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Fernanda BOfnhaustn

Estado poderá ter

participação em

projetos de moradiar
Projetos habitacionais

para a construção, de 80 -.

apartamentos e 100 unida
des isoladas, poderão ter a
mediação do governo do
Estado. Foi o que disse a

secretãría Fernanda Bor
nhausen de Sá.

Pägína 10

D·eputado cobra
contrato criando

previdência privada
Odeputádol.eodegar'Tíscoskí

(PPR) quer obter explicações,
através da Assembléia Le-

gislativa, sobre a assinatura de
contrato (Estado e Besc) com

seguradores independentes para
criar uma associação de previ
dência privada. Página 6

DiplQmacia recupera
diálogo com governo

.

Prefeito em exercício,
Alfredo Guenther restabeleceu
o diálogo com o governo do

Estado, um canal que parecia
estardeãnítivamenteobstruído.

Página 6.

Polícia recaptura,
fugitivo da cadeia-

AntenorAnfönio, fugitivoda
cadeia de uaranuruil,õ(ffiõe:'�""""""''''''''''''
nado pc i�WiAhHir(), P(b.íblica
recuptuf' o�rd'�)I{!ia�gWfa
de se env Iver em ac)(!ente.

IDh\RPEO

COMEMORAÇÃO

- -

A 9a Feira-daMalhae a 2a
.

Feira Industrial da Pequena:
. Empresa abrem amanhã à

,
noite no Parque Municipal
de Eventos as comemora

ções dos 119 anos de funda-
"

ção de-Jaraguãdo Sul, inclu
indo show musical e desfile

de modas, A programação, .

que vai até dia 3(), é extensa.
e terá. também, muitas com

petições-esportivas, ativida
des de lazer.folclore e noites

:

especiais que homenagearão
descendentes de imigrantes
.alemães, poloneses, italianos
e húngaros, etnias responsá
veis pelacolonízação domu
nicípio, Um dos pontos altos _

serä o showdó grupo Skank.

Páginas 4 e 10 .. Cidade é oterceiro pólo eco,!.ôm.ico de Santa Catarina
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ALIMENTO·

Núcleo treinapan' lcadores
para melhorar a ualidade

Qualidade é a meta proposta peloNâcleo .

Criado no ano passado,.°
NúclendePanificaçãodaAs
sociação Comercial e Indus
trial de Jaraguã do Sul já
reúne r<.J dos 33panificadores
da região, Segundo o vice

presidente doNúcleo,Carlos
, Hermes Lemos, neste perío-
do os pães e doces fabrica

dospelos associados melho
rou em cem por cento na

qualidade, com emprego de

tecnologia alemã 'que é -re

passada através de um con..

vênio de intercâmbio. Segun
do Lemos, a meta da direto
ria é a de profissionalizar a

. mão-de-obra que atua neste.

segmento. produtivo, resul
tando na oferta de Mimos

produtos.
Página 4
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ReminiscênciasEDITO�IAL

Afarça deBornhausen
Guerra e paz: 50 anos (1)

Desde que assumiu � com-ando da
Telesc o ex-deputado Valmor de Lucca
temdemonstrado competência. A estatal

expandiu seus serviços horizontalmente
e, de modo' especial, em relação aos

telefones celulares com uma agilidade
inegável. Porém, semquenenhumpartido
com assento na Assembléia Legislativa
tenha contra ele qualquer acusação, de

.

Lucca está desembarcando da função
para dar lugar aVictor Konder, primo do
presidente nacional do- PFL, Jorge
KonderBornhausen e do ex-governador
Antonio Carlos Konder Reis.

Se alguém ainda duvida de que o

'critério da competência sempre é

sobrepujado pelo critério da conveniên
cia, estaé aprovacabal. Bornhausen não
só governa Santa Catarina no que tange
a indicação de nomes para postos chaves

pelos mercados internacionais (como
ainda hoje a retalíação que não aconte
ceu entre os EEUU e o .Japão, no

epísödírrdo comércíoueautomöveísj.
Com a emigração de 'alemães para

outros países, especialmente os Esta
dos Unidos e para a América do Sul
o Brasil e a Argentina - traziam na sua

bagagem os sentimentos da antiga
Pãtria.Iembrando de que forma fõra o
mercado mundial alemão repartido
entre a França. Bélgica, Reino Unido,
Holanda, Itália. Japão-e Estados Uni
dos. deixando mergulhada a Alerna

nhanamaís negradesagregação e.uma
insuportável. sem condições de pagar
as indenizações de guerra, desencade-:
ando crises políticas e econômícas.

Esse clima dá margem à ascensão
, de Adolf Hitler, austríaco de nasci

mento. A repercussão abrange o mun
do inteiro, especialmente 'as regiões
fortemente habitadas por alemães que
emigraramde suapátria. SantaCatarina
é um desses redutos, de que não esca
pa Jaraguá. Com a construção da Usí-

. na do Bracínho, centenas de técnicos
alemães invadem a vila, trazendo idéi
as exötícas ao nosso meio ambíente
com 'a fundação do Sport Club

Germânia, que nas suas finalidades
sociais propugnava pela unidade ale

mã, a que se juntava também alguns
teuto-brasileíros, dado o entusiasmo

quesuasatividadesprovocavamnuma

cidade quase alemã, com marchas,
competições esportivas, reuniões so

ciais, fortementeapoiadas pelogovemo _

alemão.BrunoVoltmanneraodírigente
ostensivo queorganizava festividades
com os ex-combatentes alemães da la

GuerraMudial, deferindo-lhes ordens
e comendas. Voltmann, segundo o

agrimensor Ballock era redator da pä
gina alemã, ao tempo em que II

"CORREIO DO POVO". era

admínistrado por Honorato Tomelin.

O "fac-símile" queaparece aí no final,
mostra o anúncio publicado na ed. de

12106/37, patrocinado pelos DAF e

NSDAP, de Jaraguä, que por si se

explica.
Fritz von Jaraguá • 07/9�.. -

Neste ano de mil novecentos e no
venta e cinco da era de Nosso Senhor
Jesus Cristo realizam-se atos que
lembramcom tristeza a rnais sangrenta
das guerras que envolveu o planeta
Terra.

A origem dessa guerra certamente
tem as raízes na Guerra Franco
Prussiana. quando Bismarck derrotá
os franceses e com o apoio dos Esta
dos Unides e proclama aunificação da
Alemanha e a proclamação de

Guilherme I, o imperador do II Reich
alemão. conhecendo o país, embora
considerado comomilitaristauma fase
de expansão econõmíca e colonial.

Desde então acirra-se a disputa
entre as potências imperialistas da

Europa pelo controle das matérias

prirnas e dos mercados mundiais. que
travam guerras continuas e disputam
por novos territórios, 'ocorrendo aí as

colônias e protetorados na África.
O estopim da I Guerra era devido

ao assassinato de Francisco

Ferdínando, filho de Francisco José,
imperador da Áustria - Hungria, com
84 anos, que deveria assumir o fabulo
so poder. A consumação do atentado
se dá em Sarajevo, na Bósnia

Herzegövina (onde ainda hoje se luta

pelodomínío.obrigandoaintervenção
das forças de pazdaONU, sem suces

so, de onde participam, também

militares brasileiros} pelo estudante
bösnioGavriloPrincip,encaradocomo
um ataque contra o império e a causa

imediata da Ia Guerra Mundial.

Estaguerra 1914-1918 é aprimeira
que altera a organização social e polí
ticaem âmbitomundial, posto que, até
então. existiam apenas contlitos en

volvendodeterminadas regiõesdopla
neta.

A humilhação sofrida pelaAlema
nba com o Tratado de Versalhes cria
a.� condições ideais para a germinação
donacional-socialismo - nazismo- ale
mão e a ascensão de Hitler ao poder,
eil) 1933. A Itália e a Alemanha têm

regímes semelhantes,mas o que mais
os aproxima é o limitado espaço

.

"territorial e .. 11 acirrada competição

.

como também, mesmo com sua votação'
ridícula para governador, influencia no
meações quedependem daesferafederal,

.

O PFL, aliás, já ganhou um rótulo dos
adversários: é o PFL do B (de
Bornhausen).
Como nas prefeituras, onde o critério

também é puramente político para
satisfazer coligações que se juntam nas

eleições visando unicamente tirar

proveito do poder e onde projetos
importantes são engavetados porque de
autoria de outros, nas esferas estadual e
federal não é diferente. O que vale é o

apadrinhamento. Quem tem santo forte

sempre se dá bem. E Bornhausen tem.

Põem em prática, semqualquer constran-
.

gimento a regra bäsica que norteia o

partido hoje: o poder a qualquer custo.
E, diga-se, está indo muito bem.

A desindexação da economia
.. José Castilho Pinto

problemas salariais dos petro
leiros. Logo, ante essa certeza e

consequentes dúvidas, ficamos,
aguardando os resultados dessa
providência desindexadora da
economia e fazendo votos que
ela seja acertada em-tudo e ca

paz de não agravar os salários;
de elucidar as declarações. no
sentido de que o Plano Real be
neficiou alguns e prejudicou
outros; de estancar de vez a

recessão, as concordatas, falên
cias

.

e outras tantas que
bradeiras assustadoras e graves
de que já nos ocupamos na se

mana passada neste espaço.

Criada por uma- medida.

provisória (MP) amplamenteco
mentada pela imprensa, a

desindexação da economia, um
processo de conhecimento dos
economistas, estäem vigor des
de 10 do

gociações livres entre patrões e
empregados,nas respectivas da
tas-bases, e no caso de conflito
será designado um interventor

para mediar as duas partes.
Mas atentemosbemparaisto,

-

se já no partejar da medida
desindexadora está a se pensar
nummediadorpararesolver lití
gios entre empregados e em

pregadores, é porque existe �
certeza de que sobrevirão essas

colisões que poderão redundar
num outro impasse 'como a

, recente greve da Petro_brás, que
além de causar enormes pre

. juízos financeiros ao país foi

por demais danoso ao povo que
nada. tinha a ver com os

corrente

e já um

tanto

rejeitada
p � I

.

a j6/tljtl/todtlmaIOrIa

do povo ptl/tl mO/D//tI
por ser

.

considerada nociva à classe

operária porque suprime os

reajustes automáticos, ficando
esses aumentos pendentes dene-

DtlS/lldtlztlt6D
do tltDIIDmlo

... Jornalista
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Retran�c� jj;j,imuw cobra seguro feito
pelo Estado em São PauloPerfil indefinido

o governadorPaulo AfonSo Vieira completou seus primeiros
- seis meses de administração, período que elepróprio qualifica
comopositivo. Para quem está do lado de dentro do Palácio
Santa Catarina, pode ser. Mas para quem está do lado de
fora estes J80 dias passaram quase que em branco. Afinal,
qual é o perfil de Paulo Afonso como governador? Que

projetos e em que áreas sua administração terá uma marca?
Na saúde, na educação, na habitação, na construção de

rodovias?Aí ninguém sabe.

Remember 1
Blumenaufoi aprimeira cida

de catarinense a implantar Cl

seguridade para os funcionários
públicosmunicipais, em obediên-

-

cia t) nova LeiOrga"ica doMuni
cípio. Só que, até hoje. aprefeitu
ra só desconta a pane dos servi
dores que continuam sem nenhu
ma assistência. Motivo épolítico.
Prefeito Renato Vianna (PMDB)
querna diretoria apenas pessoas

.

de sua confiança. Coisa que o

sindicato classista não aceita.

Remember2
Aliäs, Vianna e o vice Vilson

Souza (PSDB) nâ meses dizem
cobras e lagartos um dooutro. Os
"tucanos" Eduardo Caminha (se
cretârio de Saúde) e Dalírio Be

bertlãnançastjäcolocaramseus
cargos à disposição. pouco de

pois de um mês da reforma do
secretariado que reconduzlu t)

préfeitura vários nomes do pri
meiro escalão do ex-prefeito
Dalto dos Reis (PMDB).

Remember3
Reis, como outros ex-colabo

radores de seu governo. respon-
- de a vários processos na justiça
porírregslaridadescabeludas que
teriam sido cometidas em sua

Rest(10 «�3/88). Advogado não

militante, () ex-prefeuoéproprie
tário de umamini-olaria.monta
da pelo irmão, quefoi seu secre
tário de Ptnançds e que é presi
dente de uma associação de,
ceramistas da reRiilo de Tijuca:ç.

Porquê?
Entre as medidas provisórias

, baixadas pelo'ministério da Fa
zenda. uma diz que a ur - Unida
de Taxi-métrica deve ser cobrada
das usuários em Real, com valo
res indicados diretamente no ta

ximetro e nãomaispela tabelade
conversão que sempre, desde seu
advento, causa descanfiança. Até
agora, porém. os táxis continuam
ignorando a determinação. �

Acabou,
o Consorcio Nacional

Garibaldifaliu e. agora; os clien
tes têm que correr atrás. rápido,
para se habilitarem ao crédito

junto a empresa. Recursos devem
ser dirigidos ao Procon (onde o

serviçoexiste), qU(!dispõedeaten
dimentojurídicogratuito. De res
to é terpaciência para receber o
que jâ foi pago. Pode demorar
meses. lJU anos. com certeza.

Por enquanto
PPR e PFL de Joinville reuni

ram-se em volta de uma mesa

farta e decidiram manter a coli

gação para as eleições munici

pais do prâximo ano. Indepen
dentemente do que pensá o pre
feitoWirtich Freitag (emférias na
Dtsneuãndta) e oex-senadorIor
Re Bor-nheusen (PFL) que já ti
nham acertado com o governa
dor Paulo Afonso (PM/)B).

