
J
,

Aberturaontem CR$ 2.750,00 = R$J,OO' 'Cadernetas depou-
,CY, ' - SégundopriMsões de', " Pança Cl)m aniversé-,

"
. r .'-

cPlÍLRS 0,&460 '

, R$ 0,8480 bancos que coletampreços rio hoje, 10, terão um

Tur. 1$'0,83 " •R$ 0,86_- i.pataprojeçiiodos custiJs rendimento de

:IIM,'PRES,sof- Regional"ontem -', ,devidiJ;inj1açiíode 3,7265%.,
_

_

_" Par.R$ 0,84 ' R$ "0;85- janeiro seráde2%.
.

Novembro

D.ezembro

Janeiro- '

Fev'ereirq-

" CR$15.021,00
CR$ 18.759,00

,

CR$ 32.882,00
CR$ 42.829,00 ,

.

Mínimo rDm - R$ 70,00 '

Dalmar

���-0171 CAIXA P('�"l-AIH I H I 't' (') 'r"
, _ ,,) r"f
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NATAL
Biblioteccr' 'pública do

Setor .de
' Santei Cotarinq

,

Comércio vive ..a exp:ectati'·
.

�

,

•
•

I

': :�

Vintee uma famílias rece
'bemnesta segunda-feira, 12,

,

os contratos e aprimeirapar
_çela 'do financiamento para '

casa própria, através da se-
,

,

cretariamunicipaldeHabita...

çãodeJaraguádoSul,dentro
-doProjetoUnidade Isolada.

'

Página7 NtU Iojtu; tUpe"oa, Db,trvtUII, 'O, p,.ço� diu mercadorias

Enqu�t� as pessoas,'
- cadavezmais.preocupam-se
em pesquisar preços, os co-

\ merciantesdeJaraguãdo Sul
vivemdias deexpectativaem
relação às vendas de Natal.'

'

Atéagora, deummodo geral,'
o volumedenegócios tem se.

mantidoem patamares consi
derados normais.Acreditam,
alguns, que isso seja reflexo'
de um hábito já enraizado na
população: deixar para fazer -

as comprasnaültímasemana
'queantecedeo�ata1,

'

Páginas 4, S,e 6"

Famílias' recebem'
contratos, para a

, construção ,de'casar:

.

oas
- veiftlas{\;

',' ,
' f5 r.:_> \,e": i,' "',.e,,-,,�.,;:..'_ ._

't'
...\

, .' ,ôlI:I _J I
'

.,1' ;:�"

"k
'

l �:�. ;---'1

.

Dois c�tfllid(lto§} \

,.. ......... '.�

" dispuJam"eleiçâó ,,'

.para pt��ident�_
A Câmara de Vereadores

'

de Jaraguã do SUl elege na

próxima quinta-feira, 15, o
, novopresidentee.nornesmo
dia,encerrao ano legislativo. '

Aeleiçãoestäpolarizadaen-
,

• tre dois candidatos - Valdir
Bordin eGilmarMenel, am-

•

bos doPTB'. Página 3
'

._.F·...
-_ .'

,

Divina implanta
,

enfermâge!fl: de "

-r grau em 95
. ','

A partir do' primeiro se-

mestrede950ColégioDivrna
Providência, de Jaraguä do

Sul, vai oferecer o curso,de
AuxiliardeEnfermagemaní
vel del" grau. Destina-se a

,quemjáestáatuandono setor
e a quem pretende ingressar
nà área.

'

Página 7'

Fon�ax(0413)71�1
,

Jlr,aluí dQ $� .. �C
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

EDITORIAL,

Roleta rus.sa
.

'

.

Aétn do:P�B,
'

P�dO do 8overnad� formação'-, do primeiro , escalão, do futurô
eleito, quem inflúenciou mais na vitória de Paulo . governador, PauloAfonso. Porque não se trata,

, Afonso Vieira: o PFL ou o"PMDB? Na verdade, 'si�lesmente, da nomeação dê, secretários e

não há como dimensionar isso Porque ambos, no presidentes de autarquias.
primeiro turno.vjuntó com o PDT sofreram É Ii,!l Assembléia Legislativa que estä'o calca-
acachapantes derrotas nas urnas, Porém, agora ,nhàr'deAquiles. Lá,PadlöAfonso tem a seu favor,

'

pefelistas 'e tÜcanos, mesmo que digamo conirä- por enquanto, a minoria e a persistiro quadro ,

tio, disputam palmo � palmo as ,�� importantes terá dificuldades iineilsas na aprovação de proje-
•

,

�
•

�,
,

... oi c;. :..

secretarías de Esta,�o e não se contentam com o
"

tos já dêliil�s para o próximo ano. Inclusive

que lhes é oferecide pela colaboração emprestada "para 'I criação de três
,

.

novas .secretarras jã
à vitória no segundo turno, ",

'

anunciadas.
Mas é assim meSmO que acontece, em qual- . Ö que 'vale'agora é garantir apoiopolítico. Por

�er parte, num píeítode coligações estapáfúrdias' "issõlíãO há constrangimentos em lotem: secrétari
como ocorreu em Santa Catarina, onde o candida- as .e autarquias, que vao sendo repartidas de
to � vice..governador pelo PDT, Vilson Souza, do acordo com o peso eleitoral que cada região teve
PSDB, teve que subir empalanques dos presiden- 'nas umas em 15 'de' novembro. E nessa linha de '

ciáveis LUis Inácio Lula da Silva, Fernando racíoeínío, o endereço de cada deputado temmaís
,

HenriqueCardoso eLeonel Brízola, os três ínímí- importância que a pröpría competência'dos que
gos declarados. forem nomeados, 'É, resumindo, 'um ninho de

Este é _o principal fator complicador para a cobras.'

A curva 'do envelhecimento
... WaTt.,Fa/con.

, \

Começaqúandoocatabolismo NoenvelhecimentoasartériaSque' cÓronária entupirem, provocam o

(destruição das células) é máís írrígamocérebropodemficarblo- curto-circuito das fibras eíétrícas.:

r�pido que .o .'anabolismo
.

queadas devido aos processos O coração de qualquer idade é jo
.Ireprodução celular) e não é si- -arterioscleróticos, Detalhe, vem quando apresenta támanho
multânea em todos os órgãos. O embora o cérebro corresponda a normal, freqüência de 60 a 100
coração normal -começa a �2% do corpo 'em peso, consome bâtmientos Porminuto, funciona
'envelh�cer aos 60, anos. O 25%'dê oxigênio. Os desafios in- .jnento adequado das válvulas e '

aparelho telectuats estimulam o espessuranormal de suas parêdes.
lócan<ia O ti.brD,

.' crescimento dos dendritos e Síntomasdeenvelhecímento-falta
_" ossos. axônios dos neurônios; Se o de ar progressiva a esforços que
müscu- i. tDtnD 'cérebrofosseumcomputador,isto ' antes eram feitos normalmente,
los e car-, significariaqueestaria recebendo dores no peito, palpitações, des- ,

•

'tilag�s,!. 11m maís dados em suamemória maíos e tonturas. Dieta adequada,
aos' 40 Ao envelhecer; o ser humano commenos Sal, açúcar e gotduras;
anos já InIÍStlllD' .

perde QJIl bilhão dos s�us cinco restrição ao cig8ITO e bebidas e

aprese�- bilhões de neurônio. Para evitar ,controle da ansiedade sem uso de
ta, os primeiros 'sinais' de perdas ainda maiores, é ,preciso remédios., De s� importância é'
de�enera�o. runs epâncreas são 'exercitar, b cérebro. palavras' fazer qualqueratividade (fsica que
os quemais resistem.'

.

cruzadas, quebra-cabeça, xadrez
-

use' todos os grupos musc�eS,
Enirelaçãoaocérebro"sãocada e leit� são meios para'isto., ,COmO a. caminhada e a natação.

vezmaiores·as provas de que este ParaoCoraçãosemahterjovem,:Para o coração basta caminhar de
- órgão funciona como um múscu,;' pense que ele ê como o sistema 'dois e meio a trêS quilôlJl.ettos a

lo; quantomais você o usa, mais _ elétrico-hidráulico de um,prédio,
'

,pàSsonormal, de três acinc6vezes
ele cresce;Aeapaci<Jadedemantê- em que o en8u,iço � uma,parte por semana.
10 jovem não ceSsa com -a' i®ae. prejudiCá a outra, :Se as artérias

......._
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Confira 'a História
, I

"A Hist6(Ül de nossa

gente nãopodeficar só
_

,

"

,

na saudatle".
,

'O Passado 's6 é impor.
"

tantese o seu tempo foi
.', r

b�m empregado

Barão de Itapoeu

Há72anos
- Em I�22, o comércio de frutas entre
o Bíasil e aArgentina sempre foi bom,

.

desde o tempo do Império, quando se

"
construiuumnavioesPecialmentePara
o transporte de' frutaS (bananas) do
Desterro à Buenos Aires. Mas no-ano
de 19�1, intensifikvam-se ainda mais
oIntercêmbío: Em 1921, o Brasil
exportava 1.884.753 cachos de bana
na,abacaxi,371.380elaranjas,38.484

'. H�'7o'anos

caixões. Outras fJutas 255 caixões.

Importá_vamosdaArgentina,I.U,7cai
Xas de frutas frescas, segundo o COn·
'sulado Gerardo Brásil naArgentina.,
- O dr .. Belisário Penna, grande
sanéador do Brasil; passava por
Jaraguá, vindo dé Joinvílle, e seguin
do para Curitiba, Era Diretor do

Serviço de Profilaxia Geral: '

- Em 1924, as qaestões de limites, POVO,.ondesepunhaalimpoaql1es-
. apesardetodaaregulamentaçãoexis- tão criada em PontaGrossa, com ele

tente, era levada çom freqüência O' mentes militares de Chapecö,
sr. AlÍdreas Hotu: de Itapocuzínho, integrantes, do Batalhão Patri6tico,
publicava' um abaixo-assinado, que entraram em conflito com' os

declarandoque não reconheciaacerca ferroviärios, de que resultarammuitos
de seu vizinho, Fritz Vogel, díspon- feridos' na principal rua de Ponta
do-se a discutir a cercaIimítrofe Grossa

'

,

construída
'

- Apresentavam-se como candidatos a
-ARevo.uçãoe02°B�daForça deputado, o dr, Marinho Lobo, Artur
Püblica, era um longo comentãrio de

"

Costa, CezarPereira de Souza e Hans
,

,

primeira página 1\0 CORREIO DO Jordan, ao eleitorado de JÍIragUá.
. Há 57anos

'

-Em 1937,oPref.LeopoldoA.Gerent,
_

sem acréscimos pata compra:s
sancionava a Lei ,é 62, de 15/09/37.. maiores. Revendedores: 20% de des"

queÓrçaaReceita eFixa aDespesa, conto.Jaraguá,24deoutubrode 1957. '

p� o ano de 1938� no valor de Rs. (ass) Al(redoKlug,Roberto Horst,
294:000$000 (duzenios e noventa e Alberto Bauer e J�rge Bohr".
quatro contos de réis). - Havia uma debandada entre- os

- Os pãdeiros faziam um comunicado, integrlilisias que seguiam��Salg.
em língua aíemã:' "Os pâdeiros de do, com declarações (algumas até em
Jaraguá, abaixo-aasinados, em faCe língua alemã). Um deles: Declaração
dos constanteS aumentos do preço de - Eu, àbaixo-assignado declarO que de

trigo' e outros insumos, vêem-se lO de julho em diante, nãl? ,pertenço
forçados a fixar os seg1,iliites preços: mais,à Ação IntegralistaBrasileu-a.
para habituais fregueses - lO pães, Jaraguá (Bracinho), 1-10-37 (ass). _

Rs. 1$000/40 bolachas, Rs. 1$000; ManóeJ AUgusto F1orind!l".'
, '.

, Há 10anos
-ÉinI984,osWmosandavamexalta- como Com AlmirO Farias Filho (que
dos ná Câmara ,de Vereadores de momentos aDtés teve forte desentendi-
'araguá do Sul. Funcionários munici- mento com Menel, na sala da

pais e estudantes pressionavam aVQta- presidência, afinnando que se estava

ção o projeto que reajusta'a os venci- agindo <le má-fé, tentand'o jogá-lo
mentos dos, servidores. Na priméira co.n�os funcionários, diZendoAhpiro ,

votação o PDS abstinha-se de votar, qUe "isso é um� cal�ma difàina--
masna se8lln;daaprova-va,junto com a ção, pois nem, mentir é capaz esse

bancada do PMDB. Houve fortes dis- elementq",quandoapresidência "cortou
CIlSSÕes em tomo do projeto entre os

'

a paIaVIà", colocando, o projeto eDl

vereadores, Amoldo Schulz, Orival votação, onde se ci,nstatou que ,havia

Vegiiíi ê José Gilberto Menel, assim §ido aprovàdo por unapimidade .

Fone (0473) 71·2277
JaragUA dO,Sul _ ,sc

Dóas Rodas
Inclostrial
ALTATE NOI.OO/A
EMMAfit/}AS.PRIMAS

, PAJtA ALIMENTOS

\'

A comunidade cresce'

e se transforma 'pelo
trabalho. De cada um

e de todos.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�Retranca.'
.

.

(C.M.)

Mesma história
,

- o governador eleito Paulo Afonso Viéir� já avisou: as obras
em andamento serão concluidas, porém projetós já prontos e

comfinanciamentos garantidas serão reexaminados.É'a velha
hist6ria: não se fas: p-ra 'nao dar o gosto de admitirque a idéia

foi de outro. Isso ocorre sempre, em prejúizo diretoda popula
çõo que 'se.vê privada de obrasprioriiarias e fica à espera .da

-

eleição seguinte na esperança de ver alguma coisa feita.
,

'

Édose!
.

-

,
.' .

Homenagem
Eggon.JoãodaSilva,presidente
do Conselho de-Administração
e um dos fundadores do Grupo
Weg, recebeu quinta-feira, 8, °
,título de.CidadtIoHonorário de
Videira, cidade sede

-

das

emrpesçst'erdigõo.ondeexeree
atualmente o

-

cargo de Presi
dente Executivo. Títuío foi
entregue durante sessão solene
da Câmara de vereadores.

Punido- -.
Atualpresidente da Câmara de

. Yereadores de Blumenau,
engenheiro Arlindo de
Franceschi, (PSDB) teve seu

registro suspensopordois anos
pelo Crea. Motivo: mais de 30
processasporobras irregulares,
adulteração de --documentos e

componamenta anti-ético na

profissão. Condenado por 11
votos a zero.

_

.

Rasteira
Saindo -

Mais de 50 nomes foram leva-.
Departamentos da prefeitura dos ao governador eleito pelo
quefuncionamna GaleriaDom 'PMDB de Joinviüe, como op.

