem devidamente

amparados.

GLOBO
Hole

05:50- Telecurso II.Grau
07:00- Saltoparaofuturo
07:23- ,EducaçãoparaoTrãnslto
07 :43 - FestlvqJde desenhos
08:00- Eureca''Gravldade''
08:30- Xuxa Park
10:00- VoleJdePrala
12:00, JornaldoAlmoço
12:30- Globo Esporte
12:50- RedeRegionaldeNotfclas
13:15-' Jornal Hoje
13:40- VIdeoShow·
14:10. Esparte Espetacular
16:00- Guarani xsöo Paulo.
17:50- Troplcallente
18:58- QuatroporQuatro
19:45- RBS Notrclas
20:13- JomaJNa'clonal
20:51- PátriaMinha
21 :58- Escollnha do Professor

Raimundo·
22:45- Filme - "Ela disSe não"

,

.

00:46- Rime - "Avalon"
02:57 - Agente86
00:15- Fllme-"Altaansledade"
04:5 J - Tiro Certo

Amanhã
06:00- Educaçãoemrevlsta
06:29- Desenhos

'

06:50- C.ampo&Lavoura
07:30- GloboClênclas
08:00- GloboEcolog1a
08:25- ,PequenqsEmpresasGrandes

Neo6clos
'

05:55- GloboRural, •
10:00- Voleideprala
.11:22- ModeloEmpresarial /

Catarnense
11:46- 5.0.5.Mallbú
12:55- Melrose
13:35- FamUla Dinossauro
14:10. Filme - ''Salsa-o filme quente"

. '15:50- Domlngõo doFaustão
20:00- \ Fantástfco22:98- Elefções 94 , ,

22.309- NovalorqueContraoCrlme
00:08- Placar Eletrônico
oo:� - Fllm!3 - ':t:sperança e gI6r1a�'

.

BANDEIRANTES
Sábado

ProgramaEducativo
19rejadaGraça
Palavrada Fé
Imagensdo�pão
Acontece
Esparte Total
Vôlei Brasil
Futebol-GuaranlxSão
Paulo!�rêmJoxFlamengo-ao
vivo

18:00- Campeonato Brasileiro
19:00- JomalBarrlgdVerde
19:30- JomàlBandelrantes
20:00- Faixa Nobre do Esparte
21 :30- Sem Fronteiras
22:30- Fllme-"LadrãodemNagres"
00:30- FreeJazzlnConcert'

,

01:39-' 'ValieTudo
Domingo. '

05:30-' 19rejadaGraça
08:00- Mundo Rurdl
09:00- TVMappln ,

'

'10:00- ClubelnnãoCamlnhenefro
Shell
Show do Esporte
JomaldeDomlngo '

Hollywood Rock
Domlngol0
JomaldeDomingo
Clne Lumlére
.Informerclal

05:00-
05:30 -

07:00-
·09:30-
12:00-
12:30-
13:30-
16:00-

10:30"
21:00-
21:15-
22:15-
23:15-
23:30-
01':30-

, .' -Alterapões
'

não co'",unicadas
são de responsabilidade das
el'(lissor.as.

pessoas sã� o infernQ,' as
pessoas são o céu. E ainda
háaspessoasquesãópcéu
e o inferno junto. Sempre
haverá possibilidade de
encontrar utilidade para
tudo.

A região do Vale do Itapocu
não é apenas uma das mais ricas '

em belezas naturais, como as,

cachoeiras de Corupá, já famosas
I

em todo o Brasil, ou as imensas

áreas verdes preservadas em

Schroeder, entrecortadas por
,

riachos de águas cristalinas. O,
Itapocu também já foi uma das

I

GtuJo tmJ grande imporl8ncia na economia de MIISSlll'tlnduba

--HENRy-----------------------

CAPRIC RNIO - 22/12 a

2011 .: As pessoas certas já
existem .. Só resta vo�
confiar nelas neste tempo
onde a confiança parece ser
o dommais preéiso quetodo
mundo seabstémde utilizar.

, Umpassoàfrentedodrama,
é só isto que é necessário.

,AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - Há PEIXES-20/2a2013 -Nunca

grandes e pequenas conquistas o fogo da alma esteve tão
que pode efetuar agora. Pode presente como agora. É como

. começar com as grandes, se- se você finaimente
guidas das pequenas, ou vice- compreendeSse que a vida
versa. De qualquer forma, as precisa ser conquistada e que
conquistas dependem do seu tem força necessária para
esforço e da colaboração de fazê-lo.Sigaemfrenteapesar.outrem. de tudo e . e s.