FlOrianÓPOliS - O governa
dor Paulo Afonso e a direção do

,

Besc vão explicar à Assembléia
Legislativa
e à socíe- ...,
dade cata-

rinense os fIIIII/tIIItI
motivos"",.•que os le-
varam a fe-�
char um

_

contrato de associação com segu
radoras índependentes para criar

wnaempresadeprevidência priva
da. O contrato, assinado em São
PauloenãoemSantaCatarina, está
sendo muito questionado nos mei
os políticos e admínistrativos.-A

pedido do deputado Leodegar
Tiscoski, vice-líder do PPR, a As
sembléia está cobrando do gover
nador respostas imediatas a um

pedido de informações,
Tiscoski quer descobrir o in

teiro teor do contrato, já que a

transação envolve valores astro

nômicos ( 100milhões de dólares
em quatro anos) e pelo menos

uma empresa que teve participa
ção importante na campanha po
lítica de 1994. De acordo com-
documentos do Tribunal Regio
nal Eleitoral (TRE), a Compa
nhia Paulista de Seguros,
suhscritora do contrato, foi lima
das principais financiadoras da

eleição do atual governador, con
tribuindo com-uma doação supe
rior a 310 mil Ufírs (cerca de R$
234.484,00)

Para o parlamentar do PPR, o
governo do Estado e oBescdevem
explicações à sociedade, a não ser
que o interesse seja o demanter o
contrato sob sigilo como vem

acontecendo até ó presente mo

mento. Tiscoski cobrou intorma-

Deputado Leodegar Tiscoski

ções sobre o volume financeiro
transacionado nos balcões do
Besc pela Companhia Paulista e

pelas demaís seguradoras envol
vidas no negócio: Vera Cruz,
lcatur, Itacolumí e Savex.

Ao defender a aprovação do

pedido de informações e exigir
transparência nas ações gover
namentais, o deputado observou

que ogovernador foi a São Paulo
para assinar o contrato, na pró
pria sede da Companhia Paulista
de Seguros, preterindo completa
mente a Prevíndüstria de Santa
Catarina (Fiese), que dispensa
apresentações, tem sua sede em

Florianópolis e é gerida por
catarinenses.

Tiscoski aproveitou a oportu-

nidadeemquesedirigiaaogover- ,

nadorPaulo Afonso e àdireção do
Besc, através do pedído de infor

mações, para também cobrar jus
tificativas dás razões do cancela
mento do crédito do banco ao

setormoveleiro. Desconsiderando
a grave crise que o setor atravessa
em decorrência da defasagem
cambial e do aumento do custo de

produção, o Besc negou recursos

para os moveleiros enfrentarem
seus compromissos durante este

período difícil. Tal fato levou o

deputado a exigir de Paulo Afon
so um posicionamentoclaro sobre
quais os

-

mecanismos que estão
sendo estudados pelo governo
para socorrer o setor moveleiro
catarinense.

�ESCORT HOBBY
MAIS!A®PRÊ,MIOS.
íJ�'��ll�

Certo Aut. NI 01/09/004195 - DRF - Joinville

V611clo de 1110&'95 a 1411Cr'85.
Cada R$ 25.00 em compra. 1 cupom.

Nlo Vale Acumular.
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MELHORANDO

GERAL Jaraguá do Su� 12 de julho de 1995 '

Núcleo dos Panificadores trazmais qualidadepara opão
Jaraguá doSul- A quali

dade do pão melhorou em cem

por cento depois da criação do
Núcleo de

__It."Panifica- MAll.
ção de /fi";Jaraguá
do Sul. A '1tH/os tIS
afirmação

.

é do vice- pot/tII'ios
presidente
do órgão. Carlos Hermes Le

mos. que reúne também
.

panificadores de outros muni

cípios da região. Cursos. pales
tras e um trabalho de relações
públicas. com outros segmentos
que. obrigatoriamente, incluem
consumídores.épartedeumpro
jetoquevemsendofeitoháalgum
tempo, visando também a união'
da categoria em tomo de um'

objetivo comum,
Segundo Lemos, "o pão de

cada dia tem que terum padrão

de qualidade", acrescentando

que isso pode ser conseguido
com treinamento e profis
sionalização da mão-de-obra".
E, também, é preciso reconhe
cero proííssional que está atrás

das paredes, que pouca gente
conhece masqueé responsável
pela confecção de um bom

produto para consumo", refor
ça Lemos. O Núcleo, fundado
em janeiro do ano passado, já
tem 19 panificadoras associa

das, porém ametaé chegar a 25
até o final do ano C, finalmente,
às 33 existentes naregiãoquan
do o mandato da atual diretoria
terminar em 96.

O Núcleo de Panificação da
AssociaçãoComercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul obedece
a um programa de convênios
entre a Acijs e outras entidades
congêneres e a Câmara de Ar
tes eOfícios deMunique e Alta

Baviera (Alemanha) e tem

miados também em Corupá,
Schroeder e Guaramirim. Se

gundo Lemos. Iodos os pro
dutos lubricados pelas em

presas filiadas passuni por
um rigoroso controle de qua
lidade, produzidos diaria
mente.

Além disso, há uma gama
hem maiorde variedades, deta
lhe que interessá diretamente
ao consumidor. O Núcleo, se
gundoHermes, também pôs fim
a concorrências desleais, ao

distanciamento dos empresári
os doramo, resultando, iaclusi
ve, em ajuda mútua no abaste
cimento de matéría-prima, Na
região, panificadores de

Joinville, São Bento do Sul e
Canoinhas, além de outras ci
dades como Blumenau e

. Brusque já formaram seus nú
cleos

COMEMORANDO
.

Festa do aniversário abre
amanhã com feiras e moda

.Jaraguá do Sul - A abertura

da 1.)" Feira da Malha e da 2" Feira

lndustrial da Pequena c Média

Empresa marcam amanhã o iní

cio das comemorações dos III.)

anos de fundação de Jaraguá do

Sul, às 19:30 horas no Parque
Municipal de Eventos, incluindo
show musical e desfile de modas.
A programação, que vai até o dia
30, terá também atividades espor
tivas, de lazer, folclore, quadri
lhas e noites especiais em home

nagem aos descendentes de ale

mães, italianos, poloneses. hún
garos e gaúchos.

Para a juventude a principal
atração será a presença do grupo
mineiro Skank, dia 21, as 22 ho- -

rasnoestádio JoãoMareaue. Dois

quilos de arroz, feijão, farinha de
polenta, cate, arroz. farinha de

trigo, azeite ou leite em põequiva-
.

lem a um ingresso (outro tipo de

alimento não será aceito). Quem
preterir pagará R$ 5,00. Um pas
seio ciclístico, dia 16 (domingo) a
partir das 10 horas com saída em

freute à secretaria de Cultura, E.�

porte e Lazer terá como atração
principal o sorteio de 10 bicicleta>;

.

entre os que participarem

OLHA SÓ O QUE ESTÁ ESPERANDO
POR VOCÊ EM JARAGUÁ DO SUL

, '

DURANTE A FEIRA DA MALHA

FEIRA DAMALHA -13 A 30 DE JU.HO
FEIRA INXJSTRIAL -13 A 18 DE JU.HO
ANYERSARIO DE JARAGUA DO su. -13 A 30DE JULHO

fWlQUEMUNICIAU DE EVENrOS
JARAGUÄ DO su. - SC

..
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Feira do Empreendedor deve repetir sucesso
Blumenau - Programada

para o período de 19 a 22 de
julho, a 2a Feira do Empreen
dedor promete repetir o su

cesso na primeira edição, no

ano passado, quando mais de
48 mil pessoas passaram pe
los pavilhões da Proeb, Aber
ta ao público em geral, l! feira

.

atrai principalmente pessoas

interessadas em abrir seu pró
prio negócio. As empresas ex
positoras são franqueadoras
de produtos e serviços e fa-

.

bricantes de pequenas máqui-

nas, provenientes de diversos
estados, principalmente do
Sul e Sudeste.A feira mobili
za todos os balcões do Sebrae
que busca a participação de

empreendedores de todas as

regiões do Estado. Santa
Catarina, hoje, é um dos esta
dos mais receptivos a este

tipo de negócio.

PARA COMEMORAR OS 119 ANOS DE JARAGUÁ DO SUL,
A PREfEIrURA MUNICIPAL eREPAROU UM

PROGIU'MAO.
Dia 13

De J3 a 30 de julho, programação diária para divertir toda a família. ParticipeI
Dia. 28

19:3Oh Abertura oficial das festividades do
AniverÁrio doMunicípio,1I Feira Indusuial
e 9" Feira da Malha

2O:0Dh Apresen�ção de "WilmarAguiar Show", de
JOinville (SC) ,

I.clcal: ParqueMunicipal de E\'entos PaviIhãoC

Dia. 14
oa:ODh Abertura dosJogos Escolares deJaraguã do

Sul
Local: Ginásio de EsportesArtburMüller

'19:ODh Apresenta� de 'kan Ricardo e Carlinhos',
deJaraguá do Sul (5q

,

Local: l'arcJrMuniâpaI de EwnblS Pavillião C

Dia. 15
14:00h Abertura da lI" Kolonistenfest - Festa do

Colono
Local: Sociedade Esp. e Rec. Aliança· Rio
'Cerroll

16:OOh Apresentação do "Musical Scala", de
Jaraguã do Sul (SC)

1'hOOh Apresentaçãode Folclore Gel1lllnico
�:OOh Show com o 'Grupo Xirott", deSão Paulo SP

Local:'ParqueMunicipal deEventos
Pavilhão C .

Dia. 16
10:0Dh Passeio CiclísticoJaraguj do Sul - 119 anos

Local: Saída: Praça Expedicioniirio ( antiga
Estação Rodoviáril!). Chegada: parqúe

Municipal de Eventos
l':00h Apresen�ão de "Arno!lt Cia " deJarag'uá

dõSul(SC) .

14:0Dh Apresentação de "Daniel Lucena e Banda",
de jaraguã do Sul ( SC )

15:OOh Apresentação de FolcloreGermânico
17:30h Apresentação de "Beto e Dc:nise"

Local: 'ParqueMunicipal de EveIllOSPavilhão C

Die! 17
19.3Oh Apresentação de "!:der eJane", de

Massaranduba (SC )
Local: ParqueMunicipal de EventoS
PavilhãoC
Abertura da Exposição Coletiva da AJAP -

I 19 anos deJaragua do Sul
'

L!Kal: Espaço Cultural da Praça Angelo
Prazera

20:00h

Dia. 18
19:3Dh Apr_çsentação da Banda "n Natura", de

Jaraguá do Sul ( SC )
Local: Panjue Municipal de Eventos
PavilhãoC

20:00II Palestra da escritora brasileira Marina
Colassanli
T�rna: "A Família· Novos RUInos'
Local: Sindicato do vestuário deJaraguá do
Sul

Die) 19
17.3Oh 'Desfile dos participantes do Festíval de

Quadrilhas
Local: Saída . Supennef'Cado Breitllaupr
lWalter Marquardt � (]legada: Ginásio de
Esportes do SESI

'.:00h festiVal Municipal de Quadrilhas
. C.anti�a� de Roda . pau de lita . dança de
quadnlha - coral tipico
Local: Ginásio de� do SESI

19:OOh� de ']ean Ricanlo e carlinhcK", de
jàraguá doSul (SC)
Local: Parque Municipal de Evcnros PavilhãoC

Fogueira de SãoJoão
22tOOh Local: pró� aoGinásio de Esportes do SESI

Dia 20
15:0Dh_Concurso de Declamação

� 11., e Al. Local: Ginásio de Esportes

19:3Oh Concurso deDeclamação, .

�rias B, C e D Local: Ginásio de Esportes

19.3Oh �taeão da banda 'n Natura', dejaraguá
dõSul(SC)
Local: ParqueMunicipal de Eventos PalIilhão C

Dia 21
20.... campConató Estadual de Basquete infantil

masco

ADj I São Luís I Dalce1is x S.O. Vasto Verde de
Wumenau
Local: Gin. de Esportes do Colégio São Luís

22:00h Aalresentacão da banda "Sbnk", de Belo
Iforiíonle (MG)
Local: Estádio.JoãoMareatto . Gremio
Espottiwjuwßtus

,

Dia. 22
15:3Oh� doGrupo de Dança FoIdórica,

••

lri&ntiJ e.JaMl1il doCírarIo Italiano de jaraguá
doSul'

.

16:OOh AaJresentacão do Coral "SteIla Alpina", de
cãxias do Sul (RS) •

Local: Parque Municipal de E\eltOS - Pavrlhao C
16:0Dh Campeonato EsIiIdual de Basquete jn(anbl

masculino
ADj I São Luís I Dalcelis x Gaspar E. C. de
Gaspar(SQ
Local: Ginásio de EspoItcs do Colégio São Luís

16:3Oh ApreseßIação do "Grupo Giuseppe Garibaldr' de
CUritiba (PR)
Local: Parque Municipal de E\el1OS - Pavrlhão C

19:3011 Abertura da Olimpíada Sesiana
2O.3Oh campeonato Esladual de Futsal

I' Div. ADJ I !'ME x Aurora E.C.
Local: Ginásio de'EspoItcs do SESI

19:3Oh Noite da li"adição Italiana - 5" Notte Italiana di
jaraguá do Sul
Abcttura Oficiarcom a prcst.'IlÇ8 de autoridades

Sangria do primeiro barril de vinho
":3Dh· Apresentaçãn do "CoraJ ltaliano"de jaraguá do

Sul
":55h Apresentação dos Grupos de Dança

FOldórica Infantil c InlántoJuvet:ti( do Círculo
Italiano de jaraguá do Sul

20:2011 Aprcscrrtação do COrai "Sfella Alpina', de
caxias do SuI(RS)

20:4Dh Apresentação do ·Grupo Giuseppe Garibaldi".
de Curitiba (PR) .