Francisco vila mudarpata ins- çõesdopartidoparacargas. Nil
talações 'que estilo sendo lista, ninguém, mas ningaém
construidas junto -a garagem mesmo de Jaraguá do-Sul. Isso
central, naBarra doRio Cerro. _ mostra que o -tal trabalho de
Proprietário da galeriapediu o integraçãa proposto por depu
imâvel de volta. Vai construir

-

tadoseleitosdelá,tpapoji,mido.
um prédio no lugar- Contra-ataque

_ Opçãó A acusação (única) corara o ex-
Em Lages o prefeito Fernando presidenieFemando ColÍoré a -

Agustini resolveu dar aos deter usado dinheiro doadoã

mo radores o direito de campanha Ror emp-resas
- privadas,parapagarcomaspes-escolherem os nomes dos soais. Agora; advogados.de debairros.Através deplebiscitos. _ fesaqueremsabero quefoifeito

-

Até ágora três já foram com a sobra de R$ 2 milhões _ -

"rebatizados". Isso evitará - segundo aprâpriacoordenaçãa
constrangimentos-como, por - de campanha -de Fernando
exemplo, morar num lugarcom -

HenriqueCardoso-dos_R$33,6
° nome de "Tifa da Mosca"- milhõesarrecadados.
(Jaraguá do Sul). Com menos

"tSolução" -

adDos três secretários est uais
, PeemedebisulsdoOeste não es- que temhoje, Joinvillepodeficar '

tavam aceitando a indicaçãodo apenas com a Saúde, depois de
empTiesárioPUnioDeNesfÜIio ter garantido vitãria singular
(PFL); como secretário do Oes- aogovernador -eleito. Como já '�

te e doMercosul. Ogovernador disier quemvaimandar éoOes-
.

eleito, PauloAfonso Vieira, já te e o Sul, isso estä claro como '

resolveuoproblemas criouuma _ água limpa. Para o resto, a�,,
novasecretaria, adoMercosul. migalhas, quando. muito. E
Prático, MO?, esperarpara ver.

- SERViMOS BUFFETDE SORVETE ,

'TORTAS, TAÇAS E SANDUlcitES GEI,AI)OS ' TAMBÉM COM CAFÉ,
a-iOCOLATE'QUENTE, "BoLOS E SALGADOS

,

- V...... provar DO•••• delicias!,__ '-
'

.. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819- Fone(0473) 11�724

COMPLICADO

Partidos disputam cargos
, ,

no governo de Paulo Afonso

LEG-ISLATIVO

Bordin deve ser o novo ,preSidé1tte

FIoria�Ópóm· - O- go�erna-
·

dor eleito Paulo Afonso Vieira, e�
-controu urna SOlUÇa0 para apazí
guaros ânimos delideranÇaS.peeme>
debistas do

I.,.Oeste que
não acei�lIßl .,;,.. .
a indicação ••.,,, ..

·

doempresä- tA_.1t.1lt1" ti•.ríoPlíniode .,..

Nes FiÍ�O 1•••618.
(PFL), can-

-

.

Jaraguá do Sul- ACâmarade
Vereadores antecipou para o próxi
modia 15, qaínta-feira, aeleição do
novo presidente emembros damesa ..

diretora. 'Até agora, apenas dois
nornes foram ventilados como can
didatos àpresidência:ValdirBordín;
atual 2" secretärío, eG�Menel,
atual vice-presidente da Câmara.:
iunbosdoPTB.Oprimeíro.segundo
especula-se, com "maiores chances
já que, além dó apoio de peperristas
e petebistas também tem a simpatia.
de vereadores de oposição.
: A eleição de Bordin também

proporcionaria, Segundo observa- . Vmado" do PTB te", a .lIfIIiorfa
dores políticos "do processo su-

cessório da'Câmara, o cumprímen- PartidtJ,TrabalhistaBrasileiro.Com
to pacífico do acordo estabelecido. -a eleição do novo presiqente e da

.

'quando; da el�ição do vereador . 'mesa diretor� aCâmara deVerea-
, LuizZonta;entreoPTBeoPPR,de· dores encen:,� o ano legislativo.
que o'próximo presidente-sairia do vol�aIÍ�ó ar-eunir-se só no,mês de

_

· didato a vice-governador na chapa
de Jorge Bornhausen;para ocupar a
secretariá do Oeste eMercosul. Di
ante do impasse por elemesmo cri
ado numa região onde obteve ex

pressivavítõría, PauloAfonso anuo-
.

ciou acriação dasecretaríaßxtraor
dináríadoMercosul, que deverá ser

,

entregue ao PMDR
No caso da secretaria do Óeste,

a pasta selá reativada depois de
extinta pelo ex-govemador Vilson
Kleinübing, porém 6 funcíonärä

apenas como um escritório de re

presentação política "dó governo
naquela região e _não mais com a

estrutura que tinha antes. Além
destas ruas, ou,!a secretaria já estä

�de�nida: ado Programa deQualída- ,

paulO A/!",so cónJir_ três novas secreÍ4rias

deéProoutivictadedoServiçoPúbli- Assembléia Legíslatíva, a ser·
co Bstadual, J2aÍ'amelhorar o atendi-

.

convocada extraordinaríamente.
mento em äereas consideradas es-

_ Isso permitiria aVieira, no casode
.senciaís como saúde, educação, se-

.

aprovação, nomear todos os titu
gurança e sistema tributário. lares já no dia;2 de janeiro. A
Á nova estrutura de governo

.
convocação da Assembléia, po

anunciada nesta semana peÍo go- . rém, dependerá de autcrização do
vernador eleito Paulo Afonso, po- governador - Antonio Carlos
derá começar a ser apreciada a Konder Reis, quefica no mandato
partir _do dia l' de dezembro pela ' até 31 de dezembro.

fevereiro, salvo se houver neces
�idade'de uma convocação extra-'
ordinária, que pode ser feita pelo
prefeito ou pelo próprio presiden-
te do Legislativo.

'_
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- ,

ENCANTO

· -.A proximidade do Natal,
.

tem transformado a cidade, Há,
. nO' ar, um clima.diferente e nas

ruas e lojas mais pessoas queem
outros dias do anO'. O trânsito
anda mais congestionado e o .

colori-
do das Dolti
roupas,
por ins

tantes,
oindo
,

passa a .. ti um
impres
são de
e st a r-

mos numa imensa .colônia de

férias, com conversas e sorrisos
maís constantes. Aos poucos a

"febre" pelas compras de

presentes vai seespalhandocomo
um surto fora de controle.

O antigo hábito de se

presentear, como o fizeram os

Três Reis Magos com ouro, in-
•

.

censo e mirra à Jesus, move a

maioria das pessoas 'numa Só

direção, tal qual um imenso

formigueiro onde cada um sabe
exatamente.o que quer e o que
fazer. Tudo o mais torna-se

secundário, até mesmo .a

curiosidade em saber por que
sempre agimos assim nesta é�.
cadoano.

O Natal festeja o nascimento
de Cristo e' ísso todos sabem,
MasnosprimeirosséculosoNatal
cristão tinha várias datas de :

'mis/i/iD

.<

·GERAL Ja�doSul, 10 dedezembro del994 '

, .

da luz do dia. Por isso a liturgia
. contrário do Brasil, a fígura

natalina retoma esta idéia, iden- central dos festejos não é QPapai
tificando Cristo como a verda-

. Noel, com seu trenó puxado por
deiraluz do mundo. .'

renas. Na Holanda as crianças
Pazíam-setambém.sacritícíos esperam pelo bom São Nicolau

ao carva1ho sagrado deOdin, com (nome antigamente dado ao Pa

adorações a umà árvore que sim- pai Noel no Brasil). Na Itália
bolízava o Deus-menino. Foi aí uma bondosa feiticeira de nome
que,atravésdospovosgennânicos, LaBefanafazmais súcessoentre
surgiu.a ãrvore deNatal.que data as crianças que'o próprio Noel,
00 tempo de São.Bonifácio €i que que lá é chamado Babo Natale,

estã praticamente em todos' os No México, a distribuição 'd9S
lugares: nas ruas, nas casas, nos presentes se dá pela Pifiata, um
templos, nas lojas, nos hospitais. jarrodebarrodecpradoemformas
Assim como os presépios, o deaniinais. São as várias facetas
P,rimeirodelesintroduzidoporsão do Natal que os leitores do CP
Francisco deAssis, no séculoXll .. · vão conhecer na edição especial

.

Em muitos outros países, ao
.

dodía 17 próximo.Presépio: .e';çtinto rlufgico há oito.séculos
.

\

.......__,...._-- OPINiÕES SOBREO NATAt;;....;..._·"'-----

, .

.

comemoração. Em-6 de janeiro, _

ein 25 de março ou em 25 de "Para mim é a data mais
dezembro, data ofici,alizada .no emocionantede todas. Aspesano de 440 com ó intuito ãe
.crístíanizar algumas e grandes

soas ficam diferente-s, mais
·

testaspagãsqeeacoetecíemnes- alegres, talvez com a

te día,Umadelssemkoma.caa, esperança de uma vida
,

mada de Saturnalía, além 'dos melhor, depoisqueo ano novo
cultos solares entre os celtas eos chegar. Acho que vou ganhar
germânicos. Nestes ritos,emnoi-

· teslongasefrías.sacríncíoseram
·

feitossuplicando-sepelo retorno

II MalhasDahllar
-ram a pronla anlraga: .ala malba, .

. mal"'nba,-malalon IIaáaeamlll'Çado·
IOlalmalita ..arearlzado, fabricado•.
com a malho, lac�ologla

.

"Minha expectativa é a "É umapena que o NatalNIo "ONatalparamim, hoje, está
melnorposstêelparaesteNatal. tenha maiso significado de anti- muito mais voltado para o lado
Éummomento âereunirafami- ' gamente. Hoje sä se vê o lado. oomercialdo quecnstao.Poucas
lia, onde renasce a esperança matf�ial. Muitos prese,ntes, � o pessoas se preocupam' com o

.para que 95 venha com muita' esptrita de Nat(J.1 está esquecido. espírito deNatal. Amalo/iaquer. '

alegria e saúde. Deoutro lado, o
O . Natal não se resuflf! s� e� sabe/à quevai ganhar, ou o que

. .. presentes. Seu verdadeiro stgnt- .

comérctOfazda�ataumachance ficado eonascimetuo deCristo e,
vai produzir para vender. Acho

de faturar, 11J..a$ tSSO tambémfaz, por isso; deveriamos refletirsobre que até as crianças não vêem o

parteecontribuinesteprocesso", isso".
. Natal como deveriam".

RogérioLauroTomazelli,
.

Lei/aA/bano,17,estudan- pavid da Costa, 40,
34, ectÇ'nomista te e comerciária

.

. corretor de im6veis.

um relógio".
DanieladaCosta, estu

dante·

I�AÇJl ..N()S IlllA �TISI'I'À'
POSTO DE VENDAS .JUNI'«' Á-FÁJIRICA,

.

llUAJOINVILLH 1346
.

UUA..fi DALMMI- AV. GHTÚLIO VMIGAS, 128

.JAllAf.IIA I)f', SIll..
-

- SC�
14'.)NI� 71- .'(;(;(;
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ÇORREIÓ,DOPOVO - 5Jaraguä do Sul, 10 de dezembro de 1994 .: , ERRL

VENDAS

Comércio espera venderbem nesteNatal
r

o presidente daCâmara,
de Diretores Lojistas de

Jaraguä do Sul, (COL); Amo
Beber, durante reunião-almo
çodacategorianàquarta-feira
última,7, disse que � expecta
tiva do
� .

c o -

mércio
dacida

de.para
esteNa:

talé das '

'

)
,

do o' presidente do COL, o 'lojas nos últimos dias que an-
o movímente-desde o Início de .tecedemoNatal.Mais otirnis
dezembro", prevê um volume .ta, o· lojista Ilinor Beber diz
de vendas maior que o que o. volume de negócios,
registradono ano passado. temmelhoradoporqueas pes-

Nas ruas, ornovimento nes- soas estão empolgadas com o

ta última semana foi muito aumento do poderdecompra.
grande. Com o salário de

,
"Nós bruxamos os preços

novembro na mão e uma 'dos' nossos, produtos, com

parcelado 13° salãrío, as pes- margens de percentuaís.osci
soas' foram às compras, ou landode produto à produto, e

, quase. Isto porque, em tem- também renovamos o estoque
'pos de real" a pesquisa de . para atender a demanda de

preços tem sido aregrabãsica' Natal',', declarou, Ilinor,
paraencontrar artígosmaísem acrescentando qu� estäfazen-

de negócios desejado. Pára contai e.icom isso, esticar o' do uma promoção com 15%

Beber, issoé comum, um há- ,dinheiro no bolso para todas de 'desconto na venda de

bíto já, enraizado nas pessoas, as festas de final de ano. brínquedos.que termínahoje.
que costumam" fazer, as Os comerciantes falam em "Fízemos isso pará oferecer

compras de Natal na última' pequeno crescimentonasven- umavantagemamaís aos nos

semana,Mesmoassim, segun,"
"

das e esperam uma corrida às '

,

,

sos clientes;', explica:
.. _'. .

.

-

Poroutrólado, acomerciante
,

JaneMoretti dos Santos, éme
nos otimista. Ela, que trabalha

.

eom.a Íínha de vestuärio, disse
quenãoacreditaqueíräakançar
o objetivo inicial desuperarem
50% as vendas do Natal de 93.
"Da forma que está, não será

possível aunientaro volume de
vendas. Hoje não se sabeo que
opovopensaenem oquequer"

,

.

aaalisou Jané.
'

Na sua avaliação, as ven... '

dasdeoutubro f-oramötímas e
'

em novembro se mantíveràm
no mesmo patamar' - sem

crescimento -, mas-neste mês
já esperava ter vendido mais.

"

Mesmo assim, eladiz que nas '

duas próximas semanas omo-
, vimento tem.de ser melhor.

Velldos'
tlestem

- O tOdO"
dio '!

melao-
, ris. Se-.
.gundoBeber, os comerciantes
organizados e com clíéntela

'

formadaatingirão seus objeti
vos de veadas, embora nesta

semanamuitas lojasaindanão
tenham registrado o, volume

Amo Beb,er ,

"Opessoaldeixaparàariltima
hora. por isso acho que teremos
um movimento muito grande,
�(mio emtodos os anos, na última

, semana antes do Natal".
//in",rBeber

. :its duas próximas semanas têm
de seimelhores, pois, até agpra está' .'
abaixo doesperado. Talvez não ire- ,

mosatingironossoobjetivodeaumen-
'

tar em 50% as vendas de-Natal do
alio passado, se continuar desse jei-

Bon"P"90.,boa�"'_"ooIiI .:

�••,·rmda rralClána.f� .lnfantN, .