MEUS CAROS ALUNOS; ESTA
Et A NOVA SALA 1)E.
PROCESSAMENTO CE MOOS ...

G�MEOS - 21/5 a 20/6 -

Nada de movimentos salti
tantes, pulando de
oportunidade ,em
oportunidade. Chegou a

hera de uma decisão con

tundente. Das do tipo que
você não sabe tomar.

CÂNCER - 21/6 a 21n,
Atitudes tomadas com

carinho podem ser mais

poderosas que todo o

esforço da agressividade.
-Seja dedicada e cuide de
t.odas as coisas e pessoas,
que valoriza.

. que o mundo e as pessoas
as teimem em mostrar o

lado obscuro das coisas,
você conseguirá encontrar
a luz nas sombras.

um bom entendimento entre
as partes, e é disto que você
pode aproveitar-se. Não
deixe se enredar pelas
palavras nâodltas. É melhor
expressar os S§lUS pensa
mentos.

SAGITÁRIO-22111 a21/12
- Mesmo que nada tenha
mudado, que as

circunstâncias continuem
difíceis, você pode encará
las duma outra forma com

pletarnente diferente. É o,
mundo subjetivo que muda,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Genie & Informações./
"

"

,

.

.

,

Neste sábado, 19, o Movímen-'
to Bandeirante deCorupá,Distrito
"EdsonOSP!Oechsler", estarápro- .

movendo a sua tradicional "Cam
panha do quilo", Este evento 'tem

por objetivo arrecadar alimentos
não perecíveis, e damesma forma

RECONHÉCIMENTODEMÉRITO
..

como acontece todos os anos te-
- - �' .

,
-

.e
â A-

rão a colaboração solidária da

Da Luz e Destaque o
. nô comunidade corupaense: O-posto.

,.. '
.

.

.

.

.

�. de recebimento estará funcionan-
do, durante todo o dia, na Praça
'Arthur Mü1l6i- e. as. bandeirantes
também circularão pelas ruas du

rante operíododâ�ã (das 8 às
11 horas).

Florianópolis, 7 - Sílvio Serafim da Luz foi Destaque do Ano, deO
Estado, quando com o comparecimento das�s altas autoridades do
Estado, homenagearam quarenta personalidades catarinenses, no Tea
tro Álvaro de Carvalho -.TAC, pelo colunista Alan Braga.

Após' a festiva e concorrida cerimônia houve um bem servido

coquetel. Silvio fez justiça àdistinção, em virtude de ter dirigido diversas
entidades caritativas- e assistenciais, administrando lojas, tendo presi
dido o Rotary Club Florianópolis - Leste,

I

e
" Temcoies«

qucnunca·
saem da mods.

,
-

Andarbem
vc:&tido é
UflJB dc/a<E.

r i<fJ<fJO é oo

VESTiNdo voc� de Conpo INTEiRO
..

GETúlio VARGAS, � �

SERVIMOS BUFFET DE SORVETE
T

TORTAS, TAÇAS E. SANDUICHES GELADOS - TAMBÉM COM CAFÉ,
CHOCOUTE OUENTE, BOLOS E SALGADos

.

-,'- .

',(

Venha pr�v� nossas detidas!
Av. Mal. De�doro da Fonseca, 819 - Fone (04·73) 71-8724

Movimento
. Bandeirante
de Corupá

Niver do amigo.
Esmeraldo Camacho .

Foi no dia 15 próximo passa:'
do, feriado. O companheiro
Esmeraldo Camacho trocou de
idade. A festa? Aconteceu na

.

quarta-feíra.Tô, junto com todos
.

I
08 amigos do -CORRErO, DO.
POVo., Varig e A Comercial.

. - .

Para nós; seguro não é só 'garantia de.riscos
Seguro é Prestação de Serv'iços

.

I

r��'/�SEGUROS GARCIA-
,r.Ji 1���� .

.

-

..

.

,

;�.��\� rr Rua Expe�icionário Gumercindo= Sitva nO 90,
:.� ,'i"-j 10 andar; sala -2 - Fone/Fax: 71-1788
-f1!}1;/'vf

Jaraguá. do Sul - SC .

MàlúCrlSleyRohlingSiWeirtJcomoato,Delano Velar, nose" tleb",
em São Bento do Sul, Malú éfilha lle Vilson e Cecilia R. Silveira

,. Choro novo na casa do
Bauer Neto

Dia 11 dó corrente, às 14::15 ho
ras, nasceu no Hospital e .Materní
dade "Jaraguá", o primogênito do

casal Alberto Bauer Neto e Beatriz
MehlerBauer, pesando três quilos e
duzentos gramas e 51 centímetros.