21 : 1Dh Baile Show COll1 o grupo "Ragani dei Monti" ..
de Monte Belo (RS)

24:OOh ConcrIrso"OMais Rápido Comedor de
Polenta" e demonstração do jogo da Móra
Baile com o ,Grupo de Baile e Show "Giro '"
Itália', de Rodeio (50
I.ocal: Parque Municipal de EWlllos
Pavilhão A
(Das 19:00 às 24:00h será servido jantar
típico italiano,duranre toda·a noite muitQ
vinh!, e�pp. A barraca do queijo e salame
funcIOnara penllanenremente.)

Dia 23
.

l1:OOh Apresentação do Musical'Som da Terra",
jaraguá do Sul (50

14:ODh Apresentação do "Grupo Sylkcr Show'

16:0Dh Apresentação de "Ik'lO e Denise·
17:3Dh Apresentação do FolcloreGenôãnico

Local: ParcJreMmicipal deE�Pavilhão C
17:30h 1àrde dançantemm a '1Ianda Real·, de

Medianeira (RS) -

Local: Parque Municipal de Ewntos Pavillio A

2O:OOh A�taçAo do "Corál Misto doJnsrituto
COncórdia de São Leopoldo (RS)
Local: SER Marisol

20100h ConceIto de bwemo da Orquestra de Cördas
daSCAR" .'
Local: Anfrreatro da SCAR

Dia 24
2O:OOh Noite cl'! Tradição GeI1IIInica

Baile do Atirador com a "Banda Bavária' de
jaragÜá do Sul
local: Parque Municipal deEventos Pavilhão A

2O:00h Apresentação do FolcloreGenninico
Local: l'anJIe t.bidpaIde Eventos Pavilhão C

. 24:00h Baile com a Banda 'Os Montanari"
Local: Parque Municipal de Eventos Pavilhão A

Dia 25
O9:OOh Cérimônia Cívica com apresentação:

Banda Musical do SÉSI
Fanfarra com um pisto da EM.E.E Albano
Kanzler
'Fanfarra com wi1 pisto do Instituto
Educac:ional jang;ida
Presença de autoridades

. Local: Praça Ãngdo Piazeira
10:DOh Apresentação doGrupo'os Atipak"

. Local: Praça Angelo Piazeira
10:DOh Anais do I Campeonato de Vôlei <It; Areia

lncer-8airros _

ADmcntação da 4upla ''&ler e janc"de
Massaranduba (SC) ,

lllrde dil!lSaJlte com o grupo "Multi Som",
hldaial (sq
local: Pan.ueMunicipal de Fventos Pavilhão A
Show com ':Ian e Marcel"

.Local: Parque'Municipal de EvetllOS PavilhãoA

Apresentação do grupo "Los Atipâk" (RS)
local: Parque Municipal de Eventos Pavilhão C

l1:ODh

15:OOh

,.:OOh

21:00II

Dia. 26
19:30h Noite da Tradição Polonesa

Apresentaçào do "Musical Tradycia I'oIska" de
jaraguá do Sul

.

Apresentação do"Grupo Foldórico Polonesa
lúblin' de lrati (PR) ,

21 :OOh Baile com o ''Trio Et1e1wcis' de São Bento do
Sul(5O
local: ParqueMunicipal de Eventos hv;lhão A
A partir das 20:0011 será seMdo o prato típico
Pieroqui, Aluscki, etc...

Dia. 21
17:00II Recepção do Cônsul da Hungria

!.ocal: Pref�itura Municipal deJaraguá do Sul

la:30h
1.:30h

!l;oite da Tradição Húngara
Inído do Baile com o "Grupo Cigano" de São
I'"dulo(SPI
Apresentação do "Grupo de ()anças Húngaras
Oünantúl" de laraguáilo Sul (SC)
I.ocal: Parque Municipal de EVl'l110S • Pavilhão
C

Apresentação do "Grupo de Danças FolcliJricas
I hingaras Pàntlika" de São Paulo (SPI
Baile com o "Grupo Cigano" de São Paulo (SPI
local· Parque Municipal de ,hemos· l';n.ilh<1t1
A

. .

A partir das 20:00h s,'rá servido pratl) tipico

2O:0Dh Final do RI FestiwaI� da can@o
Scrtançia com o "MUSIcal Transamérica· de
Jaragua do Sul (SC)
Local: Parque Municipal de Eventos - Pavilhão
A

2O:00h X1Vlbrneio Gdade deJaraguá do Sul- Bolão
16
Local: Sociçdadc Esp. e Recreativa Vreircnse

Dia. 2c)
oa:ODh XIV 1brneio Cidade dejaraguá do Sul- Bolão

16
1.oc;I1: Sociedade Esp. e Recreativa Vleirense

15:00h Apresentação de ''Ricanlo Show" de jaraguá
dOSul(5q

17:0Dh Aprç:selltaÇão do Grupo de 0a11Ç8 "L<!ços de
Tradição"Adulto e Imntil dc Córupá (50

2O:OOh Concerto de Inverno da "Orquestra de Cordas
,

da SCAR"
Local: Anfiteatro da SCAR

20:00h Noite da Tradição Gaúcha
Baile com o"� Fogo deOllio" de
Curitibanos (50

24:00h Baile com o "Grupo Quero-Quero" de Porto
A1egre(RS)
Local: ParqueMWlicipal dc Eventos - Pavilhão
A '

21:30h

21:3Oh

22:30h

Dia. 30
11:QOh Apresei1taçào doGrupoMusical Solo de

Jaraguii do Sul (SC)
15:00h Apresentação do "Grupo ProdutoS Notá\leis"

. dC 1imOO (50
,

17:00h lllrde Dançante com a "Banda Real" de
Medianeira (PR)
Local: ParqueMunidpal de E\'entos- Pavilhão
A

19:00h Apresentação do Folclore Gel1lllnico
Local: ParqueMunicipal de EvenlOS
PavrlhãoL

,

21 :DOh Apresentação de "Mauricio e Maun�
Local: ParqueMunicipal de EventoS· Pavilhão
A

22:DOh Show Piroté01ico
, OsJogos Escolares de laraguá do Sul terão
conlllÍuidade no periocfo de 14 a 21 de julho
nos seguintes locais:, _

Ginásio de Esportes ArthurMüller
AABB
Säo Luís
SESI Centro Poliesportiw
"A 11' KOLONISlTNFEST· Festa do Colono
acontece nos dias 15 e 16/ 07 /95
Durante toda a programação da Feira da
Malha serão realizailos Desfiles de Moda nos
pavilhões do ParqueMunicipal de Eventos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL

QUßlidade de lida

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PrejeituraconahorasextrasGuentherdiz que aceita ser
e diminui o ritmo, das obras

,

"

'

afirma o prefeito. Apenas O interlocutordaptefeituracom o corte de horas extras 'J'
a preteítura deixa de gastar,
mensalmente cerca de R$
200 mil,
A recessãodeve durar apro

ximadamente 60 dias.

DEVAGAR·

JaraguädoSul- A prefeitu-
. ramunicipal resolveu cortar as
horas extras e diminuir o ritmo
das obras em andamento. As
medidas são de caráter preven

�vo e foram anunciadas pelo
prefeito em exercício Alfredo

Guenther, durante entrevistá
coletiva desta terça-feira. São
decorrentes de uma queda de

aproximadamente 20% na ar- .. cicerone de empresários e de

recadação do município, regís-. maís lideranças locais amanhã'
trada nos últimos meses. (dia 13) quando está previsto

De acordo com Guenther, 'um passeio pelacídade. Ainicí
o plano de reescalonamento ativa é de Guenther e tem por
de aplicação financeira foi objetivo mostrar aos convida
elaborado coma participa- dos a situação do muníeípioe
ção de todo o secretariado. especialmente o trabalho pela
"As novas medídas são ne- . admínístração munícípal em
cessárias e saneadoras", prol dacidade.

Passeio

MEIOCAMPO

'JaragUá dO'Sul -' "Se for

preciso ir ao inimigo para buscar

recursos, eu vou". A frase é. do'

o prefeito em exercício exercício,
Alfredo Guenther será o

:

Alfredo

prefeito. em

EM ALTA

Duas Rodas faz sucesso em'

feira de alimentos argentina
JaraguádoSuI-Amplíando suas"

fronteiras, a Duas Rodas, de 16 a 21
. de junho expôs em Buenos Aires em
uma das maiores e mais importantes
feiras de alimentação na área de sor
vetes daArgentina, a Sahíel.

Com a divisão produtos para
sorvetes e as marcas Selecta &

Algemix. aDuas Rodas estevemos
trando as últimas novídades da em
presa pata aquele mercado.

,

Representada pelos srs. Leonar
do FaustoZipf (DiretorComercial),
Eloy.Luohtenberg (Gerente deVen
das Sorvetes), Adalberto Bertolí

Junior (Vendas Mercosul) e Lean
droWalendowskí (Comércio Exte

,

rior); a feira foi uma excelente opor
tunidade de negócios para a Duas
Rodas no Mercosul.

O estande foi muito visitado por
clientes atuais e potenciais da re

gião e aos visitantes cadastrados

que deposítaram cupons na urna,
. será sorteado unia passagem aérea
com estadia em Jaraguá do Sul,
aonde visitará a empresa e terá um
maior aprofundamento na gamade
produtosDuas Rodas e suas apli-
cações.

.
.

Colabtlradtlres da Duas Rodas e clientes argentino«

Gueuther,
dita ontem

V_II.

""""'.ao tecer
·

cornentärl- JIII"*V"_"os sobre os _......-- _

·

constantes conflitos com agres
söesverhaísentre I) prefeito Durval

·
V1L�el (PTB) e () deputado Ivo
Konen (PMDB) .. Como prefeito
titular até a prõxíma terça-feira.
Guenther restabeleceu um cana; de

díãlogo com o governo do Estado

que parecia estar obstruído defini
tivamente.

Segundo Guenther, suas ações

NÃO

PERCA

SEU II
II

TEMPO II

COM

'OUTROS

POR Aí.

VÁDIRE-

TOAOS
I!

CLASSIFI·

CADOS

DO

CORREIO

DOPOVO

TODASAS

QUARTAS

E

SÁBADOS

Ciluma apresenta o
.

prato do dia. . I

no campo da diplomacia não fo

gem às suas próprias característi
cas de "político conciliador" e são

de pleno conhecimento de Vasel.

"Aliás, antes de' viajar para a

Alemanha ele recomendou que
eu fizesse isso", ressaltou
Guenther, Corno resultado prá
tico, uma audiência está sendo

agendada com o governador
Paulo Afonso, que-deve retornar
da Argentina hoje. '.'Procurei o
deputado Konen", admítíu o pre
feito em exercício, acrescentando

. que, de início", quebramos o

gele",
Disse o prefeito em exercício

que Konell também admite culpa
nas desavença'! com Vasel - o que
é dito pelo preteíto não é-aceito pelo
deputado e vice-versa. Porém, acha

que esta discussão pessoal não
deve extrapolar aos [nteresses do

município. "Jaraguä é uma cida

de de Santa Catarina, temos

três deputados e dois secretári
os estaduais",lembra Guenther,
para dizer que, em sua opinião,
chegou .a hora de se implantar
uma política de caráter comuni
tário. "Na campanhado ano que
vem é outra coisa, cada um se

apresenta ao .eleítorado com os

argumentos que. tiver", pensa o

prefeito em exercício. Tranquilo
em suas ponderações, Alfredo

Guenther, questionado, assumiu
uma posição: "Se as lideranças po
lítícas e empresariais quiserem, eu
me proponho a fazer este trabalho
de diálogo emfavor de Jaraguä do
Sul".

ALIMENTOS

Sua nova logomarca.

A ClLUMA plonelra no ramo de refeições
�.. ........

coletivas na região norte' de San.ta Catarina,
ao completar 15 anos, apresenta uma

neva logomarca mais moderna e

dinâmica.
Esta identidade visual reflete a

evolução da empresa,
A CILUMA mudou de marca

e aprimorou seu conceito de
. qualidade,
Afinal atender bem e servir
sempre é um cornprornlsso

que a CILUMA assume

todos os d ias com seus

clientes e fornecedores.
Colocamos mals um prato '

ria mesa do trabal hador, ""
bom apetite,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DESAPARECEU
Há 2 meses da casa do sr.

Márcio Gielow um cachorro
Pastar Alemão Capa Preta.

Informações fone 72-2039

Classificados de

VENDE·SE VENDE·SE
Uma estamparia 24 chapas

.

Filhotes de Cofap (salsicha),
adultas e 16 infantis, väríos com40dias. Tratarpelo fone
quadros. Tratar na rua 71-6214 cl Paulo
Guilherme Weege, 306 ou

pelo fone 72-2683
____----

VENDE·SE
VENDE-SE
Casal de cão Poodle (2 anos) VENDE·SE Moedor de carne, batedor de

por R$ 100,00. Tratar com Um título do Clube Atlético bife, serra fita e máq.
Francisco no fone 12-3520 Baependi. Tratar pelo fone registradora, Tratar na rua

-------- 72-2470 Erwino Menegottí, 215
VENDE-SE
Telefone celular instalado li
nha de Jaraguá. ModeloPT -

.