, Av,MalDoodorodoF_ ..2éO
Fon.: 72-3388

, to", \ '

,

1)epetuleiuJo do di,.hei!J, lójas ofertcem de truJ� ,

Jane Morettl dos SantQs

� �UM�NIZ�Ç�O DO,T�NÇITO €M
J��GU� DO ,UL c PO,Sfll€L

B.�ST� H-t;\lJE:R UM� CONÇCI€NTIZ�Ç�O
·0€ �MB�S �) �RT€S:

,",:'P€D€ÇTR€S'€ MOTORl'T�'.,
,

. . ,
-

�

'ti
,",'

,

'

o/J� ,@rg A���rg[LO�ß

, I

\lJAÇAO
CANARINHO

., '
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CORREIODOPOvo-6.
.''fI;'"

PRES�NTES

, I

J arag�' do Sul - Se

depender das opções depresentes,
.

o Natal deste ano não deverá Set
.•

ruim para ninguém. No entanto, o
consumidor deveprocurar o artigo
que se encaixe ao gosto.de quem'

.

vai receber e ao bolsodequem-vÍli
pagar.As
lojas de

}ara�4á
do Sul
estão

P!epara-
.

das para
. �. resolver

JI.squiso· .

dSPMfDS'
imuitD

. impDtlDlltil

,

.

.;:

Jaraguádo Sul, 10 de dezembro, de 1994

Tv, 33pokgtldlls, prw'MI8fino e CQ1'O
- -

COIIl. controle remoto, movido
a pilha; custa em torno de
.R$ 22�OO e-pode fazer a alegria
de muitas crianças. No entante.é.
preciso que, se tenha cuidado

.

com a qualidade das artígos.
Comprar em alguém que se

conhece e 'confia pode ser uma
.

saída, mas é sempre bom

procurar ter cautela para não
se arrependermaís tarde. Anali-

.

se o bribq�edo, veja se tem re

sistência a quedas, sua origem e

garantia.

.

\

� .

Preços e opções para qualquer situação
I •

este pro

blema, tanto emrelação àvariedade
. dos produtos, quanto ao preço -.

Quem se dispuser a procurar
R.MgIo .,ofI8tU:-

verá que uma televisão em cores . .' . .

.

de33polegadas,comsomestério,
.

ííquídífícador podesaír entreRâ ,l.. l·ar·z·e",.;J.e.' "e" .·z·.m:-.···'1"'0r.1*.""o".s..
· égran "e·.·controle remoto, sintonia de 180 38,00 e R$.43,OO.·

.

J'C I I UUUI UI I "UUj I Ur UI
canais e outras funções custa 'algo Para quem quiser dar um

em tomo de R$ 2.650,00, à vista, presente pessoal, como um

enquanto que outra, também em relógio, os preÇo� podem variar
�

.'

Se o' seu. orçamento não se

cores e com controle;mas de 14",' .

de R$ 20,00, de um relógio s�m- encaixa nas opções cítadas aci-
.

pode sair por 389,90, em15 paga- ples que mareá apenas .as hó.r� , ma, não é. preciso desanimar.
mentes de R$ 85,20. até R$ 450,.00,� relögío S'OfISti- Pequenos presentes, a preços

Nos eletrodoméstícos, uma cado,.especI�par_amergulhadorc:s" muito baixos,podem ser encon-
máquina, de lavar, p�)r exemplo, que InClUSIVe mede a pressao trados 1" d arti·

.

- d'águ'a. os nas ojas e. go.s Im-pode custar de R$ 139,00, para a ôs
maís simples que apenas lava a Qualquer que seja a su� opção, portad ,qu.e. se .encontram aos

.

roupa, até R,$ 719,00; para a com-. muito caldadonahoradecomprar.
montes em Jar�guá do Sul. Ne

pleta que lava, enxagua e Atenção para 'a garantia dos l�, o consumidor pode pagar

centrifugá, com a possibilidade de produtos epríncípalmente.para os por uma pequena leinbrança

parcelamento,comousementrada. juros cobrados ne parcelamento, ou brinquedo de criança, entre'
Umcírculador dear custaentreRâ porque o seu presente de Natal R$O,85 até R$40,OO,comuma
45,00a R$ '65,00, dependendo do .. pode sair mais caro do que você variedade muito grande.
tamanho, enqu�nto um pensa.'

.

Um .carrínho de corrídas,

-"
••••• / o'.

v". '. :;;�..... .,."'"
. .... .

I r-"JI.7_'·] T�":--TT��.1"'-J.lr-1

._',
.

.

.

.

.

I ....
rMe��de ,

.... _ �

�áquina_.,."
, e telefone

.----;

.

I�
.,

'-

Cadeiras �xas e gjr�tórias .

"

D'O=DDk I
I: _.� ,

�ROI!EIROS INDUSTRIAIS
\

'78-1.....

Me•• Impressora e de Micro
'

PM-AI! 3P
A:tt'lono 5:�t��.
c/3""....
1.CO.. ...o.i 60

Estantes de aç?

.......... DO BUL ._ ....... cair....
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'VARIG,'
.' .

',',

Fone/FàX'
'-'. (0473)71..Q091

Fone/F� .:

(0473) 71-0091
.

. . i

COMPRÁ-SE
FJ;lhotedeR,ot-Wailer (fêmeaadul
ta) ouDobermann (fêmeaadulto).

.'
ContatO.pelo fone 71-9822

.:

'VENDE-SE
1 terreno de �90m2 na rua
Francisco Hrushka - Jguä,
Esquerdo. R$ 5.500 ...00 - Aceita
carro, ou moto. Tratar fone 72-
1722 .'

TROCA

-}
,RIO-SUL

"

.

C�Ql grande variedade ,em:
- Presentes

,

- Decorações .

- Ventiladores de teto com luminárias

u

r

BARBADA
,
Vendo traiJIer ruris�ar' ano 77, com ar

.

condicionado, gela,deira, fogáo"e OU7'
"'

'

tros equlpamentos, 'Brilhante luxo, .

:

com 4,5 mefros. Por R$ 13 mil. Tratar.
� com· Laus - tone ?:2�3363, ,Jguá do .Sul

BELEZA.Ê QUALlDAQE:V()CÊ ADQÚIRE' NA

,
_ .

..
A arte' em c;IeGoràr

PROÇURO
. Galpão. para alugarcom espaço

paraA2. ou 3 carro.s pára oficina C·O"Mp'
.

RA"
'

.

mecäníca, Tratar72-1023·. .'

HP MOTOS
.

'

..

ATENÇÃO COMERCIANTE'
Vendo estoque.de supermercado..
"Iudo a preço de. .atacado, éom
'?O% de desconto e 30 dias para

,

pagar. Tratar fone 72-1053

VENDE '.

. .

.

FINANCIA RUA:DOMiNGOSDANOVAN° 154
. .' .

.

(próximo sinaleiro daReinoldoRau)·Centro
�

. � ". .

,

Fone: 72':1890
JARAGuÁnó SUL· sc '

r... .'

CENTER
,

SOM

,
.

". ...','.
"

'

. ". '.'
'

.CenterSom CD,s,'·_DISCOS eFitas '.:
I ,. '.

,

'

.

.Uma loja diferente com uma grande vóríedcde no linha de CD's .

•Uma linha completei -d� todos os g�nerös (sombc -rock -dösstcos, etcl..
.'

. ,_

.CO's diretos dós gravadoras semintermediários e um excelente atendimento .

•Oferecemos linha completo de som, perto CD's, porta cosseíes, agulhaspl
'

toca disco, encordornentos p/.vlolöes � ·gúit�rras.
'

:. ", .' ,

.

•Promoção de CD�� com mois de 100bCD�s à 9,70 Reais.
,

'

Discoa partir. de,3,80 Reais ..

•A líquldcçöo é fantáStica I

.I 'C D; s . D IS C OS· F trA eS '•.E mais: Fitas virgens� violões, controle'pl vídeo-qorne, etc:.. r

'
"

.1'.
.

�

.

',j' *Urild loja doMuro, modema e cnonvo.
. '.

.

,

..._,...---"=� .,J '. Av. MaredIaI� da� 406 -� da Sul- SC - Fo'!e 71-2847

,
,

, Consulte-rios, fazein_9s
, orçamento sem '

compromlsso.

Persianas VerticaisJ

, PERSiANAS, JOSÉ EMMENdöRfER LIdA,.
"

_' FUNDADl--EM1917 �

.':_Res'iden�ia is �e Cbmepc,ia is
- Móve-is sob .me·cI ida,

, '

Tpadi�ãb' �r:n:
...

.; Peps·ianCls'·

VENDAS E REFORMAS
" 'Rua Jacob Buck, 46. - ,Centr�

.

{ao lado do Bes�) .

'

Fone (0473) .72-0247
Jaraguá_ do �ut· sc

, ,
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. CLASSIFICADOS '. Jaraguä do Sul, 10 de dezembro de 1994

•

VENDE-SE
'Titulo do Baependi. Valor R$
400,00. Fontato 72-2293 com
Lucas ou Ileni '.

' '

VENI)E�SE

Estamparia completa. Valor R$
4.500,00 ou trocaporcarro.Tratar
72-2683 com Laércio ou na rua
Guilherme Weege, 306

.

...__

PRECISA-SE·
Devendedoras, Interessedas tratar
na Center Som. ou pelo fone 71- ,

2847'
,

VENDE-SE'
,

.

Moto XL 125 ano 84� cor preta,
Valor R$ 1.800,00. 'Tratar com'
Ruino72�3'
IMPECÁVEL
Vende-seUnoMilléi93, eorprata,
Valor R$'8.500,OO. Contato pelo
fone 72-2470

'

..

W�
'DE TRAdiçÃO ESpECiAli�do, EM

, CORTES ds csbelos UNisSEX.

,
. ,A�ende. em 3 endereços: �

IzmlrU- .
� j' , ".

RUA �PRESIDENTE �PITACIO PESSOA, 36
Fone: (0473) 71-8864' -cl Toninha

,
'

.

RÉINOLDÓ RAU, 614
-

Fone: (0473) 72-2267 - elAmarildo

Vero�LX (O) - pratamet.; ; , ., ; . ;.90
,VoyageGL(A)· vermeíhoperolízado : : 89 .

.:
' g;�J1it?�:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::�:::::::::::i�
Chevette SI.. (A) - dourado� ::; 86·

.

��ª]�i:��:����ff:-:t�t-t:���l�
r::��d:.��::::::::::::::::·.::·:::::::::::::::::::::�:::;:::::::::::::::::�::::.:::.�::::::::::::::::::::::::::::::�� .

F-lOOOcabiIledupla(D) - �ermell1;L ; :.; , 83

Rua Angelo Rubini, 951 • Bal1l do Rio Cérro '

89260-000 - Jaraguä do Sul- Santa Catarina
Fone (0473)

76-7014

COMPRA- VENDE
TROCA-FINANCIA
AUTOMOVEIS

,'FIAT FIORINO BRANC.O

������������.o C/ AR E DIR 'b���'ÃDO
DEL REY GHIA 'VERMELHO
ESCORT L C/ OPCIONAL XR3 AZUL' ..
BELlNÄ-DEL REY L DOURAI;)A

. BELINA DELHEY BRANCA.
-é

.•91
90
90
89
89
88
es

.'�
.. COMPRA-VENDE

TROCA·FINANCIA
CAMINHÕES

vw 7�110 S ,

. JEEP JAVALI TURBO
F400Q' ,

020 CABINE DUPLA
F1000

'

VERMELHO
'BEGE.
BEGE
'VERMELHA

y MARROM

.92'
91 '

89
88
84

Matriz: Av. Getúlio Vargas, 754
Fone/Fax (0473) 72-2577
Jaraguá do Sui - SC

Moda
. ,FEHIItIHA E'MfiscaLIH,.

.

�

"

,

traditionsl .

CARMIM
SPECTOR - INDÚSTRIAE

.

.

. COMÉRCIO DE COURO

I. ANUNCIAR ÉWCRAR. E).UCRAR ÉAQUI] Rua Emílio\ 'Carlos:' Jou'rdan "'62 .
. ., - .

.' , -

.
. �1 .

.
"

»<

TRADEMARK

l,11

.�
.AIIAMDA ' e

•
3,ee

r QUARIO i
, .

li'
"

SAU 4
,/

�
e

• ,

bJ·. I ,l. Ie.
3.ee -

...
..

..

I QUAno II
:j.

- COZINHA I
,

a,2' .

.,

•
,

I
"

QUAIITO
.RU DE SERllleo l

I

3,M ;,ee
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�STA eONSTRutNDO?
..

Seis dos Metais
.' COMUNICA

Solicite �ma visita do n� representante e façal úm orçamento
.

sem compromissO. Toda linha DOÇoI, Deca várias or;çõeS em.
metais e acessórios para banheiros, temos também toda linha de
fechadur8s. Projetos para. BWC, armários sob' medidas, louças
sanitárias, banheiras e outros. Oba.: O melhor Preço do eStado:

.

ATENDE JARAGUÁ E REGIÃO
Ligue (0474) 33-9331 .. FALAR CIPEDRO - REPRESENTANTE

erta··
. \ .

'Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0510,
Vende

'.'

, e- na rua Bahia de320m' toda de alv...wia
e- prõxímo antigo SalllaDöerittg, de 130m2 em madeira.
e- nova silllada pröxíma àRecreativa do Breithaupt c/ 110m'.
Terr.nó e>on1nII. no ·início da rua .

.' .

Adélia Fischer área de 33.023,oom'. .

.Lotes no Loteamento ltàpocuzinho. ,
. Lotes no Loteamento JardimFrancisco. .

Lote 42Sm', pröxímo Bret7Jé:e.
_

.

Á.- .....re - Lote cem 384m' - Lote com 1.652m', próximo Recreativa Marisol
Lote pröximo Urbano, Jaraguá-Esquerllo

.
.

555m' - 6.500,00 - 4SQm' - 4.500,00
Lote Giardini Lenzi - 371m' - 5.300,00

.
I •

aúM:ara em Massaràndubinha com 15.000m'1 ccasa de412m' mistà c/tanqUede peixe
.

LciItes pronto para construir, p<ól<l1no estádio João Mareatto. .
_.

.'

Ternnonap<aiadeÀrmaçllode6.6oom',totaimenteplanonaoruaprúJcii.>al,próxirnoBeto.
Correio.. .

.

.
Lote silllado p<óximo a ruaBernardoD9mbuch, nas Proximidadesdotrevo paraFigueira.
c/390m'

..' ,

r ,

,Lote sl�do próximo escolaJullo Karsten. noWaldemar Rau, com 3OOiz,..
Lote próximo ao Cepron com 392m'

.,

Casa de alto'eodIo na.rua Antonio Teixeira dos�tos com.290m', próximo Beira RiO
Clube de Carq>o. .