Os felizes avós matemos são

Carlos eRenildaMehler e os pater
nosVictor (ElviraHenschel)Bauer.

Quemmaís está alegre é a bisa
'vó Adele Bartel Henschel com o

nascimento daquele que na pia
batismal.xeceberã o nome de

MatheusAndrei Bauer. Parabéns'
aos pais, avós, bisavó e um aperta
do abraço no Matheus Andrei,

Trocou de
�

idade
ontem,
18, a
-gaüssima
Simone R
lmroth

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

Vice-prefeito de- Guaramirim Receita Fedeial recol�
:a�redid,",',O em"",,', um,à" la"n",ch,0,nete,' mercadoriasdoParagzlai''b .

.

_

' Jaraguá do Sul - Fiscais da aberto a loja, oprejufzo �cou �m
'

ReceitaFederaldeJoinville estão tomo de R$ 2.000,00 já que não
agindo emJaraguá do Sol junto a havíano estabelecimentonenhum

'

estabelecimentosdecomércioque produto- soãstícado, apenas
vendem produtos, oriundos. do • brinquedos bastante simples,
'Paragu�i. Segundo eles, aos sombrinhas e Pequenas utilida
mercadorias não possuem notas des.
fiscais, o que càracteriza sonega- .' E:.dlido
ção de impostos, epor isso estão "Söque.agora.nãotenbomaís
sende} apreendidas. Os condiçQes dê reabrir o negócio,
comercíantes atingidos têm um estou falído't.dísseopropnetärío
"prazp de 48 horas para que preferiu não se identificar,
apresentarem,as notas e, se não o acrescentando -que "estou'
fizerem neste prazo, terão as entregando o ponto para quem
.mercadörías apreendidas em de- quízer, por qualquer preço'vDe
"finiiivo. • acordo com os dois, fiscaís que

-Naquatta-feiFaà.tardeosfis- fizéram a apreensão' da
caís agiram11,0BazafCaeíano,na 'mercádoria, outros estabeleci- ,

rua Reinoldo Rau, onde todo o mentos já tinham tido suas
estoquefoiapreendídoerecolhído mercadorias' apreendidas.
àReceita.Segúndooproprie�o", Acrescentaram que a fiscalíza-

,

que paga. R$ 800,00 de aluguel ção vai continuar na cidade

,
pormêsequeháoitomeseshavia

.

durante os próximos dias.

VIOLÊNCIA

G uara�iri� , � 'O vice

prefeito de Guaranürim, 'Valdir
Viek (PPR) foivítimadeVft)lenta
agressão na madrugada de

I
quarta-feira, 16, no interior da
Lanchonete Abreu,' em Guamí ..
ranga.

, Segundo
,

o " pro-
,

príetärto
da, lan-

( .

, Vo/di/ Vitk
Itlvtl t)

chonete, /lo/iz '

Valmor .

.Abreu;
' ,qusb/odtJ •

principal . ,

testemunhá, tudo aconteceu "de
,

'

repente", sem qu� nada justifi
casse o ataque ao vice-prefeito,
perpretado pelo presídente da !

,C�adeVereadores,Francisco..

Luis' de Souza (PMOB) e pelo
motorista do H�spita. Santo An-.

_ tônío, Walfrid Leitzke. ,

"

,

Conta Valmor Abreu que, por ,

volta de Ih30 da madrugada de
-, .

quarta-feira, estava sozinho com

/ o,:,
- ._'

.Valdír V,ick!J0 interior-da lancho- ' que pediu,umacerveja.Comalgu
nete onde, até pouco antes, mili-' ma relutância, já que .pretendía '

tantes doPMDB oomeIIDravaril a fechar as portas, Abreu diz queo
'

vitóriadoeandídatof'aulo.Afönso. serviu.

Quando todos já' -tinham ido "Oerepente entrouoWalfrid,
embora sem nenhum problema, aos gritos e imediatamente
segundo Abreu, entrounoesrabe-

.
agrediu o vice-prefeito dando

lecimento o presidente daCâmara lhe uma .garrafada na cabeça.
.

Wiek caiu quase desmaiado e'

"'I'
continuou sendo agredido pelo

,

'," motorista, e pelo p,residente
-da

, ' " Câmara. Pulei em defesa dele e
também fui agredido a

'cadeiradas".dízAbreumostrando
ferimento em um.dos braços. Foi

,

quando ·gritou para que sua
:mulher, que estava dormíndo,
, trouxesse um revólver.