550 Motorola. Pela melhor
oferta. Tratar71-1574ou 97-
9753.

VENDE·SE·

Aparelho de Som CCE 2x1,
um aparelho de som Frahn
3x1, um jogo de estofado cl
7 lugares cl encosto alto.
Tratar 72-2059 .

MATERIAIS ELÉTRICOS
- AGORA TEM NOME

.-'
.

&érgio's Cabeleireiro
HORÁRIOPenteado e

CIRURGIA DENTISTA

Rua Silveira Júnior, sln9.
.{Próximo ao Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC

Fone: (0473)
73-0027

Dflrl\RPfjnRJUtPEDR��tR�ÂS �:.� .

- A

PROMOÇAO PARA.O MES DE JULHO/95
Granito Camboriú 1 ° x 10 de R$ 10,00

por R$ 8,00
Granito Camboriú 1 ° x 20 de R$ 10,50

por R$ 8,80
Pedra reve�timento pl parede a partir de R$ 9,OOm2
Pedra São Tomé mineira a partir de R$ 13',90m2.

CONHEÇA NOSSA GRANDE VARIEDADE DE PEDRAS

CONSULTAS PELO FONE: 97-9920

-

Dm. Alc&ilandra Naiochi
HORÁRIO DE ATENDIMENTO· ADULTOS E CRIANÇAS

3!.felra -19:00hs às 21:00hs
4f, 5i e 6!.felra- 08:00hs às 12:OOhs -.19:00hs às 2tOOhs

Sábados· 08:00hs às 12:00hs

maquilagem para noiva"
CorteaUEiIllLEJllll!iliI!lll!Uillll1E TERÇA A SEXTA DAS

Maquilagena li : 8:00 às 12:00/13:30 às 20:OOhs
Químicaa .APS SÁBADOS DAS
Manicure 8:00 às 12:00/13:00.às 17:00hs.

R_ Athanásio Rosa. 363
Fone 73-0879 - Guaramirim - SC

,

CASA ElETRICA
:()UW:lwJWr:IU,lunl:H2Wi-$:== lJ:'.

TEMOSELETRICISTAESPECIALIZADO

?lT'I!f.?! R. ATHANÁSIO ROSA, 363
�I�"'� ·C;UARAMIRIM·SC

CRO 46195

R. 28 de Agosto, 2200 • sala 5 • Guaramirim

®J.SANTOS
Comércio de Materiais-de Construção e Transportes

MATERIAIS ELÉTRICOS· HIDRÁULICOS
TUDO PARA VOC� CONSTRUIR DESDE A FUNDAÇÃO ATÉ O ACABAMENTO

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

ACUPUNTURA
Dr. Sérgio Albuquerque

CRM 6465

Tratamento de Obesidade, Enxaqueca, Dores Musculares, Coluna,
'Sinusite, Estética Facial e Cuntea Geral.

R. Paulo Butschárdt, 84 • Galeria Paulo Donini
Sala 05 • Fone (0473) 73-0393 • Guaramirim • SC
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CORREIO DO POVO - 2 CLASSIFICADOS' DE OFERTAS
"

Jarasuá do Sul, 12 de julho. de 1995

GERENTE
,

L().JA DE FABRICA

cuRruCULUM E' INFORMAÇÕES
PARA SETOR DE

.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

RUA C�RLOS BLANCK, 221
CAIXA POSTAL 1666
FONE: (0473) 71-3166
FAX:" (0473) 72-0581

JARAGUA DO SUL - SC

Tecnologia e

criatividade

para o seu produto
•

se comunicar.

Lay-outs em Prova de Jato de Tinta
e Dye Sublimation.
Arte-final com editoração" eletrônica.
Digitaliiação de imagens com retoques '

e aplicação de efeitos especiais.
Fotolitos com geração a laser.

K"'B
COMUNICAÇÃO LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 sala 4
Fone / Fax: (0473) 72-1066
89251-701 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO - 3

*Star
�

Fone/Fax (0473) 76.0650 ACRrLICO
NEON

FACHADA
BACKLIT

LETRAS INOX

AC.ASA
,

DO CELULAR

-=-•
(0473) 71-0803

i1r��Ir!m1C@«(l)1
c::::� I LJ I c:::.t r
IMPO.RT & EXPORT

Exclualva linha de Anten•• pl
ce/ul.rpotUtll e ruralm6ve/

Frequ'nc/a : de 824 • 894
MHZGanho: 13 dbla 16 dbl

. TESTE DE
POTlNCIADE

.INAL

.�_:y.'Jt�,�

-

CELULAR PT 550 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 23,00
CELULAR PT 950 Motorola
1 +- 19 vezes de R$ 36,00
(entrega programada)

Elnnmador de
bateria para

telefone
celular

Aparelho de Telefone padrão
Telebrás (MF/Decádico)

Tel. CeI. p/todos os gostos e necessidades, TODA LINHA MOTOROLA- GE - ERICSSON
e FUJITSU • Dupla garantia de 1 ano

,

Acessórloa- Capas, Baterias, Plug'in veicular, antenas, condicionadores, transf, eliminador
de bat. • Assistência TécnicaMotorola - Diversos planos de consórcio (entrega programada). >00decelularefax.ATeltronnãoésocelular, temostambém: FAXEQUITEL, CENTRAIS PABX, CL

TELEFONES CONV., TELEFONES S/FIO, ESTABILIZADORESDEVOLTAGEM; FILTROS 8
DE LINHA e outros. Consertos de aparelhos conv. e instalações telefÔnicas.

.

. TELTRON CELULAR

Tel. M6v.13 Watts poMncÚl KS 200

(Interior) veicular PT
550

Q
w

�
FUJITSU

. Credenciada pela TELESC autorizada pela Equltel by Motorola, PHIUPS, NUTRON e INTELBRAS iii

Ó �
UNlDADlI'IXAI'IUOOO RUA CEL. PROC PIO GOMES, 280 - Fone/Fax (0473) 71-0803 ti

�------------------------------------------�------------------------------------�------���.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados de
, �

Alfa: velocidade econforto em umsóii

Sainoo um. pouco de sua

linha -luxoeconforto - aAlfa
-

Romeo lançou o Alfa 164

SuperV624V,queestádispo
nível 00 Il1eCCéOO brasileiro
desde abril deste ano.

O� 164· ganhoo uma
- ínitgemespCl1iva,pOOelrl>sef

comparando as Mitsubishi e

Calibra, pela sua potência
(chega de O a 100knvb em

8s1) eatingindosuavelocida
demáxima, 230,8km1h.

Alémdisso,esteitalianojá
superooseuconoorrentemais
direto, oVolvo900..quenUiÍl·

teste fez de O a 100kmlh em
10s11 e não passou dos
197,2km1h. Para quem gosta
deumcarro oonfortável e ve

loz,nadameihordoqueoAlfa
164V6 24V,mas antes, lögi
_�,tecáquedeseßl..bolsarUS$
61 mil.

LU):o e alta velocidade
'"marcam este novo

modelo da Alfa Romeo

VENDE-SE
Fusca 74motor 1500, em ótimo
estado. ValorR$ 2.500,00.Con
tato fone 72-2265 com Sérgio

VENDE-SE
Chevette 87 SE, cor azulmetáli
co, alarme, pneus novos, som,
licenciado para 95, em bom es

tado. Aceita-se carro de menor

valor. ValorR$5.5oo,oo. Tratar
rua AugustoMielke, 120 (perto
da. Brahma) ou pelo fone 72-
O173 com Carlos

VENDE-SE
Corsa 1.0 aretirar, R$ 6.000,00
+ 33 parcelas de 230,00.
Informações (041) 342-6256 à
noite

VENDE-SE

Voyage CU86, verdemetálico,
pneus novos, ar. quente,
desembaçador, som, alarme,
antena elétrica. R$ 6.700,00.
Tratar fone 72-2922

. Pick-up FI.t ; Pr.to a9
Elcort GL Gr.ttt ; , 91
Gol CL Br.nco a9
Elcort L V.rm.lho a6
Bugu ; , Am.r.lo ;.76
Corc.III , B.g 7a
Monz. SLIE V.rm.lho 88
Prlmlo. S Branco 9O
Prlmlo CL Azul 91
B.lln. LOO M.rrom a1
J••p .. ; Azul 66
FUlc. 1300 L B.g a1
Qu.ntum GLS Pr.t a7
Br••m. LS : ,Branc : a1
Gol CL Prat. M.t 94
Gol GTS Pr.to aa
S.nt.n. GLS ; , Gr.tn a9.
P.r.tl LS V.rd a4
Fu.c , Br.nco 76
FI••t V.rd OKm
0-20 Br••lnc , And.luz (compl.t.) 91
Tipo 1.6 ; ; , V.rm.lho 94
Sant.n. GL B.g a7
M.rced.. SEL V.rd. Impec6v.I a5
Goi CL 1.8 M.rron met 90
Goi CL .1.6 , Prat. met 92
Goi CL 1.6 Prat. met 94
Kad.t CL Gr.m. m.t 94
E.cort CL. a7

Rua Joinville n" 3573 - Fone (0473) 71-9822
JARAGUÁ DO SUL - SC

.OFICINA ROCHA
CONSERTO 9E REhohiNAMENTO de MOTORES ElÉTRicos, MOTO,hoMhAS E CONSERTOS dE

FURAdEiRAS Bosck, MAkiTA, BlAck·& DECkE� de TODAS AS liNkAS E MARCAS.

RECONdicioNAMOS iNduzidos ÓE TodAS AS liNkAS

Rua Bernardo Dornbusch, 220 - Fone: (0473) 72-2262 - Jaraguá do Sul - SC

II
II

IILOGUS I IPOINTER
t Na compra de seu Logus ou Pointer O km,

além do desconto de US$·2.000,você poderá .

f financiá-lo com 50% de entrada e o saldo em até
i
I ..

12 parcelas.

AAUTO·NOVO VEíCULOS
Ch.vett. SL ; 86 verm Alc , , R$ 5.200,00
·Passat LS.: 83 bran Alc R$ 4.300,00
Del Rey GL : .. :..88 Azul M.t Alc R$ 7.000,00
Uno 1.6R 90

-

Verm : G.s R$ 9.400,00
Fusca 1600 75 B.g G.s R$ 3.000,00
Ch.vy 1.6 S ó 87 bran Alc , R$ 6.500,00
0.1 R.y Gul a6 00ur., Alc ó R$ 6.500,00
Voy.g. CL a9 Clnza Chumbo ..G R$ a.200,00 .

Hond. XLX 250 : ; 84 Pr.t G R$ 2.500,00 .

Hond. XLX 250 8a V.rm G R$ 3.400,00
R. JOINVILLE. 2050 - FONE/FAX (0473) 71-1574 - 97-9753

Filial: BR-280 Km 55 nº 333

Fone(0473) 73il143
Guaramirim· SC Guaramirim - SC

Matriz: Av. GetúliQ Vargas, 754- Fone/Fax (0473) 72-2577 • Jaraguá do sul- se

Filial: Rua Irineu Vilela Veiga, 103
Fone(0473) 73-D138

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ASSA-SE VENDE-SE

malojanoêortaldeJaraguä. Terreno no Bairro Santo
ratar no telefone 71-3809 Antônio (quitado). Valor 2x
om Miriam ou no endereço de R$ 2.500,00. Tratar fone
Rua Mathias Ruysan, 91 - 71-2410'
lha da Figueira. Preço a

ombínar VENDE-SE
Casadealvenariacom 180m2,

'ENDE-SE terreno com 402m2, situado
'erreno (local nobre da Bar- na BarradoRioCerro. Valor

il) - Loteamento Papp com R$33:000,00.Tratarfone97-
00m2. Aceita carro como. 8826 ou 72-0128

arte do pagamento. Tratar
one 97-8942

VENDE-SE
:asadealvenariacom 230m2
ia Vila Lenzi. Valor RS
�5.ooo,OO. Aceita carro no

iegöcío, Tratarfone 72-3797 .'"�����

lENDE-SE
. "erreno de esquina dom

t

�80m2 (20x24) no baãro
.

�hico de Paula. Valor RS
;.500,00. Aceita carro ho

. \

aegócio. Tratarpelo fone 7'1-
l414 com Valdecir Buzzi '

VENDE-SE
Sítío em Jaguaçú com 80
:norgos. ValorR$15.ooo,OO
parcelado. Aceita carro no

negócio. Tratarfone72-3797
VENDE-SE
Apto. central com 3 quartos
com suíte, garagem, depen
dência de empregada, cozi
nha montada. Entrada deR$
45.000,00 + financiamento
prestação de R$ 222,00.
Parcela-se a entrada. Tratar
fone 72-171O

VENDE-SE
Terreno próximo à Marisol
ótimo p/residência.
Local alto, livre de enchente
(deixonivelado), prontopara
construir.Apenas R$
13.000,00. Aceito carro de
menor valor. Tratar 72-0198.

VENDE-SE
TerrenonaPraiade Itajubac/
325m2. Valor RS 3.000,00.
Tratar fone 97-8826

VENDE-SE
Casadematerialcom 135m2•
PróximoaoResidencialAmi
zade. Contato fone 71-6214
c/Paulo

Classificados de
,

'1(1 UJ[ ;,') «:» I::)

@ t:j� t:j Ci}� [b��t:j D:5f [Q)[:j ü
DlVlSÄODECONCRETO

(lUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
_._. Rua Joinvi/le, 1016· Fone}2·1101.__•
DMSÄODEPLÃST1COS(1UBOSDEPVC.ELETROJUtfiAS
ESGOTO·TUBOSDEPOUE1l.ENO/MANGUmAPRETA�

. Rua BernardoDornbusch, 858· Fone 72·3025
Rua Cei. ProéÓpio Gomes, 89

•••••_ Fone71·0066_•••••

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EJP
ProjeüJs e Construções

Faça um orçamento sem cO'mprO'missO' dos
noSSO'S preços! Profissionais especializadO's em

cO'berturas, cerâmicas e construção .em geral. Aléin
de ganhar nos preço», você ainda ganha o-prO'jetO',

UAJJ MAR.IARIA DEVIGIU
Tudo .m mÍlrmor•• gr.nito, .ol.ir••, pi••, ,

t.mpo. d. b.lcõa•• m•••.