'
_

e- de alvenaria com 165m' próx. Colégio Albano Kanzler - Vila'Lenzi

,e- de alvenaria com 180m' pröx. Posto Mime -,Vila Nova

'WIZARD
•

III:»IQIVIA.& I
.

i,'Hablas espaííol?
Parlez-vous françaisj

"

.'" Tu parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch?

.

Do you speakEnglish?'
SE,JA UM ALUNO POLIGLOTA NAWIZARD IDIOMAS

�
-

. - .

.

E a cada 'amigo indicado ematriculado você receberá
10% 'de desconto em sua mensalidade..

,

Estamos esperando você! '

,

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

'IDaDchi .........cad.. da CP

'72-33D
, h C1a.alffcadDa ............ da ....1Ia�:·

onnSÃODECÖNCRETO
(lUBOSEARTEFATOS[)ECONCRETO)

.

VENDE-SE Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101 _
Voyage LS/82 - gasolina, Trátar DlVlSÃODEPLÁsnCOS(TtJBOSDEPVC-E�EtROILINHAS
71-2400 ESGOTO-ruBOSDEPOUEnLENO/MANGUEIRAPRETA).

_' Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
VENDE-SE

.

I

Rua CeI. Procópio Gomes, 89 '

Ar condicionado 100 Btus (na
\

L.!1!1I!��I!II!I!I!I!I!I!I!I!II!.�h!'o:ne�·�1�1-�QO�6:'6!!!!!·!!!!!!!!�J
. caixa)R$ ,550,00 - Consul, Tratar
72-3684

VENDE-SE
.

Panificadora completa com 15 \

entregas de pão para fora, Valor .

R$ 15,000,00 ou troca por mesa
.

.

. de estamparia, Tratar rua 25 de

Julho, 577 - Vila Nova

VENDE-SE
Estampariafumplebl,R$4,500,OO _

outrocaporcarro. Tratar72-2683
cl Laércio ou na rua Guilherme

. Weege,J06
'

..

VENDE-SE
CD novo (na . caixa) marca .

Gradiente. Tratar rua Pref. José
Bauer, 1193 ou pelo fone: 97-
9709

.1

VENDE-SE'
Treilerpara carrinho de lanche, 1
geladeíraßíplexägäs (seminova),
1 moto CO DXl88, Tratar 73-
0063

VENDE-SE
Voyagel86 (impecável), com som

e aiarme, à álcool. Contatos pelo.
fone 76-3514 com Edson

"VENDE-SE
Um teclado Yamaha PSR 200•.
100 instrumentos,50ritmos, (com
pedestal),PreçoR$ 315,00,Ti'aqu'
fone 72-0187

I .

VENDE-SE
.Oficínamecânicade carro -Valor
R$ 800,OO.à vísta ou entradade

.

R$400,OOeR$ 500,OOpara20 ou
30 días. Tratar com Alciomar no
72-1023 -.

\

PARA-BRISAS

Párq-brisas e vidros,
novos e 4sados.para

C1ufomóveis.

Em Nereu Ra�o� .00

lado do campo E�trel,la.
72-2218

.
.

�

DfJ,.�..n.' R.P'.�.,:nftJ\..� " ,.: Pedrasr São' Tomé, ardosia,
\...P'.a.�;

:.&W:J) miracema, maâeira rajad(!,� preta
PEDRAS DECORATIVAS LTOA. brilhosa, bolacha, pati pave, pedras

muro e revestimento em geraL

Rua Silveir_ ,JÚnior.s/n9
F-óile 13-0027
pr6ximo do ginásio de Esportes
Guáramirim - sc

,BAKU·
.

. 'U'�DlDES . .:�
,

Pal,nils' - Placas!' r.. Faixas
lefrelros

"

••esen:ho'- .. Gáf·doors·

.,
.

-

Rua João Zapella, a8
Ao lado do Colégi� São Luís (0473) 72·1448

�nIjJ[;,')\(')I/)

@E3� E3 8D����E3 ��[Q)tj()

M,ARANQ9NI Bolsa
-

"
, ,

de Telefones .

I'
COal.RA

�o", (0473'72-100«( . � IIIDI,
............... AOM,
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - SC

,
.

(Defronte Beira Rio .Clubede Campo)..
.

.

.

OAROMAEO SÄBOR DONS BONSTEMPOS VOLTARA,.,
� PANIFICADORA ECONFEITARIA

�PÃO·(1VlNBO
Abertodiariamented�06:00às21 ;OOhs,

" iriclusivedomingoseferiados'
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915/ Centro
Rua Venâncio da. SI.lva Porto, 225 Vila Lenzl

(Próxlmó Weg I) .

Fone: 72·1243
, -

'.

SCIII C''ID'
Fábrleade Calhas'

,

" '.' Industriais
.

.

.

.

eResidenciais

.)lONE «)473)
� -. . .

�').I)·),rIt), , tJiWt'
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa C8ta�ina

Ltda.
.

Madeiras do Mato Gros$o
ORTAS - CAIXILHOS - FORRO - ASSOALHO

MADEIRAS BRUTAS E BEnEFICIADAS EM GERA"

. ,Rua MaxWilhem, 289 •

"

.

Bairro Baependí - "araguá d_!).Sul - SC'
, FONE (0474) 72-2672 - JARAGUA DO SUL - SC,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JaraguádoSUi, 10 ded�zembro del994
'

EDI,.AL

r

PAUUCIA TAVARES DACUNHA GOMES Tabeliã, c ()fieii" deTitulos da C!)marea
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa CatariDa, na (oinla da Lei,etc., '

Fazsaberatodosquantoê:stccditalvircmquesea<;hamoestc�oparaProtcatoosTltulos
cootra:

Amuilclo Pllri - Rua Dr. W:aldemiro Ma,zurcchco, 76 - NESTA
AuloMe,dlla Sam.uka - Rua Pc. Alberto Jacobs, 1S 8 - NESTA
Artsol Plscinas.C;.... Repres. LtdA J Rua�edeCaxiàS,8S0 - NESTA
B.r eMore.Ápu Claras Ltda - RuaÁgUas�, sloO NESTA

, ,

Cont.�haday Ltda - SR- 280 KM 60, sloo - NESTA
Confec. Elsc;ha"y I.t.h. - Rua Joinville, sloO si. oi - NESTA

, ClInL e Repra Borizonte,Ltda -Cjto CohabQ111i -NESTA
Com.Mat. ConSIr. N...1oc:b Ltda - Rua João P1aninscheck, 94 - NESTA
Dittrib. de Alimenlos Jaqueli - Rua Prd. Eogelbcrt Ocschlcr, 1990 - NESTA
Elétrica Volwe Lfda - Rua João Januário Ayroso, 109 - NESTA

'

, JEBebidaa - Rod. SR-280 KM 84 nO 454,- NESTA
'LUciano de Lima - Av. OctúIio Vargas, 355 - NESTA
Pra Aillo Com. ,de Vei. Pçs. E Ace. - ,RuaManoel Luiz da Silva, 122 - NESTA
PraAuto Com. de Vei. Pçs. E Ace. - Rua M,anQCI Luiz da Silva,l22 "NESTA '

Pra Auto Com. de Veio. Pçs. E Ace. - Rua Manoel Luiz da Silva, 122 - NESTA
PraAillo Com. de Vei.. Pçs. ,E Ace, - RuaMalÍoeI Luiz da Silva; '122 - NESTA
PraAuto Com. deVei. Pçs, E Ace. -'RuaManoei Luii da SiÍva,l22 - NESTA
PraAiIloCom. ile Yei. Pçs. E Ace. - Rua Manoel Luiz da Silva, 122- NESTA
R.jan�Canalho'de So,.za - Rua &es. Castelo.Branco, 1- SCHROEDER "

Santa Catarina Textil Ltda - Rua Trezentos c Cinco, 30 � NESTA
'

Santa Catari....Textil tida - Rua Trezeátos c Cinco, 30 - NESTA
nngil�Denef. Texteis,Ltda - Rua 603, 0° 165 - GUARAMIRIM
Vida Nova - Rua João DolibraWa, 34 - Tifa da Pólvora - NESTA

, E, como os di� devedores Dio (oram CDCOOIradOS ou se recusaram a aceitar a devida,
intimaÇão, fazporúilcrnk!diodo prcscotcedital, para que osmesmOs coJJl)8rCÇ8m nealeCartório'na rua
ArthurMUller, 18, 00 prazo da Lei.a tim de liquidar o seu débito, ou cotão dar razio porque não o faz"
sob a pena de serem os referidos protestados na fonna da Lei, etc.

KElJaragUá do Sul, 06/1W4
Tabeliã

"

'1�
CRECI4004

VENDE-8E
, Casade alvenaria de 150m2, semi -acabada, terreno
550m2, próximo Confecção Carinhoso. Valor R$
17,500,00 ,',
Casa dealvenaria de250m2c/suíte hidromassagem,
2 quartos cl banheiro social, dependência de
empregada. Salão de festas, churrasqueira, garagem
p/2 carros. Demais�pendências a200m do centro.

'

Valor R$ 75.000;00. Aceita-se carro ou terreno
Casa dealvenaria de ,135m2 cl terreno de 450Jn2. 3
quartos; 2 BWC, ,sala, 'cozinha, lavanderia,

, churrasqueira, garagem. Próximo àWeg I. ValorR$
42.000,00. Aceita-se carro, terreno ,ou contta

'proposta
Casa de alVenaria cl 270m2, terreno cl 600m2 de
esquina nocentro -1 suíte, 3 qàartos 2 BWC social,

, dependo da empregada - churrasqueira, salão de
festas, garagem pl 3 carros, todo murado alto cl
jardim. Valor R$ 65.000,00

•
, 'Casade alvenaria-130m2c/terrenode 570m2cl uma
suíte, 2 quartos, sala de visita, sala de TV, cozinha,

�

lavanderia, garagem. Próximo à Igreja-São Judas.
Valor R$'35.000,00, aceita proposta
Casa mista 'cl 160m2; terreno de'500m2 cl ar condi
cionado, telefone, antena parabólica, portão,
eietrônico, garagem p/4 carros e demals dependên
cias. Próximo Weg L Vaior R$ 40.boo,00.,Aceita
carro ou terreno bem localizado.

Terreno
Terreno de 450� - Vila Rau. Valor R$ 4.800,00-
parcelado '

Terreno de 400m2, próximo ao centro, à 800m do
Bradesco.Valor.R$ �5.000,OO" ,

Terrenode.400m2, lateral da Rodolfo Huffner,próximo'
,

a Ind. Reunidas,. Valor R$ 17.000,00
Terrenomurado d� 540m2. Próxim,c>à Caixa Econô-
mica. Valor R$ 35.000,0"

,

Vende-sesalacomercialde 11 0rJ12, frenteplMarechal
10 .andar, Ediffcio Florença. Valor R$ 45.000,00

'

Vende-se chäcara.de 100 morgos; cl água aventa
de:-Próximö ao curtumeSchmidtt. ValorR$25:000,00

..
.

\
.

Rua, José Fontana, nR:45"
- Jaraguá do Sul '-,'SC
FONES': 72-0525 '8, ,72-2931

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAO FRANCISCO DO SUL· SC

..

28 km depraios e apenas umprédio: o sen
� EDIFíCIOGINAMARAPIOTT()'-OPRIMEIRO�RÉDIORESID�NCIAI.:NA"

.
"

'

,V PRAIA GRANDE ,DO ERVINO, �A ILHA DE .SAO FRANCISCO DO SUL.
'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� E O I F I ,e .I o '

,

'

Gina 'MaJra Piotto

, PRAIA
DO ERVlNO -

.

-

.

A decorlção e o mob/limo- tem clllter mlllmMt' i/uS�IUVO, nio (uMdo plrle do imóvel, Os map's de /ÖCI/íz.çio sio 'penas "("Mci,is Im propor#o, j Vllor corr.den�' as unidades 13 e 14 do plÍmlÍro �so,
'

.

PREços·
.APAR11RDE

R$28mil
• Entrada=i:
.

'

R$5.0�� ,

•Finãnciamanto
práprioematé

48MESES

2e3
r: Hil T PI �3

90 a

"'105m2
ÁREA TOTAL

1) Casa - R'Epitãcio Pessoa n° 85

2) Casa - '�. Epitácio pesso� n° 490

3) Casa - R. Bernardo Dornbusch
- Frente Açougue Bylardt 'I .

4) Casa - Nova, 2 pisos, 205,OOm2, mais edícula
com 70,QOm2 próximo ao Vieirense.

5) Casa - RiJosé Emmendeerfer n° 1153'

construção: 320,OOm2.
i •

terreno: 1.600m2

6) Casa � 'R. 199 - Angelo Vicenzí n066
.vila Nova (80,06m�)

7) Casa - Lot City'Figueira (Alvenaria)
8) Casa -

'

R'Pedro Avelino Fagundes n? 42.

(Próxima ao Vieire�s�)
9) Casa � Champagnhat- R. Jacob Guesser n" 394

construção: 339,OOm2
terreno: 532,OOm2

CURITIBA: 1BOkm
JOINVILLE: 4O/cm, ,

BLUMEiVAU: 901em
JARAGUÁ DO SUL: 75/cm
B. CAMBOFilú:.100/cm
SÃO PAULO: 5BO/cm

10) Apto. - Mal. Deodoro - Ed, Hass, 3 aptos.

11)'Apto, - Vila Nova � 3 aptos.

12 Apto. - Resid. Amizade, 2 qtos (parte Financ.)

C.E.F.

13) Apto. -: Em _construção, centro - Re�id. Dunker
'. '

(entrada + 30 parcelas),
. \

·14) Apto. - Guaramirim - Centro.

.15) Ter. - R. Epitácio, Pessoa, 3.053m2.
16) Ter,- R. Bpitäcio Pessoa.próximo ao çinema.
17) TeL - Lot. Behling, bairro Amizade .....

18) Ter. - Lot. do Juca, Ilhada Figueira
(entrada +'8 parc.)

�::t:r=� EM JARAGUÁ DO SUL

vau.s:
.

t�[[[í . ENG TEe EXC�USIVAS COM:

>

, ,EN'GETEC.-
'CRECI-934-J

Cel.Procóplo Gomes de Oliveira, 285 ',
Jiraguá do-Sul • Fone: (0473) 72·2679

CONS�UTORA
VlZOTO

INÇORPQRAÇÓES'
CIVIS UMITADA

Rua Princesa ISabel, 238
5° andar - Salas 513Ae514A
.Telefax (0474) 33.6603
C;:entro - Joinville - SC

Curitiba: (041) 243.3533

.;;�;
�"
;0\;

19) ChácaraslSíti�s - Rio da Luz, próximo a Ceval- :i:
,;�.