"
,

"Aí os dóis fugiram em um

carro"; disse, Abreu. Noveículo,
,
segundo se 'sabe, havia mais

quatro pessoas.'. Além da i
.

" garrafada que quase lhe tira a
.

visão do olho esquerdo, o vice
,prefeito levou chutes na boca e'

VeTeador"Chiquinho",�gres�or
,

teve o nariz quebrado.

, �'_p"'lÓO,""quoI_,_ccm
.cwldad.., moda .-cI1na.',......._1:

Av, MalDoodotod. Fano-. 2110
'

Fon.:72-�

Fiscais levaram tudo no Bazar Caciano

,\lI'AÇÃO
CANARINH-O

'�,IfUM�NIZ�Ç�O· DO T�NÇITO' €M :

',)"�GU� DO ÇUL'€ POçÇUJ€L. '

ßt:..ÇT� H-�V€R UM� CONça€NTIZ�Ç�Ö,'
DE: �Mß�ç �Ç'�RTE:Ç:'

'

.

P€D€ÇTRE:\ E: MOTORlÇt�Ç.

WÁ ®� ���btfga.o�ß
'"",Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�" 'ENCONTROS'

,ifitral.·di)'. cauuinense FtMEreúnep�ofe�s�r�s
,'" ',-; ; " '.' /,

d'
'

.. , •..
'

.
• ',paradebatercalendano

'_.

J ocontece no la tnnta. J� d�Sul-N�próximo . seleCi�nadÓS do municípíe>
,

'

,,' , dla21 serareahzada na sede da 19' ,
"Acreditamosque OS profiSSlOnaís,

" '
' Secretaria Executiva Regional de ,de educação física, podem, em

J'
'

_ Ensino (Sere), de 'Jaraguä do StJI, 'muito,' colaborar, para o
, �raguá' do Sul � ,O

'

O presidente da FCF. ,Àos 'atletas juventínos. �ara o um encontro c0m'o� professores 'crescimento e fortalecimento do

',"MolequeTrav�so";pooedizér ,?reliminarmente as finais técnico Abel � Seuza, toda.a de educaçãofísíca queatuam nas ,esporte ,amadof',em nOSló

·
adeus às suas: pretensões de acontecerão nosdias 11 e 18 do .empolgação que se criou com a escolas das rede� municipal" . município", definiu Jean.

'antecipar
.

'pr6xilno mês· mas Delfim antecípaçãodojogo pára o dia estadu,aI e particular. O encontro Novo encontro,
uina das 11'.'11_11 ,reSSalta de que se o Criciúma 271 acabou se transformando" será coordenado pelo presidente Representantes .ríe apro-
partidas da, ..

'

'

prosseguir na dísputä do, em frustração, ',' ,da F�ndação' Municipal "de ximadamente . 50 clubes,
.

semíãnaldo l1li11111111/11 Campeonatoßrasileírofhípötese "Estamos treinando a várias Esportes (PME),
.

Jean Carlos.' sociedades, ligas e, demaís

� tllII.J-oLóll pouc.o provável)? o certame semanas e a ansiedade já estava Leutprecht," e. objetiva' o

'

entidades promotoras de eventos

.

Cat:annense., . �",", catannense acabarä somente no
,

tomando conta dos- integrantes f�rt'alecimento:' do despor.w esportívos.em Jaraguã do Sul, irão
Isso�or�e. ti.j.,1I. ".

.

ano que ve�, no mês �e jane�o.' .

do plantel:', disseAbel., jaraguaense,
.

.
,

sereunírcomopresidente d�FME.
o' Fíguei- '"

. • Tambémjããcouestabelecído
'

Não está defmido se haverá SegundoIean, serão debatidos no día ,23 deste mês no auditório,
renseuãoaceitoualterarasdatas que "após o segundo jogo em' ou não um .amistoso de o �a'lendáno-esportivo de Jaraguä .do Sesi d� cidade. O objetivo é li

e, horários dos jogos e que se caso de empates em número de preparação com urna equipe 00, do S�l, se définii-ão as príorídades '

elaboração do 'calendário,
cumpra O que foi determínado . pontos.deverã serrealízadauma, -futebol .paranaense, 'come> doesporte de base, bem como dos esportivo de 95.
pela: Federação Catarinens� de prorrogação de trinta minutos e

.

pretendia a direção dd, clube,
.

Futebol (FCFr, contando com o 'em que se persistindo o emPate' dias aträs, mas' Abel disse que
apoio do presidente da entidade. o, time Classificado para a final

/

vai manter o ritmo intenso nos
Delfim de Pádua Peixoto.