, Túmulo., acab.m.nto. .m g.r.1

BR·280 Km 60 (Antiga instalações da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - Fone: 73-0162

ÓINfERIMÓVEIS• .

CRECI0914-J

VEM.�.
* Casa de alvenaria,
com 100m2, terreno
com 520m2, rua Prin
cesa Isabel (próximo
ao Agropecuário).
Apenas R$ 30.000,00
(a combinar)
* Terreno com 410m2,
rua Egidio Vicente de
Souza (lateral ruaJosé
Emmendoerfer) Nova
Bras i'lia.
08S.: Dispomos de
várias opções para lo

cação.
QUE TEM.

valcccir C. Filia - CREA/SC 38.400-1 EngO CIvil

Av. Getú.1l0 Vargas, 689 - Sala 1 - Centro

'Forié' (0473.)� ,71-5033

� 71-7931
'Rua AnIOAio C. Ferreira 197

Ó
CREC11741.J

1M VEIS

COMPRA· VENDE, LOTEIA, ADMINISTRA ·INCORPORA

CASAS
• Sobraclo c/310m' (Rua 35 • Próx. Apae· Piscina/Sauna/Gar. 3 vagas/Semi·Mobil.) • RS 190:000,00 'Parcelado'
, Sobrado c/300m' (Rua 446· Prox. Vieirense)· RS 105.000,00· 'Aceita Carro/Parcelar'
, Sobrado c/300m' (Rua Conrado Riegel· Próx. Ferro Velho MarechaO • RS 120.000.00 'Aceita imóvel menor valor /cfmo'
, Casa alv. cl 200m' (Rua Vitorino Stringari· Próx. Weg I • com piscina) • RS 70.000,00 • 'Troca por apartamento'
'Casa alv. CI 96m' (Rua Equadro. 59 • Centre- Próx. Hoitelltajara) • RS 60.000,00 'Aceita casa até RS 30.000,00'
'Casa alv. cl 140m' (Rua 417· Vilalenzi· Pr6x. Colégio Giardlni Lenzü- RS_30.000,00 .• 'Acei1a carro/terreno'
, Casa alv. c/140m' (Rua Horácio Pradi, 161 • Próx. Condomfnio Azaléias) • R$ 30.000,pO 'Aceita carro/imóvel· Valor'
'Casa alv. c/110m' (Rua Cris1ina Bauer. 91· Schroeder· Pr6x. Salão Borchardt)· R$ 25.000.00 'Aceita carro/Parcelar'
'Casa alv. c/100m' (Rua Júlio Tissi· Esquina Comercial· Nereu Ramos)· RS 33.000.00 'Aceita ParcelarlTerréno em Jguá'

APARTAMENTOS
• Res. Amizade (2 qtos + garagem· bloco 2·3' andar) • RS 18.000,00 + financ. CEF • 'Aceita carro até R$ 9.000,00'
, Ed. Argus (cobertura Duplex em aHfssimo padrão, Toda mobiliada + biblioteca/barzinho/lareira, etc) • R$ 160.000,00
• Ed. Carvalho c/184m' (1 suf,e + 3 qtos- Todo mobiliado) • R$ 70.000,00 + Financ. 'Troca pl apto Bai. Camboriú'
'Ed. Otávio Correa cl 180m' (1 sufte + 2qtos + dep.)· Prõx, Hotel Etalan· RS 55.000,00 + Financiamento? anos
, Prédio em construção na rua da CEF • Aptos c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Enlrada + Financ. direto. Entrega junho/98

TERRENOS
'

.

• Terreno cl 801 m' (Condomfnio Azaléias· Úhlmo da rua) • R$ 30.000,00 ou 'Aceita carro/Parcelar'
, Terreno c/3.230m' c/ casa antiga (Rua Jorge Czernlewicz· Ao lado da Marchltex) ·.R$ 130.000,00 ou 'Parcelado'
, Terreno cl 737m' cl casa antiga (Rua Pedro Francken • Próx. Anllga Rodoviária) • RS 85.000,00 ou 'Parcelado'
• Terreno cl 1.790m' (Ilha da Figueira· prox. Ponte Nova da Weg II)· RS 35.000,00 ou 'Parcelado'
'Terreno cl 2.500m' (Schroeder· Rua Valentin Zoz). Entrada RS 2.000,00 + 12 x R$ 600,00 pl Poupança
'Terreno cl 416m' (Loteamento Lledoro Rodrigues. Vila Rau· prox. FERJ)· R$ 7.000,00 ou R$ 3.000 + 10 x 500,00 pl poupança
, Terrerio cl 585m' (Rua José Picolll· Estrada Nova· Próx. ao Mercado Brado) • RS 11.000,00 'Aceita Carro/Parcelar'
• Terreno cl 895m' (Rua dos Imigrantes .. Acesso da �aculdade_ 'FERJ') • R$ 15.000,00 'Aceita Parcelar/Carro'
• Terrenos Residencial Henrique Behling (próx. Salão Amizade) • A partir de RS 10.000,00 ou 'Parcelado'

'l , Térrenos Loteamento'Plazera I (Ilha da Figueira) • A partir de RS 6.000,00 ou'entrada RS 2.000,00 + saido 'parcelado
• Terranos prox. 'FORUM (Rua 172· Arthur Gumz'Lado Direito') • R$ 35.000.00 ou 'Parcelado'

GALPÕES/CHÁCARAS
.

• Galpão c/800m' + casa alv. cl 233m' + terreno plano c/ 26.549m' (San1a �uzia· Centro)· R$ 140.0ÖO.00 'Negociáveis'.

"Chácara cl 180.000m' (Estrada Garlbaldi·. 15km do centro- Nascentes + Casa antiga) • RS 80.000,00 'Negociáveis'
• Chácará c/II O.OOOm' (Estrada Garibaldi· Ribeirão dos Húngafos ·12km do centro- nascentes)· R$ 20.000,00 'Aceita casa'

� Chacará c/125.000m' (Ribeirão Grande· Prox: Nereu· Casa alvJranchos/água própria) • R$ 120.000,00 'Parcelado' "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 6 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 12 de julho del995

CASAS
R.f. 1.001 • C....Iv.n.rl. c/lg2m'· 02 dormia., 01 suIte. depend" churr.sq"
disp.ns., 02BWC, glrag.m, .nt.na ".rab. p.•1etr6nlco, situ.d. à ruaJoio B. Rudolf
• V.lor RS 55.000,00, troca por apto. menor v.lor.
Ret. 1.003· C... dulv. cl 144m'· 3dormI" ..Ia, cozinha, 2 BWC, lav.nd" dispens.,
g.r.gam, situ.da à rua P.dro Florl.n•• C.ntro • V.lor RS 37.500,00
Raf. 1.004· C... d. Ilv. (sobr.do) cl 143m' • 2 dormia .. 1 sulto, d.p.nd" s.la,
cozinha, cop., gar.g.m, BWC, situ.da pr6x.•0 Baependl. Valor RS 85.000,00
Raf. 1.005· C... da .Iv. cl 280m'· 3 dorme" 1 sulto, 3 s.las, dep.nd. churrasq"
cozinh., ..una, .nl p.rabólica, .""'rlol .mb .. g.ragam. s�uada pr6x. Arroz Urbano
• Jar.gu' Esquardo. V.lor RS 80.000,00
Raf. 1.008 • Ca... Iv. cl 140m' - 3 dorms., cozinha, BWC. aala, cop., lavandaria,
dispans., garagam - Tarrano c/447m', situada à rua FraIborgar Pamplon•• pr6x. ao
Baapondl • Valor R$ 85.000,00
R.f. 1.007 - Casa alv. cl 185m' - 3 dorme" cozinha, sala, copa. BWC, garagem.
churrasquoira - Terr.no cl 55Om', situado à rua �ax E. R. Zlamann • Contro - Valor
ontr. RS 45.000,00 + (l38x) RS 447,00 �inanciado).
Ref. 1.008 ·Casa aIv. cl 120m'· 3 dorme., cozinha, ewc, churrasq. garagem. s�uada
no (Coh.jas) -Jguá·esquordo. Valorenir. RSI7.000,00 + �inanc.) RS25.00mensais.
Ref. 1.009· Casa alv. c/9Om'· 3 derms., BWC, cozinha, saia, garagam, s�uada à rua
Pedro Floriane· Centro· Valor R$19.000,00
Ret. 1.010· Casa alv. cl l00m'- 3 darms., e demais dependências, situada no bairro
Amizade· Valor entro RS 25.000,00. Finan. CEF RS 25,00 mensais
Ref. 1.011 • Ca.. de alv. c/ 140m' - 3 darms, , com suIte e domais dependências.
situada à rua Friedrich W. Sonnenhohl· Viia Laiau • Valor RS 55.000,00
Ref. 1.012 • Casa mista cl 60m' • 3 darms., e demais dependências, s�úada à rua
AdoNo P�cher- Rio Molha· Valor RSI8.000,00
Ref. 1.013 ·Casamista.c/l05m'·Terrenoc/400m'. s�uado om Tub.rio·SC. Valor
RS 22.000,00. Aceita·se troca
Re1. 1.014 - Casa mista cl 54m2 - 3 dorms., e demais dependências. situada em Três
Rios do Norte· Valor R$15.000,00
Ref. 1.017 • Casa mista cl 70m' - 3 darms., e demais dependências, s�uada à rua
HorácIO Pradi - Jguá Esquordo. Valor RS 25.000,00
Ref. 1.018· Casa alv. c/ 70m'· 3 darms.. e demais dependências. s�ada à rua Prof.
José Bauer· Valor RS 25.000,00
Ref. 1.019· Casamistac/I20m'-3 dorms" o demaisdependincias. situada naAv.
Marcnlo �Ias. Praia d. Piçarras. Valor R$ 33.000,00
Ref. 1.020 - Sobrado antigo c/ 230m' • LocaliZado na área central à rua EP�cio
Pe.soa· V.lor R$ 250.000,00

.

Rof. 1.021 : Sobrado .ntigo c/ 280m'· Localizado.na área central à rua Av. Getúlio
Vargas· V.lor R$180.000,00 .

R.f. 1.022· Sobr.eo c/ 140m'· ConetruçAo (fundos) 8Om', mobiliado. Situado à rua
Guaramar· Praia d. Blrr. V.lh•. Valor RS 55.000,00.

R.t. 1.023· Sobr.do c/ gama· (..m�.cabldo) s�u.do à rua Richard Plake • Clntro
• V.lor RS 35.000,00
Rlf. 1.024 • C... mad c/ 70m' • (+ ponto comercial) c/98m', duada à rua Joio
Januárlo Ayroeo • Jgu'·Esqu.rdo. V.lor R$ 30.000,00
Rlf. 1.028· Casamad. c/78m'·T.rreno c/ 1.500m', s�u.do no RioMolh.· V.lorR$
13.000,00
Rof. 1.027 • C.sa med. c/70m'· 3 darms" o domais dopendincias, du.da om Sta.
Luzi.· Valor RSI3.000.00
Ref. 1.028· Casamista c7170m' - 3 derms" o domais dop" terrano cl 450m', .�ado
no bairro Sio Lul•• Jguá-Esquerdo. Valor RS 40.000.00

TERRENOS
Rof. 2.001 • Terreno c/448m'· S�ado pr6x. ao PostoMarcola· ValorRS 14.000,00
Ref. 2.002· Terreno c/17.791 m'. ótimo para loteamento. s�uado próx .•0 Juventus
• Valor RS 30;000,00

.

Ref. 2.003· Terreno c/ 7.000m', duado no Rio Molha (lateral)· Valor RS 25.000,00
Ref. 2.004 • Te"eno c/ 8.000m'. situado na r.... João Sami Tava",s· RioMolha· Valor
R$ 20.000,00
Ret. 2.005 - Terreno cl 360ml situado no Loteamento Corupá - Próx, ao Posto
Marcolla . Valor RS 5.000,00
Ref. 2.006· Te"eno c/65Om', duado pr6x. ao MóveiS Pradi - Jguã-Esquerdo. Valor
R$ 20.000,00
Ref. 2.007· Terreno c/400m', situado na Praia de Ubatuba· SioFranciscodo Sul.
• V.lor RS 2.000,00

.