62.500m2. - Massaranduba • l70.000ril2. ,i:
.� �

.a:

...
iIIIi:

V

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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__IIIIIII'IIIIIIIPRIIIIIIIOIIIIIIITIIIIIII'.C.RIIIIIIIECIIIIIII'IIIIIIII':.0.111111119.5.94.
JOINVILLE - Cidade das Fleires opj>lng
Dois pavimentos, Térreo com 154 Lojas, 5 pisos de estacio-
namento.

.

.
,

Localizado noCentrode Joinville-Ruas JoãoColin, Ginásticos
eMMoLooo'

.

Inauguração dezembr0/94 -1° Pavimento .
'

ConstruçãoM. Lobo - EmpreendimentoBrasllsatlHaraid
Pague só o aluguel - luvas

'

48 'meses c/24 de carênciapl pgto do ponto,

;I
JARAGUÁ DO SUL
Excelente terreno; com área total de 2:642,47m2, .

locallzadona rua 306 - Gérmano Marquardt, belrro .:

Vila Lalau, próximo a Marisol - Jaraguá do Sul

FlORIANÓPOLlS.- Jurerê Internaclon�1 - Empreen-
dimento HabltàsuÍlEncol '

. .'
Investimentosjá realizados US$ 76.000.000,00
Lotes Urbanizados 1.036 - Casas construfdas 376

Apartamentos conclufdos 59. - Em construção' 334, - j::m
lançamento 74
Lojas Oonsíruídas 21 - Em construção 44

. '

Terreno de alto padrão, situado à rua Marechal
Deodoro da Fonseca. Próximo a Marcatto S/A,
com área útil de 1.382,35m2 .

ca...

C�'de alvenariáC(100m2- 3 qU�rlos pr6xApae
Casa de alvenaria c( 130m2 - Lat,ral Jorge Czemiewicz
Casa de alvenaria c( 150mZ ,pr6x.,Hospitàl,Jaragué
Casa de alvenaria c( 220m2 • Làteral Jorge Czemiewicz
Casa de alvenaria·c( 180m2 c( 4 quarlos rua Ah"a Garibaldi
Casa de alve�ária c( 120m2- Pr6x. Posto Mercolla, rua Franc. de Paula
Casa de alvanªria c( 160m2 - Pr6x. Apae c( 3 quartos
Casa de.alvenaiia c( 200mz - c( terreno 2200m pr6x. MallYaa Malhas'
Casa de alvenaria ê/l 00mZ'- Três Rios· do Norle

.

Casamista c( 219m2· esquina rua TholTlllZ F. de Gciaz
'Sobrado ci,210m2 -Ilha da Figueira
Sobrado cl 250'm2 • CI terrano 2600m2murada rua João Planischaq .

Sobrado c( 300m2· c('61ima loéa6zação no centro pr6x. Colégio São Luis
Sobrados c( 86mZ - cada em Piçarras pr6x. Hotel Candeias,
Casa de alvenaria c( 230m2 - c( suite,+ 2 quarlos + daf> rua Bahia
Casa.de.alvenaria·- c( 4 quartos .. 2 salas inrcii)Jaragué ESquerdo
Casa mista rua Emflio Stein {terreno 526m2

.

.

Apartamento.
APlo. Ed -. lsaballa c( 122m2· 2 quartos:" su"e novo c( an!. parab.pisciria
Apto. Ed. Jac6 Emmend. C('l55rn2 - 2, quarlos + "uHa + dep. empragada •

�pto. Ed. Miner CI 14Öm2 - c( 3 quartos .

'

Apta; Ed. Schiochet c( 155m2 - c( 3 quartos c/'financiamento
AptO. Ed; Jaragué ólll0m2 - c( 2 quartos c( garagem
Apto. Cond.Amizade - c( 2 quarlos - Fin!lnciadp

.

Apto. Cond. AmiZilde • c( 3 quartos - Financiado
,

Apto.,c(2e 3quartos am construção 'ruaCaixa Econômica plentraga dez{
95 -,",

.

Apto. c( 118m2 Ed. Dona Lili em Piçarras c( 6tima vista pi mar
Apto. C(160m2 c( 3 quartos em Cambóriú_frente pl mar
Apto. c/110m2 c( 1 qUllrto" f �uite em Caniboriú c/,frente pl mar

-

Apto� c( 196m2 novo rua Domingos da Nova
. Apto:Ed. M.enagolli el2 quarlos financiado
Apto. Ed. Schiochet eil suíte +' 2 quartos + cjep. financiado

_ Terrenos
.

Terreno c/ 400m2 - Residencial Azaléias c/ financiameritd,
Terreno c( 420m2 • em Piçarras pr6x. Iate Clube. na Beira do Rio
Terreno c( 430tnZ - Loteamento Versailles
Terreno c( 400m2 • !-aleral ReinoldO Ráu todo muràdo
Terreno c( 500l"'" Continuação Mal. Deodoro Fonseca
Terreno c( 400m2 - Rua Venancio SilvaPorlo, pr6x. Wag I
Terreno c( 684!"'. Rua Felipe Schmidl (centro)
Terreno c( 1.940m2 - Pr6x. Wag I
Terreno c/ 589m2 • Ilha da Figueira
Terreno c( 1 &.500'"' - em Schroader .

.

Terreno c( 650m2· esquina Venâncio Silva POrlo éJ Leopoldo Janssen
.

Terreno c( 2.7COm2 - Rua Ricardo Hass (centro)
. '.

Terreno c( 450m2 - Pr6x. Beira Rio,Clube Ca';'pO
"

..
'

Terreno c( 1.CO0m2 .Iateral Venâncio da Silva Porlo
Terreno c( 800m2 • Vila Baependi

.

Terrsno c/ 430m2 ", rllll Lourenço Kanzi!lr '

Terreno c( 5.000m2 - Fundos rua Joinville 6timO pl microempresa
Terreno c( '5.ÖOOm' - Rua Venâncio dá Silva Porlo

'

.

T�rreno c( 568m2, pi6x. Posto Maroolls
'Lote esquina'c( 760m2 pr6x. Albano Kanzlar
,Lote r�dêncial Chalflpegnat 6tima localização,

.c.... Pr""abrlcadaa
. Div$. tamànhos c( in"tala9io imedillta na praia ou !lhécar!,

'./

GUARAMIRIM,
Casade alvenaria, semi-mQbiliada, com área total de 157m2,
'construfdaem terrenoeomár�de 1OOOm2, situadaáruaJoão
Ossowski n° 35 - Guaramiiim

CURITIBA
Apartamento de ótima qualidade, bairro do l3igorrilho; I

esquinas das ruas Ângelo Sampaio, Júlia da Costa e

CândidoHarímenn, área construída de 150m2, com
uasvaQas de garagemtotalizando 208,66tn2, 3quartos
1 suíte) fino acabamento, mobiliado,

,

.••.••• ii. Ii ••••••••• ,••••••••••••

� CHAVE�õlljmGIUl�. �.
• Cópiadechavesein2niinulos, tro�asdesegredospãr(l •

: tjUlllquertipodefeclUulu",; tlbet1urasde'poi1asde casa, :
• corro, trtW(ldesegumilfa, •
• ,tuquivoe cofre. Consertotle- OSMAR TREMÉA •

: fecluuJUra,ignifãode_C(lrro. NovoProprietárW:
• Mal. Deodoro da Fon.ca;23- no cMtm da ciciada, ,'.
:., Defronte.ao Koerich - Ja.,... do Sul � SC :
.............. � .

CASA ElÉTRICA1TDA.
\1 \TFI{I \ L ELETRICO E\I c: ER \1,
.. FIOS-ELETRODUTOS-CXS.MEDn:JORAS

-LÂMPADAS-INTERRUPTORES-ETC.
CONFIRANOSSOSPREÇOS'

.

,
' .'

Rua Athanásio Rosa, 363 - CENTRO
Guaramirim -Pone 73-0879

tomercialJUONKESLtda:
[h,ja fi�.as 8Ctis.�nb; um

fELIZ NATAL-c'um
'.p�PERo ANO' NOVÖ
RUA ,ERWINO MENEGOTTI,. 222
FONE (0473) 72�15 . JAR�GUÁ 00 SUL • sc

FONE: (0473) 72�3363
,

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2-,

• •

'''-CONDOMíNIO RESIDENCIAL ATHEN,AS�
65.000,00 Reais de entrada (à combinar. 'Aceitamos automövel e

, -,
- ... -

outros imóveis no negócio) + 22.000,00 Reais - Ass. Financiamento

------------�--.-�-------
,

"Apartamento: RuaWilly Mancke n° 219. Apto. 102 - .10 andar-
230,QOm2 - 01 surte - 02 {;1tos - sala estar - sala de jantar - cozinha -,

BvVC Soclaf -Dep. E:mpregada,. Área S -,Garagem.' 2 auto.

'1

-,

• • • .- -. - -. • •
-

• • • ,. • _.. 'rELE VENDAS: 71-1500

TRAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS- VERDADEIROS ÚlTIMASUNIDADESÀVENDA;90%JÃVENDIDO

TEMPOS MODERNOS·
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO =====�===.........

1 COMERCIALDE JARAGUÁ DO_SUL. VEJAALGU
MAS DAS CARACTERfsTICAS DO MARKET
PLACE:

r
'

LOJASDE
+éLEVADOR PANORÂMICO; ,

+ESTACIONAME'NTO COBERTO
f' -' '-

C9M VAGAS DEMARCADAS; '_

EXCLUSIVA RUA 14 HORAS:
I

.'
'

'. ORIENTAÇÃO COM" FRENTE
'PARA A ,FACE NORTE �- ILUMINA�

'�

ÇÃO-E VENTILAÇÃO NÀTUIElAIS; ÇIDADE� B,ONS N�GÓCI-

'CONVENIÊNCIA
TRABALHANDO

TODOS OS DIAS 'DE 8À
MEIA NOITE� ,

, CONFORTO PARA A

Rua Domingo... da Nov., 109
'

Fcm� (047�) 72-2608
Fax (0473) 71-0836 -

Jaraguá.cio $ul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�aragwído Sul;-19 de dezembro ele 1994 \

Áv. Mal. Deodoro, 141
Lar ImóVeis

,
.

','
.

,
'

,
(

,
' '

.
Vendas Antôni� Carlos Ferreira �squin,a Lourenço Kàn�leF.

"

Apartamento no Edifício Jaraquá.. '

\. Terreno na rua Ftedericp Barg de 14x30 (Próximo à Rodoviárià).
,

Casa de alvenaria com 63;00m2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti. Casa de alvenaria na rua Alberto Pieoll. 553, Água Verde, com 75,OOm2"
Chácàra em. Schroeder, com 42 margas,' terreno todo plaino, com água, terreno de 18x,16. "

,

__ e luz, ,,'
"

'

,

� '. ", Casa de rnadeira com 10,00m2 com terreno 420,00m2 Lot. Marcatto, rua
Casa místa.c/ 90,00m2 na rua Manoel da Costa; bairro João Pessoa. '. 723 casa n° 90 Estrada Nova'
Terreno com 4.700,00m2 e casa de alvenaria com muitas frutas e - Sala Corraercial'
paímitos.".

' , ,

,

Sala comercialem Corupáó
,

Casa de alvenaria com 28Q,00m2 com terreno de 2.500,00m�, na rua

,
"

. . �
.

,
'

. I '

,

.-._-.----.-.--�.
I .

"��" I
, I

CRECI W ,1589 J 1:,., '

I
I ., " ;:)J ' I,
I' •
I Ba..... .-Sul I

: IlIDáveis :
I' Fone: (0473) 72-27'34 I
I Casas I
I Casa em àJ.venaria ct. 130m2, 3 qtos_. sal.._j:oz, desp. �aragelll· I I' ,TERRENO� I',I VilaRau. Pteço.R$,25.0002 ,00. Aceita-se carro.' '. "I, ."

'1
Casaemalvenanac/70m ,2qtos,sa1.coz,BW�,todamurada, .'

" Terreno em Piçarras abeira rio c/ 4.]�m2,
no JaraguäEsquerdo. R$ 1�.500,00 ',' .' ' (Ancoradouro) ,

I C� em alvenaria c/70m2; 2 qtos; sal, cozo BWC; terreno éom •

I
Teri:enoRuaAmazonas c/L720m2, (esquina), ','II 2,550m2, bairro São Luis. Preço R$25.000,OO ,', ' ,I" pröx. Seal ,

,

.

,

I Casa mista c/150m2, 3 q,tos",2, BWc: e'demais dependências;\, •
'

Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, cl
I

terreno cl 480�� �12x40), Jaraguä Esquerdo., Preço R$
I " 2.500m,2."Pr,öx. trevo Posto Marcolla16.000,00 negocíävel. ' .,'

II Casa em alvenaria c/70m2; naBarra, próximo ao noviciado.. 'Terreno cl 420m2RuaLuii Kienen, '

.',1,., I Preço R$'IS,OOO:OO. negociável ,
' .' I 'T�rreno' Rua João Januárto

.

Ayroso '20x9D
I Casa,emalvenanae/180m2,5qtos,2BWC,garagemp/dQls • (1.800m2).. .

.

. '. ,
carros, s'lí{a, '202:. e mais 'um depósito em alvenaria com 63m2.

I'
3 lotes com 2 casas:de madeirá'+ fundamento

I
. I Aceita-se carro até,R$10.000,00. Localizada na Barra: R$ • .

'.45.000,00 _

.'

I Av. Mal. Deodoro daFonsecac/950m2
,

'I ," .

,

Terrenos • C,ASAS

I com400�2,naruaLuisSatler,naBarra,fundos,supermer-. .Casa alvenaria cl 50m2 , Loteamento Ana
"

cado Breithaupt. Preço R$ 8.000,00 .

'
'. 'I"

.

Paula,Rua 209 - Francisco Hrushka, n" .1,122. I"I Com 34'Z,60m2 (12lt28), Jguá. Esquerdo, próximo aó Condo- '1 Casa alvenaria cl 60m2 Loteamento RodriguesI, mínio Azaléias. Preço R$- 6.500,'00' .• '.

_I Com44�m2(13,5x33},naBarrapróximdaonoviciado,Preço I
-- Vila Rau#

'

R$ 8.000;00 "

'.
Casaem construção 5ÚJ,lf2 � São Luiz,

I
"

I Com 720m2, localizado.na Barra. ACeita-se carro. Preço R$ , Casa mista rua Guilherme Hering, n° 30 -

I 15,000,00. '. .