.

. será' o mandante" do segundo treinamentos: visando a plena.
Com isso o jogo entre o jogo. Isso significa que se o condição, dos jogadores, Ele já .

Juventus e, Figueirense" no Juventusper�Í'eníFlorian6polis, tem definida a escalação d� .1

Orlando Scarpelli, s6 acontece ,e vencer'em, casá, haverä equípe exceto naja alguma. •

,

mesniO no día 30 de novembro,
.

prorrogação. Maatendo-se o mudança tãtíca imprevista ou

'n(} entanto o jogo .de volta .empateço "Moleque" irá para a por motivo 'de contusão.
-

· accntecê.ínvaríavelmentenodía. "fmal. ". Ausência "certa apenas do
4 de dezembro. "EStas .dátas são

" "Água fria volante Amauri, que, cumpre
asünícasjeservadasequepOOeria A notícia da não antecipação suspensão automática: Para seu'
fazer' com' .que o campeonato do primeiro jogo da semifinal, lugar, o treínador.deverä escalar
�aiDdanesteano'i,atmÍlou foi arrefecedoraparaos ânimos' , o jogador An<lerson.

MQUNTAINBIKE'

.. Paoltlvpnêt!duasetapasemJoinville
.

-'. ," ..'. J
•

'.
'.

'.

"l .

JaràguádoSul-A ''bikeri,i e técnica":A prov� foi válida nas três voltas ela acabou em

jaraguaense, .Paola Gla:éi, pelàgaEtapadoCampeonato póineiro.
· Hackbarth,' conquistou mais Intercol�gi�,quetéránovafàse .' A pr6xiIna. etap� desta

'.
dois primeiros 'lugares, Jem nodià27 denovembro,confum

.

competição' a�ontece dia 26
,

provasdisputadaSemJoinville ,enduroderegularidade. '. .

deste mês. .' .

noßnalde semaria,quepass(}u , Nodoßiliigo.Paola<Íisputou· Neste final de semana a'·

(12e �.3).Nosábadoela venceu 'a segunda etapa da CopaBike '''biker'', pairocinada pe�as
a {'rovi "D.own Hill (s6, Tech, � bairro Jatlvoca; na empresasChoeoLeiteeFlying

: ,descida); em úma disputa de modalidade Cross Cotmtry Bikers, disputa, .em
,

aprpximadamente 3 qu1lô- (subidas e descidas), em uma Florianópolis' e São Jesé, no
metros, noMorro doMirante. . p.ista, ques�gundoela,�muito

' litoralsul' d�,Esta,do, as duas. I'

"Tràta.-se de um3:Pis@ mUito ,boa e 'com uma extensão últimasetapasdoCa.I11peonato
,
velozqueexigiumujtaatenção. ',aproximadade 2 quilômetros,. Estaduàl �e suà cat�goria,'

" ....

,

','
..... ...:'�

OalgodàQmgavKii. I Q'�'" '\
, , c.). ,

, .

Jaraguá,doSul, 19 denovembro d'l99.4'"

ESTADO DESANTACATARINA

.PrefeituraMunicipal de Jaràguá do Sul- �C '

.. �
�

AVISO DE ,LICITAÇÃO
CONCORRÊ-NCIA�PÚBLICA N2 o1i94 '

,

,

I
'

A PRE�EITURA MUNIC1P�!- DEJARAGUÁDO'
SUL - $C, estabelecida na av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 247, em Jaraguádo Sul,' Estado de
Santa Catarina, torna público aos interessados
que, de contormldadecom a Lei·nº 8.666, de 21 de
júnhode 1993, atualízadapela Lei nº 8.8,83 de08 de
Junho de 1994: fará reaüzara CONCORRÊNCI,A
PÚBUCA' em referência, parà a execução de
'Obras de Infra Estrutura Viária no contorno de

Ja�agyá doSút, com prazo de-vencimento marcá- .

.

,

"

do para às 15:00 horas do dia 20 de dezembro d� \

1994, data-prevista para aberturados envelopes.
MäiQres informações e cópias 'deste ed�al, pode-

.

rãoser obtidas na PrefeituraMu'picipal de JaragCl'á '

doSui, de segunda à sexta-feir�, durante o expediT
, entenorma�doórgão, noendereçoaêimamencio:..'�
nado.

Jaraguá do.sul, 14 de novembro de 1994

. DURVAL VASEL.
Prefeito Municipal

l'

,

FONE (0473) 76-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