ReI. 2..008· TI"eno cl 1.000m', situado à IV. Bahia - Contro· Valor RS 30.000,00
Ref. 2.009 • Terreno c/ 784m', a�uado à "" Barlo do Rio Branco • Próx. ao
ElatromövIls Pereira· Valor RS 180.000,00
R.f. 2.010· To"ono cl 1.059m', situado à rua B.his • Centro· Valor R$ 25.000,00
R.f. 2.011 • T."eno c/408m', ároa nobre duado na Vila Nova. Valor R$18.000,00
Ref. 2.012· T."eno cl 450m', skuado no ako· pióx. Slo.Jud.a Tadou. Valor R$
12.000,00 •

Rof. 2.013 • T.rrono c/ 1.8DOm', com g.lplo .dHlcado om .Iv. c/880m', duado no
contro do M.... r.nduba· Valor R$ 200.000,00
Ref. 2.014· T.rrono c/570m', aku.do à rua J.cobGu....r·Ch.mp.gnat· Valor R$
18.000,00
Rof. 2.018·T.rl1lno eI 570m', I�ado à rua Max. Nicolau Schmldt· Centro. V.lor FIS

. 18.500,00
Ref. 2.017· Torr.no c/535m', shuado à Vila R.u· V.lor R$ 11.000,00
Rof. 2.018· Torrano eI 350m', situ.do à IV. Angelo aonetla ·lIha da Figu.lr•. V.lorRS".000,00

slTlOS
Rof. 3.001 • SItio c/ 20.000m', .�uado à rua Beniamln Conllant· Mas..r.ndub.·
Valor RSI8.000,00
Rot. 3.002 • SItio n. cldado c/ 8.220m' c/ cas. de m.d. c/7Om', ótime vista p.ra •
cid.do na Vila Nova· Vlior R$ 45.000,00
R.f. 3.003· SItio c/20.000m', cas. alv., gado, água corrant., todo corc.do, skuado
pr6x. ao Gumz· Ellrada Garib.ldl- Valor RS.45.000,00

.

Rof. 3 ..005 • SItio c/ 125.000m': casa alv. c/ 3 dorma.. crlaçAo do p""'.S, água
corrento, todo cercado.•�ado no Rlbelrlo Grande do Norte· Valor R$ 80.000,00

APARTAMENTOS
Rof. 4.001 • RI.ldlnclal Amlzada· Apto c/2 darms" e domais dependincis•. Valor
entro R$ 17.000,00 + (financ.) RS 280,00 mensais
Rof. 4.002 • Edllfclo Crlltlnl Mon Iqu••Apto. c/3 darms" e d.mais dependincla•.
Valór RS 40.000,00 .

.

Rof. 4.003· EdHlclo Floranqa. Apto. c/3 dorms. e demala depandAnciaa. ValorR$
42.000,00
Ref. 4.004· Edillclo AntOrlo· Apto. c/ 124.00m' (novo). S�uado à rua Eleonora S.
Pradi· Centro· Valor RS 45.000,000

LOCAÇOES
Réf. 5.001 • Apto. c/200m' (novo) .�uado na rua aernlrdo.Dombu.ch • Valor RS
880,00
Ref. 5.002 . Casa de alv. c/90m'. 3 �orms. e demais depandincias. situada à rua
Afonso Bartei· Próx. ao Baependi. Valor R$ 550,00
Ref. 5.003 - Casa de madeira situada na rua Marcelo Barbi. c/3 dorms .. e demais
dependências. Valor R$ 280.00
Ret. 5.004· Apto. no EdHlclo j...gu6 (Centro) c/3 dorrno" e demaisdepandinc"'•.
Valor RS 550.00
Ret. 5.5005 - Venda de um nulo Patrimonial do Beira RioChbe de Campo. Valor RS
700,00
Ref. 5.008· Sata comercial c/80m', a�ada n. rua Domingos Sanson, 295· Valor RS
220,00
Aef. 5.007· Vlnd. de uma linha teletanlca c.lular· Valor RS1.000.00·

LOTEAMENTOS
Ref. 8.001 • R••ldlnelll Blhllng • Lotl.c/385m'.Muado próx. ao Salão Amizado.
· Bairro Amizade. Valor R$10.000,00. .

Ret: 8.002 • RI.ldlnolll PIaZI... Lot.. c/485m', situado pró•. ao Salão V�ória •

Bairro Ilha da Figueira. Valor R$ 6.000,00 ou entro + financ.

Rua: Esthéria Lenzi
.
Fried.rich, 39 - Fone 72-0510

Vende
Sala ComI. Ed. Florença, 10 andar cl 113,94m2

.

Casa no bairro João Pessoa - Em alvenaria, pröx. Recreativa João Pessoa cl 150m2,
2 quartos + 1 suíte, sala de TV, sala de estar, copa, cozinha, banheiro e garagem.
Casa emSchroeder - PróximoMarisol. casamista em ótimas condições cl 110m2 com
3 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha e lavanderia.
Apto Bd. Schiochet ao lado do Supermercado Sesí, financiado cl 16Sm2• cl píscína, 1
garagens, salão de festas, quadra esporte, porteiro 24 horas.
Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo Bretzke.
Lote próximo Urbano, Jaraguã-Esquerdo, 450m2 - 6.500,00 -

Lote próximo ao Cepron com 392m2
.

Lotes financiados no bairro João Pes�oa.
Lotes financiados em frente AABB.
Terreno centraI, no início da rua Adélia Fischer área de 33.023,00m2

c....
Casa de alvenaria cl 220m2 1 suite + 3 dormitórios demals
dep, • Rua M. Ziemann

.

Casa d$ alvenaria cl 3 quartos - Inrcio Jaraguá Esquerdo
Casa: cIe alvenaria cl 180m2 cl terreno de 2,600m2 - Rua
Joinville
Casa de alvenaria cl 130m2 cl 3 dormäórios - Próx, Sallo
Doering
Casa de alvenaria rua Felipe Schmidt cl 155m2, terreno
688m2 rua Felipe Schmidt
Casa de macieira cl 100m2 - Rua Irmäo Leandro
Casa alvenaria cl. 80m2 • Rua Adolfo Ziemann
Sobrado alvenaria cl 300m2 - Vila Lenzl em construçlo
Sobrado alvenaria cl 300m2 - Lateral Bernardo DOI'I)busch
Casa de alvenaria cl 130m2 rua Prefeho José Bauer
Casa de alvenaria C/ 100rn" Loteamento Ribeiro, Ilha da
Rgueira
Casa de alvenaria cl 100m2 rua Alfredo Carlos Meier, (RS
12.000,00 de entrada assumir financiar'nento de RS 210,00
mensais)

.

Apartamento•.
Apto. cl 2 ou 3 quartos em construçlo rua C.E.F. pl entrega
meados de96
Apto. Ed. 'Isabella cl 122m2 • 2 quartos + sUrte cf piscina
Apto. Cond. Amizade - cl 2 quartos· Financiado
Apto, c/118m2 Ed. Dona Lili em Plçarrascfótima vista plmar,
2 quartos + surte demais dependências
Apto, 180m2 cl surte, 2 dormi!. e dep. empregada - Centro
Apto. 3 dormi!. • Edltrclo l$abela

Terreno.
Terreno cl 2,600m2 - Rua Jolnvllle, ótimo ponto comerciai
Terreno cl 430m2• Loteamento VersalIIes
Terreno cf 589m2 -Ilha da Figueira
,Terreno cl 532m2 - Prox, Posto Marcola
Terreno cl 300m2 - Praia de Itajuba próx. Igreja Católica
Terreno cl 430m2 - Ao lado do Condomrnio Amizade
Terreno cl 400m2 - Rua Marcelo Barbl
Terreno cl 1 OO.OOOm2 cl casa alvenaria ótimo pl einpresa -

RuaWolfoang Weage (Rio Cerro I)
Terreno de 560m2 ao lado Loteamento Champagnat
Terreno de 790m2 - Fundos VOlkswagen -

.

Terrenó cIe 1500m2 - Vila Nova, próx. Fórum
Alug.-..

Apartamento cl 2 dormhórlos Ed. Florença· Mal. Deodoro
Sala comercial no Ed. Picolli • Mal. Deodoro

Conjunto Res. Emlgr.ntes. Ótimos .ptos com

churra.quelra, s.lão de fe.tas, salão de Jogos, play
ground, totalmente residencial. Apen.s 2 por .ndar.
Financiamento pr6prlo a partir de RS 403,00 por mês
(1,12CUB)

.

IJ�
CRECI4004

VENDE-SE
CASAS

De alvenaria de 4SOmls, todade tijolo l1IICiÇo, com terreno de 650nts, llIII'O de
4mIs,maissala, capacozinha, saladevisita. sala de som, 4quartos;5banheiros,
3 dreas de serviço, dependencia de empregada, sallo de testas, clnurasqueira, .

piscina, sauna compieta, garagem, jardim inteiro, próximo ao Supermercado
Breithaupt, na Barra do Rio CerTo. Valor R$ 100.000,00 ou 50 de entrada e

financi8l1lento em at6 cinco anos. Aceitamos qualquer proposta.
Mista toda murada mais tr& quartos, 2 banheiros, chumsqueira, e demais
depend8ncias, próximoao hospital Iaraguá.ValorR$25.000.00aceito caJTO ou

proposta.
Dealvenaria dc2ClOm1s, comterrenode43SmIs,2sultes, 1 quarto, saladevisitas.
copa, cozinha, churrasqueira, dependência de ell\'regada, área de serviço,
garagem, próximo aoCol6gio HolandoMarcelinoGonçalves.Dha da Figueira.
Valor R$ 43.000,00
De alvenaria nova, com 2 quartos, banheiro, sala de visita, cozinha e garagem,
com rua calçada, toda murada com cerca de aiunúnio, próximo ao Col6gio
Giardini Lenzi. Valor R$ 28.000,00. Aceita-se proposta.
De aivenaria, próximo ao Fç>to Nortel4ndia, 3 quartos, 2 banheiros, saia de
visitas. copa, cozinha, salade tv, área de serviço, salão de festas, churrasqueira,
garagem para 3 carros.·Valor R$ 85.000,00
2 casas, sendo uma de madeira de 18Omts, em ótimo estado e 1 de alvenaria de
l30mls,2sultes,1 quarto, cozinha,banheirosocialegaragem,terreno comercial
de400mls. Na rua IoãoPlanlilcheck, centro. ValorR$75.000,00 ou parcelado
emat6l0 meses.

De alvenaria, 1 suite, 3 quartos, 2 banheiros, dependéncia de empregada, sala,
copa, cozinha, sala de jantar, churrasqueira, garagem, terreno de 6OOmIs,
próximo a Mamol, na rua Ióiville. Valor R$ 65.000,00
Sobrado de 2 pisos com 200nts, no baiJTo Haval, em Guaramirim. Valor R$
28,000,00 ou troca·se por casa em IoinvUle

.

r"sa mistanova, portioeletrônico e interfone, próximo aSociedadeBaependl .
Valor R$ 40.000,00

TROCA.SE
No centro, 1 CllSa de alvenarIa de 4 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem para 3 carros. Próximo aoSupermercado Seai, naBarlo do
Rio Branco, por apartamento de 2 quartos com garagen.

APARTAMENTOS
Apto.novo-financiado, próximo.a Menegotti Velculos, comsala de visitas com
sacada (vista para a cidade), cozinha embutida com mármore, área de serviço,
2 quartos com banheiro social completo, 1 sulle comar condicionado, salio de
festa, garagem comportio eletrônico. ValorR$ 55.000,00 de entrada emais 10
parcelas de RS 1.400,00, troco por casa.

TERRENOS
Terreno central 3.200 mts, próximo Úavel. Valor R$ 130.000,00
Terreno de 597111t., próximo ao Forum, Vila Nova .

Terreno de 28x84 com 2.240nls, precisando somente de um aterro. na Vila
Laia" (Weg 2). Valor R$ 18,000,00
Terreno comercial em Guaramirim de 3OXS4, n l50mls do trevo. Valor R$
20,000,00
TetTeno de 3Ox71, próprio para umachácara na Vila Rau. próximo a Faculdade.
Valor R$ 25.000.00 parcelado
Terrenode l4x27, próxim�aSociedade Vieren.,e, Vila Lalau. ('()mruacalçada,
livre de enchent"". Valor R$ 15.000,00 ou RS 8.000.00 de entrada e mais S
parcelas de RS 2.000,00

Rua Jos. Fontana, nl 4&
Jaraguá do Sul - SC
FONE:. 72-0525 .�
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APART�E
RESIDENCIAL VAl RA - EM ·FASE DE CONCLUSÃO

NOVOS
_J

Rua Angelo Schiochet
.

.

Entre Barão do Rio Branco e

Marina Frutuoso
Apto. 1 • 2 e 3 quartos

.

.

1 ENTRADA· SALDO EM
ATÉ 24 M.ESES* .:

'

BWC
. �

(Opcional) U

, ,r ,..'
I

CASAS ,DE MADEIRA " I. A-���r.m'
Sal.

.

.

.

PRÉ-FABRICADAS!� � :

PINUS • PEROBA •.CANELA I ...___,........__-...:.A,",--,,-,��a=:.;.;ono�,---2-----J�i
I.. ..

:
"" ." .. ,."".",."" , , "" .. " " ,

:, ,
:

->
"

"

",'

.. e' ....... ,'

CASA PRONTA CO"

CLUBE .

RUAIARAo
DORIOBRANCO
<l=

til RUA tEINOLDO
�S" RAU .

i

ENTREGA EM �

ATÉ 8 MESES�::
.. c'-�\9

................. c=

,

3,00........----3,00 i

I
.

Quarto
� I

Cozinha

t------4 i
!

Quarto S !
Pi !

.

si
.........---__.1 .,;:

Ouarto 'I

"TAMBÉM TEMOS CASAS EM ALVENARIA'! ,

,

RUA WALTER MARQUARDT, 2820 - FONE (0473) 72-1499 - JARAGUA DO SUL - se
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SOBRADO
R. Max Eugênio Simann 223 centro
téreo - Sala estar jantar BWe cl
saUna cozinha dispensa, sala jogos
Sobrada 3 quartos sala BWe terraço

El!fcna...--1III!:ii
VENDE

�
-

-

�
� � � • -r��

APARTAMENTO
.,_�Aa�nn -'aliA VII=Anll=

R. João Picolli nº 166 - 22
andar

, 4 quartos, sala, copa cozinha

.

o

�
:D
m

Õ

�

CASA DE ALVENARIA
Loteámento Juventus - 1 sala - copa -

cozinha - suite - 2 quartos - 2 Bwe -

áreade serviço - garagem.