' • Centro Pröx Bar Capilé ,

'

I Com 840m:t,na Barra. Preço R$ 7.000,00 ,- ,', I

I
Casa alvenaria 160m2 - Pröx. Recreativa

I' Com 2.79\m2, ruaWalter Marquardt, defronte Centro Com, • ",I-, Vasel- Preço R$ 215.000,00. '" Meriegotti
, • Com 450m2, na rua Bertha Weeg�, a 1.500mts da Malwee, • Casa alvenaria 100m2 + 60m2 (em.construção)

,

I Preço R$ 6.500;()Q -50% mais 2 pagtos.'. , • '

. �.I1.hà daEígueíra.: ,

. , .

I
.

,

-Ó, ':, Chácaras
'

.

",

'

i' I
Casamistacl terreno de 14:x36 -Rua Francisco "

I, ,

'

I'
Com 65.836m2, na Barra, Preço R$ 210.000,00 -,50%, de .' Zacarias Lenzi . ,

, entrada e saldo em (até 03 meses. ' .: ,

I Com 25.272m2; edificado com uma casa em alvenaria neva • Casaalvenaria 183,6óm:2c/terr�node 16,40x70
,

I com 75m2, pastagçm, lagoas: .Aceita troca por casa na Barra. • (1.148,00m2) - Vila Lenzí
-

'I Preço R$ 50.000,00
,

" "I ,I" Casa de madeira c/'"terreno de 2.000m2 nia
, I'Com'I25.000m2, edificado com duas casas de alvenaria, uma Francisco Stinghen sino, ,I casa.de madeira, um gàlpão, árvores frutíferas, 60.000in2 de • Casadeal .

1183 2 I
'

d 1148' 2'./' (I pastagem, lagoas, águ� corrente, localizada na Estradâ •
asa ,e y�ac m c terreno e'. m

" "

'I'
OFERTAm

II Garibaldi, distante 9km da Malwee: Aceita carro ou casa na • '
'

I
cidade. Preço R$ 85.000,00 ,

",
" '.

. .',
Casa alvenaria em 'construção com 420m2 -

,

Com 250.000m2; edificado c/uma casa de madeira de 80m2, Situadaemärearesidencíal. ValorR$ 65.ÖDO,OÖ
• estrebaria, galpão p/ milho, árvores frutíferas; 10.000 pés de • C 40m2 I d
I ' banana,palmi,t"o,"Pas,tagem e mais 30.000ni2de terras aradas, I 'I'

asa em construção .

.

c terrenoc eeSqUina';".1,Loteamento Ana,Paula III. R$
.

7.500;00 +
. I ágrlacorrente;Iia'Est�aGaribllldi,al��daMalwee:PreçQ • . financiamento doterreno

.

1.'

I
R$ 45.000,00 - negociável, '

•, Loteamentos ,

I ' Lotes a partir de R$ 1.000,00 de entrada e saldo até 6meses.' • '

I
,.

'.. Aluga .". •
'I Lojas comerciais �a rua Angelo Rubiái, naBarra' ., I

,6,
'

.,
.

INTERI)1ÓVEIS
, CRECI0914-J

Aqui'estÓ ...

,.

Apartamento com
,

,

220m2 (2 garagens)Ed.
,

, Càrvalho.' Apenos RS
, ','

.

" \

85.000,OO(parCe!ados
"em até.24 meses)
* Apertomente com

-,

65m2 (1 quarto.) Res.

R$:M.aguillu �,

,18.000,00
Só

...seu novo

"lar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSuI, 10 dedezembro de 1994

INOVANDO

curso para a
,

-

-_ JaraguádOSuI-OCOlégiO
.

DivinaProvidênciaapartirdo i�
semestre de 1995 estarä
oferecendooCursodeAuxiliarde
Enfermagem ao nível de 1 ° Grau. -

O curso, que sedestinaaquem
.

jãestãatuando e aquem pretende
ingressar

-

_'__........__

na área. lIu/os
.

- divididos'
tem co

rno obje-
-

-_ iívo pro-
•m/tis
blm.S/MS·

porcio-
n a r ,

através
de ensí-

Jarag.m doSul-Nesta segun
da-feira, dia 12, às 1� horas, o
prefeitoDurvalVasel entregaräa
21 famfliasos contratos jáassina
dosea l·p�elado fmanciamen
to do Projeto Umdade Isoláda,
adlninístrádo pelá secretaria de
Habitação do Município. -

_

Ovalor totaldo fmanciamento
,

é de R$ 7.520,00, dividído em

quatro parcelas.

,-

Na ocasíão serão assinados,
aínda, termos, de compromisso
com 11 famílias, dentro do

Programa- Moradfa Popular, já
com recursos oriundos do recém
criado Fundo Rotativo
,. /-

-

Habitacional :de Jaraguä do Sul.
Por esse projeto, o interessado

recebe a planta. a legaliplçãÓ da

obra. o terreno e o'material de
,

construçãocompletop'ara:ed�ficw:

-_

COR�IODOPOVO - 7
- ..

,

. Uma casa de 36m2, cabendo-lhe
custeara mão-de-obra, •

, Finalmente, o prefeito Durval
'

Vasel vai anunciar a -futura.
contratação de financíamento da
Cohab/SC para a construção de
um conjunto habitacional'de 80

_ apartamentosnobairro�izade,
defronte à sede da Arsepum -

Associação dos Servidores da
Prefeiturade Jaraguäde SQl.

CALENDÁR10

Divina .Proviâêncíu abre Serefixa tlataspara·a
---

I f. - _: volta às escolas em 95
enJermagem JaraguádoSuI- Jâ estã defi- -_

-

-

QualülatJe
-

_

, Dido o calendário escolar para o' Omaíor índícédeaprovaçãode
ano letíve de 95 na 1� Sere. O ensino de lfngiia alemã em Santa
retorno des professores às esco- _ Catarina föí' obtido recentemente
las dar-se-á no dia 6 de fevereiro e ,-na Escola Muiucip� de Ensino _

\

dos alunos no día 13 do ,mesmo Fundamental Helmuth Guílherme
mês. Duwe,de acordo com teste de con

Já o concurso de ingresso 1)0 trole aplicado pela coordenação
magistério' público estadual, em do ensino da língua alemã no Esta
segunda chamada, está marcado do, em convênio com a Alemanha.

para o pröximo. dia 15, quinta- A aprovação chegou a 65% e a

feira, devendo os professores
'

aluna Elizete,Muller conquistou a'

cientificarem-se ;da' relação dos : nota� alta (84,5) em relaÇão a

çlassificados e horários junto-à todos os estabelecimentos que en

J�Se�. sinam o-ídioma em SantaCatarirul.

-teörícas, práticas, de formação e ,
dopré-escolar:maternalf e II; 10,

estágio, o Curso serámínístrado 2Q e 3° períodos IGrau; IIGrau e

nas dependências do ColégioDi- Terceírão para aíunos novos.
vina Providência no período OColégioDivinaProvidência.
noturno. quenesteanocomemorou 75 anos,

,

'

EsteCurso que é umaparceria estará' oferecendo uma nova

do' Colégio Divina Providência. propostacurricúlardopré-escolar
hospitais de Jaraguä e empresas, ,ao 1° Grau com as apostilas da
vem atender várias necessidades Pueri Domuns Escolas Associa-

.

�denossacidade, principalmentea ,- das deSão Paulo, um livro didáti
carência demão-de-obra qualifi- co e

_ aprimorado que vísauma
cada, paraaáreadeenfermagem; , educaçãopara03°milênio; eo II
buscando .- também, dar Grau e Terceírão com aS Apostí-
cumprimento à ler iio 7498 do

, las do Positivo.
"

,

, Cofen, quepreconiza; "só poderá Além do forte' currfculo que,
incluí füosoãa para crianças no
1 ° Grau, laboratório da

ínformätica, laboratório de quí- -

mica. física ebiologia, artes cêni-
'

éas,oÇolégioDivinaProvidência ,

oferece em atividades extra-elas

se:escolinhàsdevôlei, futsal,judô,
jazz, teatro, banda: marcial. e

- basquete. No colégio: funciona'
.aínda Ö .curso de datilografia e

aulas de piano.

-

exercer e
_ p,ermanecer na

no teöríco.. prático e estágio enfermagem a partir de 1996, os
supervísícnadeemínstímíçõesde que possuem formação específí
saúde, conhecimento e habilida- camenteregulamentadaemleí;.'
des técnicas, para que possam ' Os interessados que atendam
exerceratividades com qualiâca-

'

os requísítosmínímos (ter (ti.Jrsàdo
ção específica de auxiliar de o 1°Grau) deverãoprocurarmais
enfermlgem. informações �a secretaría �o co-.Com uma carga horárià de légío no día 19 próximo; ,

,

1.110 horas divididas em 3 Também estarão abertas a

.bímestres e incluindo matérias
'

partir do dia 13/12 asmatrículas

HABITAÇÃO.
-

Famzlias recebemcontrato» 2a/eira
.

"
.

ESTADO DE SANTA �ATAImlA
CâmaraMunicipal de Jaraguá do Sul

EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNIcíPIO
\ DE JARAGUÁ tio SUL, N° /94

"D� nova redação ao Artigo 191<1a LOM"
AMESA DIRETORA da CâmaraMunicipal deJaraguãdoSul.Estado de
'SantaCatarina; fazsaber�e oPlenärio aprovou e.elapromulga a seguinte
Emend@-aLriOrgânícaMuníçípel;
AitigolO -OArtigo 19,daLeiOrginicªdoMunicípiodeJaraguádoSul,passa .

avigorarcom a seguinte redação:
"Art.19 - A eleição para renovação daM�, reaU�r-se-á obrigatori,.
amente naúltimaSessãoOrdinárià daSessão Legjslativà, consideran-

" -, I
_ ,

dó-se automaticamente empossados ()8 eleitos no dia 1· de janeiro do

ano subseqüente",
_

Artigo 2° � �Ú}Einendaentrarãem vigor nadatade Suapublicação.
.

'
'

�A DIRÉTORA DA CÂMARÁ MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL, 05 De DEZEMBRO DE 1994.

LUIZ ZONTA'
Presidente

.

GllMAR ANTONIO MENEL

Vice-Presidente -

-PAULO ADEMIR FLORI;\NI
,

l°'Secretário

VECTRA
Eleito - ·CAAAO DO -ANO·

por ,Auto ESPOft� - Versão' 1994

CD - Mon. rCD � Aut." Lbu GSI

ao seu alcance na

..
..,JlJlEH/)óllFEß

Emmendörfer Com.
de Veíc�los Ltda.

ConCessibnárla
Chevrolet

-

Av., Mal. Deodoroda
Fonseca, 557

Fone(0473)PABX 71-3655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO - 8 ' -GERAL
HOMENAGEM

CursoSupletivo não I está·Murillo B(lrr�to receoe a

"auto.rl.,·za.d,.o.'p'.,'ara·flun.c,ion.ar.,_·ComendaMérit�pesportivo-

.

Flcrlanépolís - No auditõrio damente aplaudido,commenção
do Pal�cio do Governo, na terça- a seu "speach" pelo governador
feira Ííltima; 6,.aconteceu a ses- Antonio Carlos Konder Reis e o

teröí epeloCentro de.Bnsíuo Téc- sãosolenedeentregadaComenda ex-pr'e�e,ito �e Tubarão, Ihnoto
"-

nico de Brasília, "alémde serem à
.

do Mérito Desportivo de 1994,_ Feuersehuette. Da. re-gião da

(comenda, botão e diploma) que Amvali estiveram ,presen�s..o
contou com a· presença de

.

deputadoUdoWagner,o deputa
importantes personalldades do' dó eleito G�raldoWernqtghaUs, '

mundo social, esportívo e polítí- o ex-prefeito de Massaranduba,
.

co de SantaCatarina. O decano Dävío l.eu.oprofessorJeanCarlo .

dosadvogadosjaraguaenses,br. Leutprecht e o diretor geral do
Murillo Barreto de Azevedo, um . ÇORRaIODO POVO, Eugênio'
dos agraciados, falou em nome Victor" Schmöckel e esposa
dos demais, sendo, demora-s- BlunmIc;Ie. :

' .

ENSI['JO

8iO Neg,..mho - O direto; NoúltímoparecerdoCßß.emi-
geral do Conselho Estadual de 'tido no dia 16 de novembro deste

Educaç�o - CEE, Álvaro Silveira,. ano, a posição foi confirmada. distância mesmo, instalam-se nos

alertaqueoCentroBdücacíonal.de "Negamos a 'convalídação (los estados da Federação com a mera

Niterói,que �tudos solicitados pela diretora "declaraçãodanecessídadede acor-.
"11'11111/ geral do' Centro

-

Educacíonal de do ou' convênio com o órgão pró-

� Niterói; Río de Ianeíro.porfaltade prío de cada Estado, dão conheci-
·P....

, atendimento ã-legislação que rege mente aos órgãos regídnaís da im
o assunto no

-

Sistema - Bstadual .

plantação dos cursos ,como forma

de Ensino de Santa Catarina". A de r�sguardo da .legíslação em
conselheira }andiia l?'Ávila avi- vigor e, isto, semque haja local

.

.

sa em seu parecer que a
.. falta de físico oride funcione, sem que .se .

autorização. oficia I para o fun- . saíba quem 'são os professores e
cíonamento de um curso, "toma os dirígentes, sem que se conheça
estudos ali efetuados pelos alu- currículos eoperacíonalízação pe
nos, 'ilegais e mais cedo ou maís '. dagögíca" � Ségundo.Jandira, "são.,

.

tarde,eles terão dificuldades, para ilustres -desconhecldos atuando
continuar seus estudos e para o na área educacional de alguns
exercício da profisão", ' estados.gerando conflito de com- .

:/O Conselao Estadual deÊdu- petêncía dós örgãós responsáveis' .>

cação negou a convalídação, ale- e criando uma séria responsabili
gando q�� os: cursos "'mantidos dade�a- o fu�o dos alunes que
pelo Centro Educacional ele Ni- freqüentam esses cursos".

,

vem realí-
. ,

zando cur-

so supleti-
vo através ••.
do Projeto
Crescer,em volltlod.,., >

""
-

"

convênio'-------

com a prefeitura de RioNegrinho;
não tem autorização de funciona
mento. Istb significa, segundo ele,
que esses cursos não tem valida
de assim como os certificados ex� ..

pedidos. Já em ,1991, o CEE,
através do-parecer

- nú�ero 3101
91 de: autoria'da

'

_ conselheira,
JaridiraD'Ávila,ijá havia semaní
(estado contra os cursos desse
Centro Educacional.

ECONOMIA

Valorizaçãohumananaempresa
•

•

.

I

,
'

\

Amodernidade temaspectos Humana'naEmpresa, naPhilip
-

positivos, resultantes de padrão Mortis e nó Instituto Superior
decivilízaçãoaquechegamos, e

-

de Admínistração deBmpresas
outros preocupantes, extre- . do Paranã (lSAD).