-CASA ALVENARIA
R. Marina Frutuoso nº 476
cl 287,00J112 terreno 399,00J112

�::����l!����CASA DE ALVENARIA
R.684 - Maria A. da Silva
Mascarenhas cl 125,OOm'! - Terreno
de206m'! - Sala, BWe, copa, _cozinha
á�de serviço 3 quartos e garagem

CASADE ALVENARIA
R. Luiz Satler nR 63 cl 140rnZ
Terreno 300rnZ - Sala, BWe, 2
quartos, suite, cozinha, copa área de

ser:vt' BWe e garagem

iCASA DE ALVENARIA
R. Innão Leão Magno 248 cl
43J112 casa 203J112
hurrasquêira 140,00J112

CASA ALVENARIA
R. Henqique Marquardt n!! 57
cl 5OOJ112

ICASA ALVENARIA
R.Adélia Fischer, 248
112J112 e terreno 450J112

TERRENO
R. Padre Pedro Francken
cl área de 746,00rJl2

TERRENO
R. Eleonora SaUer Pradi
cl área de 396,00J112

TERRENO
R. Pastor Alberto Schneider
(Barra do Rio Cêrro) - área
H.427J112

�
CASA DE ALVENARIA
R.Candido Tomazelli ao lado
rnadereira Schroeder

TERRENO
Ao lado da Metalúrgica
Betoni Bairro Czemiewicz

TERRENO
8. Erich Sprung - Bairro
AguaVerde
cl área de 364,00J112

»
�
I»

"'Tl
:r
!!!.

�:��_I!..........._ERRENO
_

Estrada Quati takm de
�

Guaramirim cl área de
250.oo0J112 100 morgos
20.000 arrozeiras

SITIO
Estrada Bananal do Sul
Guaramirim 36.oo0J112 cl casa
125J112

ERRENO,
Loteamento Giardini Lenzi
:erreno 420J112

TERRENO
Estrada Nova R. José Picolli
cl área de 4.384,00J112

-

"li

2
o
liDÜ��I�[.j ••I.ji_'Ii?lt!iii.lNlo!mlJlt1IIllmonßI;.mplfl1i_.I.1ilJIm

� �---.;._-.!".. �.
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"Mais de 100 opções em cores, desenhos e
tamanhos de tapetes epassadeiras, todos
com o exclusivo sistema de ,resina anti- "

derrapante com totalgarantia defábrica"
CONFIRA AS OPÇÕES·EM TAMANHOS:···

10,60x 1,00110,80X 1,00110,80x 1,2oI11,oox 1,501
.... 11,50 x 2,0°111,60 x ,2,4°112,00 x .2,5°112,00 x 3,00 I ..

, '

laraguá do Su� 12 de julho de 1995 INFOAME PU811CITÁAI,O
"

.

CORREIO DO POVO· 7

, .

. �I-2-,40-x-3-,3-0II 0,80 x 2,40 I .

.

TUDO Em 3 PAGnmf!nTOS .

.

.
OU o mELHOR PRECO n UISTn

. ..

":'1�1 ,�ENDEREÇO:
'

� RUA PROCÓPIO GOMES. DE OLIVEIRA, 1149
�l SALA 01 • JARAGUÁ DO SUL· SC'

.J FONE: 72-2453
iIiIiIiIiIiIiIi �
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QUALIDADE

Telesc completa 26 anos

com eficiência reconhecida

EM PAUTA

Câmara deverá analisar nove

projetos no ftiud do recesso"lurianópnlis - A Telesc - sobrco assunro.ocx-scuador Dir-

Telecomunicações dc Santa ceu Camciru Antonio Carlos Sil-

Catarina, completa sexta-feira.

14, seus 26 anos dc existência na

condição de uma das mais efici

entes empresas do Sistema

Telehrás. Estas duas décadas e

meia da estatal marcam, tam

Mm, os novos caminhos a serem

percorridos com o Mercosul e o
momento que vive o país, com a

reforma constitucional em curso

que aponta para o tim do mono

pólio das telecomunicações.
Por isso, até sexta-feira a em

presa promoveoSeminárioeEx
posição de Serviços e Produtos
de Telecomunicações, conside
rado como o mais importante
fórum do paísparadebates sobre
diversos e fundanientais assun

tos da área. O painel Mercosul,
pn igramado para a tarde de sexta

feira, vai terapresençadeumadas

va. diretor da Ccval, vai mostrar

a vivência da empresa, cujos em

preendimentos ná Argentina e

Paraguai dependemdeumacomu

meação ágil e eficaz com a sede.

Edgar Cabral, da Embratel.
falará sobre as telecomunicações
neste mercado comum. O secre

tárioestadual Extraordinário para

Integração do Mercosul, Hen

rique Weher. discorrerá sobre

projetos do governo. Paralela

mente ao seminário, a Telesc,
num amplo espaço, reuniu cerca

de.4O expositores que apresen
tam equipamentos e serviços
ligades às telecomunicações. A
necessidade de se reposicionar
em um mercado competitivo,
muito embora sempre estivesse

na vanguarda, foi o que levou a

Telesc a discutir carências e ex-

J�ra�uá do Sul - Ao final
dá recesso dc julho. a Câmara dc
Vereadores de Jaraguá do -Sul
icra pelo .--------

lefÍS/GlÍVII
lIiII.ni

lange às obras físicas. O proje
to propõe concessão para um pe
ríodo de 30 anos.

Em outro projeto o Executi
vo propõe alterações rIO esta

LULO da Fundação Educacional
Regional dc Jaraguá do Sul, para
que a Fcrj possa cumprir com

"eficácia maior ainda" os seus

objetivos. Autorização c outorga
de permissão paraa construção dc
uma ponte em estrutura metálica
e três portais nos principais aces

sos viários da cidade constituem
outro projeto quejáestá na Câma
ra. Nele o prefeito Durval- Vasel
salienta a necessidade dc investi
mentes no setor turístico e, neste
caso, em parceria com o

empresariado (Ja cidade.
A ponte citada é, ua verda-

dc, uma passarela que scra

construída próxima a ponte
Ahdon Batista. com �n mctros
de comprimento c cinco dc

largura. permitindo passagem.
dc ciclistas c pedestres, ser

vindo também como atrativo

turístico. Os três por tais terão

um serviço completo dc iníur

mações sobre a cidade c rc

gião, todos eles com traços que
caracterizarão a cu Itura do

município. Alterações na lcgis-.
Iação que rege o Isscm, concessão
de salas comerciais na rodovia

ria, convênio dc auxílio ao

hemocentro, contratações tem

porárias de caráter excepcionalc
desapropriação de área de terras

são assuntos tratados nos de
mais projetos.

menos

novc projc
tos de lcijá
enviados

pelo Exc
cutivo para

SIIssies

1Iz1rt1s
discussão

_

e votação. Isso porque, pelo que
consta. não deverá haver con

vocação dc sessões extraordi-
. narias. Um dps projetos trata

da implantação da rede de

esgoto sanitário, cuja· admi
nistração será outorgada à ini
ciativa privada através de pro
cesso licitatörio, sem nenhum
ônus para a prefeitura no que

maiores autoridades brasileiras pectativas de seus clientes.

LEITURA
(>-

Novos títulos vãoampliar
. -

o acervo das bibliotecas
.Jara�uá do Sul- A coordena

doradoprojeto "Bibliotecas Esco
lares" , da secretariamunicipal de
Educação, Rosa Maria Sarti, está
preparando uma lista com os títu
los que devem ser adquiridos no

próximo semestre pela secretaria
de Educação. A aquisição dos li
vros faz parte do projeto de

reestruturação das Bibliotecas
Escolares e devem ser distribuí
dos em todas as escolas da rede

municipal de ensino. "Ainda não
sanemos ao certo a quantidade
exata de títulos e volumes que
cada escola necessita, ma'! sabe
mo1t que a carência é grande",
afinna Rosa Maria.

A reestruturação das bihliote
cas escolares começou este ano, .

através da cOlltratação de profis
sionais hahilitados para o cargo
de auxiliar de hihlioteca. De acor
do com RosaMaria, 18 escol�L'! da
rede municipal de ensino já têm
auxiliar de hiblioteca, mw; a in

tenção é ampliar gradativamente
este número até que atinja todm;

(L'; escolas com mais de 200 alu
nos e que ofereça de l" a x" série.
o acompanhamento do traba

UIO desenvolvido nas escolas 'pe
las auxiliares de biblioteca tam
bém faz parle da reestruturação
das bibliotecas. Segundo Rosa
Maria, o investimento agora está
centrado na especialização des
ses profissionais através de cur

sos, seminários e encontros. Ma

nutenção do acervo, noções bási
cas de organização, técnicas de
trabalho e atividades que estimu
lem o aluno .para a leitura são

alguns dos assuntos abordados
durante os cursos.

De acordo com Rosa Maria.
mesmo a'! escola'! (IUe lião têm

profissional específico paraa fun
ção não estão f()J:a do pn�jet() de
reestruturação. Todas as orienta

çöes são rep�L'isad�L'! para um pro
fessor. que se responsahiliza pela
biblioteca e sua,'! necessidades.
Além disso a intenção é transfor
mar �L'!

.

hihliotecas escolares em

hihliotecm; comunitárias.

lIDA,

Av. Mal.

A II fEIRA INDUSTRIAL DA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA val
reunir mals de 40 expositores que vão mostrar a riqueza
produtiva da região do Vale do ltapocu.
São lÍIóveis, formas para artefato. de concreto,
brinquedos, Informática, plKInaa. máqulnaa' e
equlpamentoa Industriais, pep e �e..órloa automotlvoa,
acessórios para lolas e multo. outros procIlitoa.
Além de. realizar grandes. negócio., você também val
poder se dlver1lr pra valer com uma extensa programap
em comemoração GOa 119 ànoa de Jaraguá do Sul.
u FEIRA INDUSTRIAL DA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA.
Aproveite, porque negócio. aulm _ aparecem uma vez
porano.

Deodoroda

Fonseca,122

• 1" andar

Jaraguá do ,I
I

Sul· SC

Fone!Fax

""ii*
#I BANCO DO BRASIL

(0413)
,. - ..
........ 14 11 .....

' 11 .......72-336
QUANDO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS SE JUNTAM,

AS CHANCES DE VOCÊ REALIZAR GRANDES NEGÓCIOS SÃO MAIORES71-1919.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, Integrando o elenco da nova novela do SBT, Sangue doMeu Sangue,
a galérrima Susy Rêgo, quefará o papel de uma bela italiana:

Schroeder estará emfesta
Acontece neste dia 23, a partir das 9 horas, a IT Festa

dos Motoristas e Motociclistas, na paróquia São'
,
Vendelino, no cenno de Schroeder. No dia, motoristas e

motociclistas que levarem seus veículos receberão a

bênção e participarãoda SantaMissa, Haverá tarde
dançante e sorteios de brindes. Confira!

SOCIAL CORREIO no rovo - 9

Gente & Informacões

TOQUES
* Dia 24 próximo acontece

rodada dupla no ParqueMu
nicipal de Eventos. Os Mon
tanari e a Banda Bavária ani
mam a festa.O baile faz parte
das comemorações da Feira
da Malha.

**********

* ANotre Dame. nova boate de

Jaraguá do Sul. que tem data
marcada para a inauguração.
22 deste mês. prepara uma

grande festa para a galera. O
grupo 'Nenhum de Nós' está

agendadoparaanimara noite.
**********

* Quem d.iria. Nos seis

primeiros meses deste ano

nenhuma banda aterrissava
em Jaraguá, agora, vem duas
ao mesmo tempo: 'Skank' e
'NenhumdeNós',quejátocou
aqui. É bom lembrar que o

quartetomineirotocanaFeira
da Malha por intermédio da

prefeitura, senão...
**********

* Luis Alves estará de portas
abertas neste final de semana

para apopularFestadaCacha
ça. Muita comida. danças.
chopp e. é lógico. a cachaça.

**********

* A Harpya, de Indaial,
prepara pa!"' sábado (15), a
vinda de um grupo de rock'n
roll autralíano. Inédito em

Santa Catarina.

De 21/06/95 à 07/07/95
\

Na compra de 2 calças t".e 2 camisas desconto

de 170/0 à.vlsta out- 4

I

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO iNTEIRO
GETÚLIO VARGAS, � �

LaQuintaNotte Italiana
Compre já seu ingresso para aQuinta Notte Italiana.
que acontecerá no dia 22 deste mês, durante a Feira

da Malha, no pavilhão A, do Parque Municipal.
Além de muito vinho e chopp, pratos típicos (galinha
e polenta) estarão .à disposição de todos. Depois
haverá baile com os grupos "Ragazzi Dei Monti", de
Monte Belo (RS) e "Giro ln Itália", de Rodeio. Participe!

Rotary elege nova diretoria na Capital
No tinal de junho, realízou-:

se 'reunião festiva no Rotary
.

Club Florianópolis-Estreito, na
"Casa da Ami7.ade", a que
compareceram integrantes dos

.

clubes rotários da Grande

Florianópolis. Na ocasião, tendo
aos fundos a iIu�da ponte

"Hercílio LuZ", vista da colina,
quando o Comp" Ismael
passava o distintivo para o '

Comp" Pinheiro. A reunião
contou com a presença do

governador Abelardo Vianna
Filhom e sua esposa Eloisa.
(E.V.S.)