.
'

.

niamente perigosos, como, o .
Quanto ao lucro, disse ser

eientíficísmo.economícismo,de necessärío, lndispensävel para
personalízação, secularizaçãoe sobrevivência e melhoria'

fracionaIilento.�"Ö ser humano progressivadasorganizações, e
_

é um criador que têm um äestí-
.
também na medida em que faz

'

. no.Pormaísquesefàçaeadquíra. bemàcomunidadeedignífica o
. bens, . um dia Vai enfrentar a ser humano, aperfeíçoa a sooié-

.

eternidade, razão.pela qual éle . (Jade e possibilità e

.

revigora
existe" .. As irmações são' do. novas formas de atuação. Con
Reitor EUro Brandão, durante denou,noentanto, adeformação
palestras sobre a Valorízação .

damentalidade do' lucro. "Muí-
j., -

.

-

"I '.

.tas pessoas estão preocupadas ....
cöm o seu próprio bem, com o �

seuegoísmo, como lucro indivi

dual, com aquilo que querem
cada vez mais e mais para sí.. MlII'IIlD""'_4üc"""" .". iuHIN tim agraciados

porquenuncasecontentamcom
.coísa alguma, esque�m ou se .' .\\,,',"',",;.;.. ;;;':'.;;;; ::::::;:::::::::t!@;!!!!'!!{!ij:ttI
fingem não enxergar o seu se-, '.

melhante'', advertiu' .

.

Durante palestra no ISAD,
"

EuroBrandão av.aliaconquist�
positivas e atitudes negativas
deste século.

PUC-PR, .. \
Vida

Çniversitária, IVl1l94� 09 73.

Para,nós; sequro não é' só garantia de riscos

S.e.gurc)'é Pre'�taçãadeServiços: /

. -.'. SEG·VROS" ·GAR,CIA'·
.� ...Rua Expediciomirfo Gà�� da SilVa ·nR.9O,

.

./��"".,n.. 111 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788 .

'

'.:
.

Jara uá do Sul - SC
. -

"

:.....:.: •....... :

!!j:;!
'

Infra-estrufllra� afendi,rfiento especial e locais .

.

,li!!! - ideais para .conYen�Ões e semin6rios.
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UVROI MUNDARÉÚ·. .. ... �
... Decoração

.H'4:cerca de duasdéca
das, se alguém dissesse que o

futuropertencia à IBMdificil�
mente seria acusado de .

heresia.Mas quemobservaro ,

que aconteceu nçs últimos·J5
anos àBig Blue - como a iBM
também é conbecida na

América -

, vai concluir que
estefuturo semostrou tãofora
de controle que a deixou em

estado de choque.
Este livro conta a histõria

da IBM, desde sua fundQ.çtlo,
mas centra sua atenção nos
'últimosanos, quandoacriação
do computador pessoal
revolucionou omundo e levou
a poderosa empresa a uma
"inimagindvelderrocada. Lider
mundial na produção de
mainframe, a IBM foi
provocada no final dos anos

70pela criação dosprimeiros,
'

computadores pessoais da:

Appl'e. Seus, dir.igéntes
resolveram que a companhia
precisava reagir e fazer um',
PC melhor que o da ousada
concorrente. (Umasugtstlioda
Uvraria ePapelliriaGrafipelL
Fone 72-0137,ou 7�(972).'

'

de amõiente com estilo
,

/ - \

mas ao

mesmo tempo era levado porum
instinto naturalque o atraíapelas
cores e desenhos que a natureza

,

se encarregou de dar a.estas pe
Ies.

De lá até hoje, mudaram os

ambíentes e mudou o homem, &lU, eAnaMaria: tmbalho ;"'o.,lI4or
mas este espírito de criar llIlldi- -'

madee:x;tremaagradabilidadeàs inauguraram unia loja de /- deumprojeto de decoração.poís : -quísaecoletaparaqueseencontre
casas, sem dúvida, Cresceu muí-' acessörtos decorativos que vai há todo um trabalbo.que envolve os objetos certos para os lugares'
to. ,Entretanto; 'existem muitas desde peças restauradas até a sua execução, A siúiples colo- certos", complementa Sally.
pessoas que confundem- e criações

-

próprias e peças cação de móveis que combinem NesteprimeiroanodetrabaJho,
interpretam de forma errada o coletadasnasmais diversasregi- com o tapere ou um quadro e a elassãounânimes emdizer que a
conceito de decoração. Não é õesequetêmumresultadoínacre- píntura da parede, temde.passar maior dificuldade foi localizar
preciso diZer que o -colchão de. .

ditävel emum projeto global. porumaavalíação críteríosa, que mão-de-obraespecíalizada. "I�ó '

, peles e os desenhos manuais, nas "Nós temeis umestilo próprio envolve até questões ligadas às nos obrigou a percorrer várias

'paredes, foram substítuídos, e e idêntico e estas semelhanças pessoas que vivemnumambien- ',cidades,inclusivedeou�osEsta
bem, por acessórios de gosto convergíram para a organização teespecífico",explicaAnaMaria. 40s; para que conseguíssemos
apurado, mas é importante se destenossotrabaíhoquejãreuníu. Alémde tudo JSso, o trabalho encontrar os profissionais que
destacar que o planejamento de um ace,rvo considerável .que

7
vaí dependei do tipo de projeto eramnecessäríos", comenta Ana',

.ambíentes é um trabalho alta- ambas pessníamos", disse.Sally, desejadopelo cliente, o estilo dos Maria."N6s,tivemósqueprocurar
mente técnico. Elas já realizaram uma série de móveis de seu gosto e, inclusive, eútalhadores, torneiros,

SallyNeitzel-CaropresoeAná projetos na cidade e região, des- as suas disponibilidades restauradores, marceneiros,
Maria Von Atzingen Sasse, tacando-seentreeles,adecoração fínanceíras.o quepoderäforçara píntoreseestofadoresquemuítas
proprietárias da Mundaréu Pla- do Centro de Imagem do Hospí- , execução do projeto por etapas. .vezesnão aceitavam o nosso pe
nejamento de Ambientes, que o, tal Jaraguä, além de outros "Uma. peça construída,. vai dido porque a produção não é de

digam. Elas estão a um ano projetosresídenctaísecomercíaís, depender do'marceneiro, outra grande escala, que dispensa uma
trabalhando na elaboração de "É difícil estabelecer um tem- que pode ser comprada vai produção em série, preferida pe
projetos de -decoração e ag?ra 'pódeterminadoparaarealização depender de um trabanto de pes-: las empresas",acrescentouSally.

D esde �, período pré
histérico, o homem sempre,
procurou criar um. ambiente de

aconchego em seu lar. Ele pinta
va a sua caverna 'e utilizava as

. pelesdosanimais, que sacrificava
p a' r a

comer,
c o mo

seu col-
, chão ou

cobertor;
que o

protegia.
do .frio,

lDJQ "

IDlllllt.'

qIlD/9"1I1
.
,. "

DtllSSDllD

-

RIES-21/3a'2Oi4 -Oexcelen-' TOURO-21/4a2C115-SeUrégen�
tecontatodeVênusOomSatumo Vênus está em gande harmonia

tomaosmomentosdeintrospeo- com Saturno, facilitando' o

çlo e· solidAp ainda mals enri- reencontro com velhoS amigos e

"�....... faz .... �comquevocêserelacione. q...............es. e, com,guees.... de modo mals tranqOilo e estável
a �s seja partlCÍJlarment& res"

com todos, A Lua tornà você mals
tauracjor. Não $8 .xija demais, ÇÇ)nseiente cta importância c;I8 sua
presteaiBnçAoaosseuslllT'litese 'participa�o nas questões do seu
distenda-se ao máximO nesta " bairro ou cidade; portanto evite o
sexta-feira. comoásrno.

G�MEÓS.- 21/5 a 2016 - Vênus e
Saturno dão a maior força à sua

atuação profissional, e possibili
tam que seus esforços sejam
cercados de êxito nesta área A;
,Lua também colabora !]O sentido
de fazer com q\J8 você realmente
se concentre nas atividades

pr�ti� e se estr�re com mais

LEÃO - i2I7 a 22Ia - Todas as
suas iniciativasnosentidode toInar
suacasa,maisgostosa,conforlável
e -aConchegante estão beneficia
.das durante esta fase, em que os
astros lhe dão maior bom gosto e
sensibilidade- para lidar com os

detalhes domésticos.Os memsn
tQsdedcadosà8Uto-análiseserão

CÂNCER-21I8a21n- Saturno
eVênus sealiam,lornandoestes
diasmals tranqüilosegatificantEÍs
'para você, que 'tende a sentir
aior segurança em relação aos

seus sentimentos e às pessoas
mais próximas e queridas. Você
t$l1de a adotar uma atitude mais
aberta e generosa, que só fará

. . "_ \

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - O
astralem casaestásendoelevado
por Vênus. que envia t?oas
vibrações a Saturno � facilita ,o

'

relacionamento com 'os famiHares
mais ,velhos, Você anda ,mals
tolerante e paciente, eexataménte
por isso poderá entendermelhor o
P?"tQ de vistaalheio, !)Qrmais que

CAPRICÓRNIO· 22/12 a 20/1�
,Seu r�n� Saturno no�!e
está sob a ação das romêntiC8$
vibraçõesdeVênus, queanuncia
umfinal�semánae!IP8Ciaimen
te, propicio aos amores e

e�ntrQs. Aproveite o dia para
fazer contatos, dar telefonemas,

,

reSPQ�rcartase.cu�detucio

LBRA-231'9822110-Seupllill&-.- ESCORP O· 23/10 a 21/11 ,

ta-�ia. Vênus,hojeestáembom :Vênus capta novamente para o

aspecto com Saturno. que lhe dá seu signo as vibrações positivas
maiorconstAnc:lanotrabalhoalém deSatumo,que�uclavooêarévelar
de ajudar você a se estrutUrar e seu lado mals' paciente"
OI'gBnizarmeihor.Vocêandacom determinado e batalhador. Este
Idéia$bastante práticas noSenti-, planeta tàz com que 9 tempQ atue
dodefazerseudinheirorender.e a seu, favor, favorece as
�4 acinihjstrá-Io com Int. reavaiaçOes do terreno sentimen
gOncla, o que é Um modo de talepennltiequevooênãosedeixe

"

o real. ieYar UUSÕ8S.

AQU RIO - 21/1 a 19/2 - Os
astrosamlooam um äaótimopara
você se concer'!trar em tudooque
exija uma certa do� de obstina
ção, teimosia, e esforço, e os

resultados concretos serão
'animadores. O momento é
favorável às, suas iniciativas
relativas à carreira, portanto este
ja de olho nas oportunidades, evá
f\lndo.

'Rua Marechal Deodoro da
Fonseca esq. cl JoACI Marcatto

e: 7 - 3

I

PEIXES· 2012 a 2013 - Saturno,
em seu siglo, nov8flllilnte está
sendo ativado por Vênus. o pla
neta do amor e da btIfeZa. que
aguça sua sensibilidade para o

belo e todas as manifestações
artísticas. Aproveite'o final de
semanaparairaocinema. teàtro,
ou a1�m espetáculoemúsicaou

�,que vooO apr8ciará mais,

VIRGEM· 2318 8 2219 � A Lua e
Saturno aé:entuam seu interesse
pelas pessoas, facilitam as

relações em geral, as associa

ções em lISpéclaI, e enfatizam'o
papeldo 'outro'nasuaVida.Seus
eontatos tendem a se mostrar

m� agradável e tral1Clüiios, e"
mu�os mal-entendidoS 'P,Oderão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Associação das ImobiliáriasT' ••••• ".
_

.' '. empossa novo pre�idente

.Gente & Informações'
.

, . '4.

, Confraternização no CPL'o
-'Sábado; 3;aconteceu a festa de coníra
ternização de final de ano do Centro de,
'Profissionais Liberais (CPL) de Jaraguá
doSul. O conqraçamento foi nasede da
Assocíação Recreátiva das Empresas
Breithaupt, tendo sido'anfitrião' do en'.
contro, Roberto Breithaupt esuaesposa

'

Rosane�
"

-

AGENDA
,

AAssociaçáoRecreativa dosServido�esPúbli-
o' ,

,

cos Municipais promove baile de encerramento
.

, ,/ ,

,

do anonapróxima 6afeira, dia 16.Apartirdas23
horas no pavilhão ,''.4.'' do Parque Municipal de' -

,

Eventos.
***

As escolas, da' rede municipal de, ensino' de
IaraguââoSulrecebemmatriculasatldia18de

, dezembro - alunos novos Of!, não. 'Do�ume;,tos:'
'

atestado âe vaga, histórico escolar, certidão de -

nascimento (côpia) e boletim. escolar.
ContribuiçãoespontãneadeR$5,OOparaaAPP.

• "
I

..
•

,

Hoje e amanhã, na praça Ângelo Piazera,
, 'disputas do Open (campenato aberto) de areia, .

'

durante todo o dia. Com quase duas dezenas de
equipes inscritas;
,

VISJA.-SE coM ELEGÂNCIA E CONCORRA�O SORTEIO SEMANAL
"

" DE UMA 1V COLORIDA E UM CQRSÁ EM '1101/9S
'

.,' KAMISÃO MODA SEMPRE 4 VEZES SI ACRÉSCIMO
,

}
o

o

\

_. ,

VESTINDO VOC� DE CORpO INT�IRO
GETÚLIO VARGAS, � �

,

'

Naquinta-feira, 8, noRestauranie Itajara; aconteceu a solenidade deposse da novadiretoria,
, da Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul, .que passau a ser dirigida pelo empresário
Márcio Mauro Marcatto. A solenidade; altamente concorrida, contou com a presença do

presidente do CREA/SC,' CurtAntônio Beins; quefezfolgados elogios à associação de Jaraguâ
. do Sul, colocando-à como exemplo para Santa Catarina.

Neste caso osméritos são de todos os corretoresda cidade especialmente os quejâpresidiram
, a entidade, entre eles, Sérgio Luiz de Assis Pereira; que passou o cargo de presidente ao seu
sucessor. ,

, Luis Sérgio Pereira
e MárcioMauro

, Marcauo, no mo-
•

o

mento da transição

"Presidente do CREA/
/

SC, Curt Antônio

Beins

IvoEwalde espoSa
Norma, propttetertos

. .,'

, da festejada loja
Kamisão

, I

.

,
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...

tORR:EIODOPOVO -11
'

-
,

,

INQUÉRITO
,

, ,
,

REPÚDIO "

. Começa investigação sobre Provedor do hospital diz .....
\

, ""

d' •...
'.

'

..�. '. c is s : -quepaimenteãimprensa
a morte. e recém-nascido QproVOO"'doHospiWMuni- crian��u.nasceu�foirea-

,

',cipal Santo Antônio, Jair Tomeíín, Iízado pelo médico Dagoberto
disse ontem querepudia as decla- Rowes.como auxílío de duas en

belecido um prazoparaacon- adotada,contraomédicoacu-. rações do pai da. criança, fermeiras e que: "esta história de
clusãodo inq�érito, O quedeve sado, até que seja concluídoo' publicadas na imprensa, �a�do

.

quea ieIad0r.a é .q��, f�z o. parto ,é
acontecer com calma de for- inquérito, "Mesmoporquenão : . conta,de que sua mulh� tena Sido uma�andeJ_Ilentira ,dlSp�OU,J�

, ma 'a seremesclarecidos todos hánadaquejustífíque ISso atéo a�endjdapor u� zeladora do hos-
'

t�bem ar:1I1l}OU ,que as
_

declara

osfatos, segundo o que infor- momento", declarou Jair, O pi�,n:�orado��o, "E�tadecIa- ,ç� do.p� da cnança sao �e aí
mouopro-vedor do hospital, médicoo-dgobertoRowes,afir:o. _ ria�"e��con�eque:.te e lITespon�

, �ém:� lnf07d� oUdmalln�en-J"''''T',orne'Iin..
'

,-

à imp de"'" s ve , rsse .omem, ' , ciona o, que ,ese.Ja enegnr a
<UJ. mou rensa queacnança EI afi d' da i

,'-

Aíndadeacordocorndecla- não possuía sinal vital e estava ue irmou que o parto a imagem, a msunnçao.

rações de Tornelin, "a mortaquandouasceu.ínclusíve
provedoria tomou àprovídên- 'descrevendodetalhes de como'

'ciaque lhecabia,Solicitou que� foirealizadooparto. Segundo o
responsa-' , ocorpoclínicodohospitalfor- médico.apröptíaavödacríança
bilidadese os fatos ocorridos mas·seesta�omissãoparaapu-. aviumOmentosap6s ternasci
no caso da criança que teria .jar os fatos, já que me julgo do,Emsuasdeclarações�ledis-,
sido dada como morta pelo ,incompetenteparaanalisaresta .se que, uma vez constatada a

'

,

médico ginecologista questãoqueé.essencialmente,. .
morte da criança, ele passou a

Dagoberto Rowes e que aca- , técnica e não administrativa". atender a mãe, que estava com
bouchorandono caíxão.antes Nenhumapunição ou medida hemorragia e 'teve de ser-

,

,de ser enterrada. Não foi esta- de ordem administrativa, será submetidaaumacirurgia.
\

'

,

Guaramtrím - Ocorpo
i clínícodoHospítal SantoAntô
niodefhiaramirirn, formouuma
comíssão de médicos', qri� já
começou .. "',_JJ.
atrabalhar ",•.,It.

noinqu�-'Ii. ti.
to, admí- ,

nistratív� t.". ',-

'que vai

apurar as' tlil/t.,

,
'

ESTADO'-OE SANTA CATARiNA
'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC

TÊR""OADITIVOAOEDITALDE TOMADADEPREçoS-N216194

.

. DURVALVASEL, PrefeitoM'unicipal de Jaraguá do Sui, Estado deSanta
Catarina, torna público que em razãQ de erro na elaboração e publicação do
EDITAL DE TOMADA,DE PREÇOS N2 16/94, resolve aditar o mesmo, no

:sentido de inclusão da cláusula nº 17. Oque passa a tera sequlnteredaçãoäserä
cobrada dos interessados uma taxa de R$ 200,00 (duzentos reais) para
fornecimento do EDIJ'AL' e respectiva documentação".

--

O presente Termo Aditivo fica fazendo parte integrante do ÉDITAL. DE

TOMADAD�PRI;ÇOSN216f94'; permanecendo in�lteradtlsasdemais cláusulas.
, E,' paraque nin_guém alegue ignorância, é o presenteTermoAditivopublica'dono
,-"DIÁRIOOFICIAL DO"ESTADO DE SANTACATARINA", e afixado em local de

-', ...". . .

costume da PrefeituraMunicipal'de Jaragua do Sul.' ,

.,
' Jaraguá do Sul, 05 de,dezembro de 1994.

,

DURVALVASEL
/ Prefeito Municipal'

'

nCNOLOGIA:·A MELHOR,
IMAGEM DA, SAÚDE.

.
O Hospital e Maternidade JaraguA

.

estarA Inaugurando é
'

CENTRO DE IMAGEM. .

:Este Centro'cöntará com�
de toinografla Computadorizada
de corpo inteiro. MamografIa de
Alta ResoIuçlo e U1trassonografta
�Medldna Intema'(geral). _

.

Glnecolõgia e O�tettrda e' '

Orglo Superftdals.
"

,

Com este InvestimentO. o ,Hospital
'

Jaraguá trarä soluça0 para väríos
problemas rnêdlcos que-antes

.

se fazia necessário trànsferír
a outros centros.

, "IMAGEM
Hospital Ja!;aCu6

'R . .IoIJe CtemiéWIcz. sln
fOrie (0473) 71-6357

'

Fax (0473) 71-1510
ê� 89255-000

JIII''_u6.do Sul· Sc

�--'-

SANEBOX veda o mau chelro.Jrnpede a saída de' insetos e pequenos
•

, . I '

anlmals do esgoto e garante total segurança centra ínundaçöes. SANEBOX
é a solução para o saneamento urbano. Encontram�se disponíveis e:m vários

,
',.' ,'�' ,

.. :

tamanhos os produtos S�NEBOX com.pronta entrega direto da fábrica:

'.
i .COMÉRC:IO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA. '

,�-R.u�,",JOINVILLE, 1�532�, i=ÓNElFAX 72�1185·· JARAGUÁ DO'SUL � sc
.'.

...

- <.' '.-

MAU CHEIRO•••

'

,

I •

,

••• É COISA DO :PÀsSADO
. ---------�-�---------�._-----====---

" .:iiIIi;.�"", �_'" _ �..... �"..� , 'IL"'''''''___'" ., �, ." ...�, _� - - • ')<
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GANHADORES

Escolinbas c�mpetempara",Voleibol�,' hande�oljá '!�m
. ", .... ' _..... �

.

'

..
'. ': .' : �os campeoes e�Guaramuim

seleciona.'" novos atletas G........... 'Nosábado,3, femininoasmeninasdaßkíferaven-
foramconhecídos ós campeões da ceram aoUrsoBranco, nafinal,por'

r

II Taça Guaramirim de Voleibol,' 17 a 7, ficando com .Ó título, en
masculino e feminino e da I 'Taça quanto no masculino o Orne' do

GuaramirimdcHandebol,masculí- MDG/Mannes venceu por '19 à 7

no e feminino. ao time do Veteranos.
'. ,� No voleibol masculino sagrou- : 'O . assessor da . secretaria de

se campeão o sexteto do Rebas, " Bsportes da prefeitura, Altair José
que venceu. por ,3xO à .equípe Aguiar, disse que osresultados e

Mannes; Já no feminino a equjpe o nível-das equipes" espelharam o

daAGV(AssociaçãoGuaramirense desempenho disciplinar dos atle
de Volei) venceu por 3 sets a 1 ao tas que "elevaram os ideais espor-

'.

time da Zoomp. No handebol. tivos de competitividade".

. meninas; 'que irão integrar as coordenadoria da modalidade,
equipes da PME. para este fmalöi ano. De�tre as.
.

Aprevisãodacoordenação da programações efetivadas, foram
competição, é de que o torneio promovidasumasériedecompe
deva encerrar por volta .c:h!s 14 tições .internas. e

'.

confra
horas, no ginäsie de esportes ternizações, envolvendo as atle
.ArthurMüller; com a entrega de tas que participam, das

. medalhas aos .destaques do ano escolinhas. ,

.

..de1994,edasequipesvencedoràs Demreasconquístasdasequí.

do torneio - de 10. a.39 lugares: pes da PME., durante o ano; des-
. Além disso também serão anun- taca-se.a fiais recente, que foi o SESIÄNAcíadasasatletaspré-selécionadas ' 3<>lugar no Campeontado Esta- "

para as equípesde base.da fun- dual de Voleibof .Eémínino L·.u'Iima'.r1·0'"laa'p·o"r.,'.a".tnoua'.�.dação. •
.

Infanto/Juvenil, realizado na ci- I} l
,

J j 'UI} I

. Cale�dário do Vôlei. . dade de Brusque, Esta conquista
"

.

- O Torneio lnterno dê Volei- repete o resultado do ane passa- 'h
'

•
_-

, J T • "., '}I' 1 l·t·
� .• '

.

boi 'Feminino, é a ültima do emantémaequipede Iaraguã .o,Je·em lin,.lao ,ua f I orlaprograma-ção prevista no do Sul entre as melhores de sua 'J
calendário .

esportivo da categoria, noEstado,

TORNEIO

.

J araguá 'do Sul - Hoje, a
partir das 8_hor�, a Fundação
Municipal deEsportes deJaraguá

, do Sul (FME/JS)"reallza o Q;0
Torneio Interno das escolinhas
de voleibol feminino, com atle
täs de
(a i x à
e t á r i a MlI/Ji/Jos'
entrelOe SlI/ÕD14 anos.

Os jogos lIStD/II/dos .

"

serão", .�.... ,

'

realiza-
'

PO/O O IMI
dos�os,' .

.

ginásios- de esportes Àrthur
Müller e' Divina ·Providência.·
Durante a competição deverão

serpré-selecíonadas, cercade 10

Calendáriopara . BAS�UÉ)EBO� �.
" '.

>

.'
.

.

.

d· '. São LUIS corre atrás do
o esporte ,ev,e '� "

,.

. �'.
'

_'.'
.
.' ; ,

sairestasemana título dobicampeonato
\

. Jaraguä doSul-Naprõxíma Jaraguã.do Sul - Amanhã Segundo e presidente dafun-
terça-feira, 13, 'o' secretärío de encerram as disputas da fase. da,çãoM:unicipaldeEsportes,JeanCultura Esporte e Lazer, de final, do Campeonato Estadual Carlo Leutprecht, a partida entreJaraguádoSul.BalduínoRanlíno, de Basquetebol Mirim, que Jaraguä do Sill é Blumenäu devejuntamente, com opresidente da acontecem no ginásio de lotar as dependências do .ginásio

. FundaçãoMunicipaldeEsportes, .

esportes do'Colégio São LUís, . do São Luís, para prestigiar um
, :!:.::e:::::::�g:� em Jaraguã do Sill. Aequípedo: grandejogo. "O desempenho dos

Colégio São Luís/Dalcelis/ nossos meninos tem sido. muito,1995 ..tantodasecretarià,quanto ','FME, que' venceu as 'd','as'
,

d BIda PME. O anúncio acontece .. bom, mas a equipe � umenäu

durante a entrevísta coletiva do partidas do quadrangulär da tem 6timos atletàs e não será um·

prefeito, Durval Vasel. competição, busca, em casa,' a jogo fácil", diSseele, COIIl otimis-
Deacordo comopresídenteda conquista do bicampeonato. mo.

. FME, o documento .absorveu O destaque destafase fmal é Ö jogo �en:tre o Colégio São

.inforinaçQes, cplhidas cem, ojögof'malquereuniráasequi-' LuíslDalcelisIFME ,e o Sàsto
encontros com alguns pro- pes deJaragliádoSill edoVasto· Verde, está marcado para as .

fessores de ,educação física e os Verde de Blumenalr,' as quais
.

lPh30, da nianhã de domingo.
prinCipais' dirigentes de Clubes, decidirão o campeonato, emUIl} O técllicoAirtonSchlochet "Ito" ,
sociedades· e ligas, o que irá . duelo ,que" promete . ser que conquistou_o título do ano
adçquar as p�ograrnações destas eletrizante.,Os demais jogos passado, está confiante em seus

entidades coma$. da sécrétaria, programadosparaontemehoje,· jogadol;eseac.reditanaconquis-
e da fundação são apepas para cumprir tabela., ta do.bi:

.

Jaraguádo,SuI-Nosdias3e4- gens representará o Estado nos

destemês.foirealízada em 'Brusque'
, VIII Jogos Sul Brasileiros de

a Olimpíada Estadual Sesiàna,. Integração Sesiana, que aoonte- '

reunindo equipes de värias partes cem neste final de semana em

do Estado. Entre 'l!S' equipes' de UniãodaVit�ria(PR).
Jaraguádo Sui, que representaram Outras equipes tiverampar-'
o mumcipio na competição, a ticípação marcante na competi-

'

equipe de voleibol daLulimarEm- ção, entreelas a Weg Motores .

balagens conquistou o título de que ficou com o segundo,
.caropeão dã. "competíção, bem .lugar na modalidade de bolão
como a dupla de canastra feminina

' masculino, -terceíro na canas
da Malhas Malwee. '

. : tra mascu-lina e quinto no xa-

Com.isso, a Lulimar Embala-, drez,
...'

ÉSTAOODESANTACATARINA'
SECRETAFÚADASEGURANÇAPÚBLlCA,

.

DELEGACIAGEI1'tA!..DAPOLfCIAcrvn, .

15' DELEGACIACIRCUNSCRICIONAL DE
PQLfC/A DEJARAGÚÁ DOSUL·

OFÍCIO ÇlRCULAR N° 040/94
.

_

. :'. l I

'"DEVIDOAS FÉRIAS DOSMÉDICOSQUE COMPÖEM Aß JUNTAS
OFICIAL PARA OS CANDIDATOS ÀOBTENÇÃ0 DE CARTEIRA NACIO-

.

NAL DE iIAßILITAfi:ÃO (CNH), ATRAVÉS DA CIRET.RAN DE JAR�GuA .

D08UL, INFORMAMOS CRONOGRAMA DE FINAL DE ANO:
16/l2{94, INíCIQÀS 07:�O HORAß, SOMENTj!: PARA OS CANDI: .

DATQS A OBTENÇÃO DA I" .HABILITAÇÃO QUE FARÃO EXAMES
MÉDICOS, PSICOTÉCNICO;PROVA'ESCRITA, 'PRÁTICA DE VOLANTES
EOUTRÖS. .

.'
'"

20/12/94, INíCIO ÀS 07:00 HORAS, EXAMES MÉDICOS,
PSICOTécNICOS PARAAS RENOVAÇÖES DE CNR, CANDIDATOS'DAS .

Al.JTO-ESCoLAS,E PARTICU�ARES.
.

.'

.

.

'

,

17/01/95, RF1TORNO DE TOpAS AS ATfVlDADES',"
� .

"

JARAGuA D0 SUL, 07 DEDEZEMBRO DE '19,94
,

,Dr. Adhemar GtiJbba
..Delegado Circunscricional de Polícia.

;
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