''/ .(,. "

Começam nesta sexta-feita (15), os festejos da l l"

Kolonistenfest. a Festa do Colono, que acontece na

Sociedade Aliança. em Rio Cerro n. Dia 15. a partir
das 22 horas, baile com a Banda Bavaria e divulgação
da rainha e princesas da festa. No sábado (1 ó), almoço
típico, às 12 horas. com o tradicional marreco recheado
e às 17 horas, tarde dançante com a Banda Badenblu. O
O encerramento será às 20 horas com a colheita de

produtos expostos no salão pelo público presente.
Prestigie!

FEstA DO COLONO

Sociedade Aliança convida
pa�a a ll"Kolonistenfest
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MOSTRA

Secretário propõe .

a criação Feira reúne 42 empres��
.: ..•.•• que esperam bons negocio

.de um conselhom1ermunlCzpal

SAÚDE

Jaraguá doSul· A propos
ta de formação do Conselho

Intermunicipal da Saúde poderá
tornar-se

realidade
em breve

ArquivclCP

todas as secretarias municipais.
Proposta neste sentido está
sendo feita pelo secretário da
Saúde de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold, que participou
no final de semana em Maceió ;'

."

do Congresso Brasileiro dos lrineu Pasold

Secretários de Saúde. Em formações do sistemaque hoje
Alagoas, além de debater a .estä impJantado em algumas
pauta do encontro, colheu in- regiões do país. Apropostaserá

JaraguádoSuI-Seräaberta
amanhã às 19 horas no Parque
Municipal deEventos a 2aFei

apresentada "caso à caso", esta- ra da Pequena Indústria de
belecendo uma contribuição pro- JaraguádoSul,juntamentécom
porcional ao número de habitan- agaFeiradaMalha Neste ano
tes de cada município. - "Hoje, os 60 stands colocados a ven
trintapor cento dos atendimentos daserão ocupados por42emem Jaraguá do Sul são feitos a

pacientes de outros municípios" presas "notadarnente da gran- .

revela o secretário, acrescentan- de região de Jaraguá" informa
do que é preciso existir a

.

o presidente daApevi - Asso
contrapartida. Do congresso, ciação das Pequenas Empre-

.

Pasold também trouxe a informa- sas do Vale do Itapocu, Anto
ção de queosmunícípiosembre- nio Normãrio Bonna, Em sua
ve "só terão repasses de recursos
doministério da Saúde deacordo

maioria são indústrias, comér-
com o serviço que oferecem à cios e prestadoras de serviço.
população". Segundo o secre- Paraßonna.afeiraéumaopor
tärio, é obrigação de todos os

municípios oferecerem pelo
menos o atendimento básico
em pediatria, ginecologia e

clínica geral.

HABITAÇÃO

Estadopoderápanicipar deprojetos
Jaraguá do Sul - o déficit

habitacional do município, hoje
estimadoem 3mil unídades.ü»o
temacentraldaúltimareuniãoda
Associação Comercial e Indus
trial deJaraguádo Sul, segunda-

.

feira,às 19horas, com apresença
da secretária da·Fam1lia e Bem
Estar" Social, Fernanda

Bornhausen de Sá. Sem fazer

promessas, ela anunciou que
Jaraguá do Sul poderãser con
templada dentro do programa
Unidade Isolada, para quem já
possui terreno e renda não supe
ríor a 5 saláriosmínimos. A se

cretária não descartou a possíbí
lidade de liberar 100 novas uni-

dades,conformereivindicaçllodo
prefeito em exercício Alfredo
Guenther, O presidentedaAcijs,
empresárioDécíodaSilvaconsi
derou "valiosa" a presença da
secretária em Jaraguá do Sul,
enfatizando que o déficit
habitacional "éhoje omaisgrave
problema social do munícípío".

Andncülfilifeikl pela secretária Fel'lUllUla BornhaU6en.

tunidade para os empresári
fugirem do momento econ

mico negativo, alémdebusc
a qualidade e aprodutivi
"Quem desejaatingiresteo
jetivo precisa estar em eví
dência, expondo ou visi
do feiras", acrescentou o pre
sidente da Apeví, A Fei
estará aberta a visitação
13 a 18 deste mês, das 14 àí
22 horas desegunda a sexta
feira e nos finais de semana

das 9 às 22 horas. A Feirada
-Malha obedece o mesmo

horário e s6 termina no dia
30'de julho.

'1 I

IIIJIO

_"

..
Rua Proc6plo Gomes de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC

Estado de Santa Catarina .

PrefeituraMunicipal de
Jaraguâ do Sul

Convocação / Concurso Público
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, solicita o

comparecimento da pessoa abaixo relacíonadano prazo de 72
(setenta e duas) horas para efetuar sua admissão junto a Divisão
de Recursos Humanos:

Nome Função adCj .�Irlda via
coneurso púHko
Auxiliar de B ihliúteca IMaurílio Cardouzo

Na impossibilidade do comparecimento do mesmc, entrar em
contato com o teletöne 71-0988 rama1232.

Alair Lescowich
Diretor da Divisão de Recursos Humanos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"POLíCIA. CORREIODopovó-ll"Jaraguá do Sul, 12 de julho de 1995

FACADAGUARAMIRIM

Mais umforagido ,Mulherfoi a causa da disc�ssi!:!_
.

Schroeder - A polícia de

" � d' �bl'
Schroeder acredita que uma

aa ca elapu ICa ���h�;i:��:s��i!:�z:�;�q::
."

.

..
." terminou com um esfaqueado.

-

> Segundo o responsável pela dele-

'a�fiOI' re·capturado !:�::;�!��:��!;�n�����
_ _. I U anos, tena se desentendtdo com

• .. .
. Nelson Odair Freitaj dentro do

salão e ameaçado de morte.

"Romildo estava acompanhado
com mais duas pessoas durante a

.briga", afirma Rodrigues,
ressaltando a discussão começou
porcausaqueFreitaj estavaacom
panhado por uma conhecida de
Símbalinski.

Nas proximidades do bar do
.

Sapo, o trio cercou Freitaj e

começaram adesferlrsocos epon
tapés, quandoRomildo sacouuma
faca com rnaís de 15cm e acertou

na altura do tórax de Nelson. "A
tragédia não foi maior porque o

rapaz que estava acompanhando
a vítima pegou um pedaço de pau
e acertou Simbalinski", esclarece
Júlio, afirmando que o indiciado

. já tem passagem pelaDP por ten
tativa de homicídio e lesões

G ua�amirim � Depois de

_

Edmilsondos Santos, recapturado
hámaisdeummês,oestelionatario
Antenor Antônio foi preso no fi
nal de semana passado em

Massaranduba. Ele estava

foragido da cadeia pública de

Guara-

cela. "Agora estamos com maior
r

segurança", explica o delegado
AlcivandroEspezin, referindo-se
à reforma feitano local da fuga.. A
polícia acredita que Pasqualli es
teja em Joínvílle.

Segundo Espezin, Antenor foi
preso depois de se envolver em
um acidente na SC-413. "Popu
lares o reconhecerem e avisaram
a polícia", ressaltá o delegado.
Antenor, que está condenado por
estelionato, em Massaranduba,
deverá cumprir penapormais um
ano e meio de reclusão.

Perjgoso
Para Espezin, Pasqualli é.

considerado um elemento de alta:

''PDsql/Dlli
pod••s/D/
.m JollJylll.�
diz tsp.zlm"

mirim
desde
m aí. o

passado.
Junto
c o m

Edmil-
son e

Antenor, IIson Pasquali, "o
matador da BR-280" também

escaparam da cadeia. O trio usou

umaserraparã cortar àS grades da
periculosidade, Sendo ele o autor

dos homicídios na BK:.28Q,. SiilrJHdinskin6porukrá inquéritopolü:iIIlporduas tenllltiwu tk lu,mü:úlios _

..- ',.. '. ...
.

_ corporais.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura. Municipal de
Jaraguâ do Sul- SC-"

_/

A Comissão de Licitação, nomeada pela PortariaW 216/95, comunicaque foijulgadacomo
vencedor da licitação em teta, as seguintes empresas: como vencedor da letra a do item 1.1 do edital

as empresas: l.Sul Confecções Transportes Ltda., placas LWF 9360 pelo preço por hora de R$
22,70; totalizandoR$ 22.700,00, Spéiia & Cia Ltda., 02 caminhões, placas J".WY 0212 pelo preço
por hora de R$26,40, totalizando R$ 26Aoo,00 e placas BS 2969, pelo preço por hora de R$ 24,90,
totalizando R$ 51.300,00; Alido Hanemann Ltda., 01 caminhão, placas LXB-5969, pelo preço por
horadeR$. 26,85, totalizandoR$ 26.850,00; PerfranTransp.deComércio deSucatasLtda; placas
LWX 5417, preço por hora de R$ 28,00, totalizando R$ 28.000,00; Terraplenagem Vargas Ltda.,
01 caminhão placasBS 5088, preço por horadeR$ 29,75, totalizandoR$ 29.750,00; RFTransportes
Com. deMateriais deConstrução Ltda., 01 caminhão placas DLG 1748, preço por horaR$ 30,00,
totalizando R$ 30.000,00; Mario Vieira Ind,e Com. de Madeira Ltda., 04 caminhões placas BS
5665, BS4910,BS 8327 eLXC 3460, pêlo preçoporhorakâ 3.1,00. totalizandoR$124.00Q,00; Letra
B do Item 1.1 do Edital, declarou a comissão-como vencedor da licitação as empresas: Empreiteira
de Mão de Obra Emoter Ltda., 01 caminhão, placas NJ 0496. pelo preço por hora de R$ 12,90,
totalizando R$ 12.900,00; J.Sul Confecções Transportes Ltda., 01 caminhão.placas LXD 8742,
pelo preço por hora deR$ 14,50. totalizandoR$ 14.500.00; Spézia eCia. Ltda .• Ql caminhão placas
BS 5506, pelo preço por hora de R$ 16.30, totalizando R$ 16.300.00; Alido Hanemann, 03 "

caminhões placas BS 4890, AAO 6165 e LXN 4600, pelo preço por hora de R$ 16,85, totalizando
R$ 50.550,00 ea empresaDoutel DonaldoFis�her-ME., 01 caminhão placas ACO 6299, pelo preço

_-
.- por hora de R$ 19,50, totalizando R$ 19.500,00 e finalmente foi feito o julgamento das propostas
da letra C do item 1.1 do edital, declarando como vencedor da licitação as empresas: Spézia e Cla.

Ltda., 01 retroescavadeíra,modelo-Case, pelo preço por hora deR$. i 6,30, totalizandoR$ 16.300,00
- e a empresa Emoter Empreiteira de Mã.� de Obra Ltda; 01 retroescavadeira, modelo Case, pelo
preço por hora de R$ 22,90 totalízando R$ 22.900,00.

Jaraguâ do Sul, 10 dejulho de 1995 Lucélia Maria Araldi Lessmann
Presidente da Comissão.

AntentIFfoi reconhecido por populares que avisaram à pol{eia
"
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"Nenhumjogadorfoicontratado Semifinalistas treina

ainda'� afirma ÂngeloMargutte�d�-�a����
do Amizade, Estrella, João Pes- Estrella levam vantagem nas se

soa e Juventus começaram nesta mifinais, por disputar a parti
semana os treinamentos visarido decisiva no seu estádio e por.
os jogos finais do campeonato da terem as melhores campanhas
t· Divisão.

"

durante todo o campeonato . o

- A primeirapartida das semifi- Amizade ficou em primeiro na

nais acontece no dia 23 próximo, fase classíficatöría e - o Estrella

quando o Juventus enfrenta o chegou em segundo lugar.
Amízadenoestädío JoãoMarcatto JESC
e oJoãoPessoajogacomoEstrella A equipe de Jaraguádo Sul, no
no estádio João Lúcio da Costa. basquete masculino, nos Jogos?
Os jogos de volta estão marcados Escolares de SantaCatarina con
para o dia 30, com inversão no quistou o vice-campeonato. Os
mando de campo. O time que jaraguaensesforamderrotadospor
s,?mar três pontos está classífíca- Chapecó pelo placar de 33 a32.

DÚVIQA

J araguá do Sul - Desmen
tindo comentários referente a

con tr a

tações de

jogadores
DívidD

DtrDpD/IIDnesta se-

. mana, o.
OS IIDVDS

(DlltrDtDfDeS
pre,si
dente do
Juventus,
ÂngeloMargutte, afirmaque não
tem dinheiro disponível em caixa

BOLÃO E TIRO'

para trazer, de imediato,jogadores
para suprir as necessidades do
elenco. "Só se alguém contratou e

eu não estou sabendo", comenta
ironicamente. Margutte disse que
adívidaémaiordoqueadivulgada
no início de sua gestão - R$ 292
mil. "Estamos descobrindo furos
no caixa a cada dia", explica.

Enquanto nenhuma cara nova
chegano JoãoMarcatto, Q técnico
Leandro Campos treina com o

Duas majestades de JS na

festa. do Espírito Santo
Ainda repercute nos meios

esportivos do Clube Atlético
. Baependi o extraordinário feito,
do grupo filiado ao CAB - o Ás
de Ouro B.C., que teve doíade
seusexponenciaisdesportistasal
çados às primeiras' colocações
nosjogosecompetíções comemo
rativos da tradiconal Festa do
Divino Espírito Santo, realizado
em maio do corrente ano,

No bolão, bolá 23,p bolonista
LinoDalpiaz conseguiu durante
oextraordinário feito de, em vin-

tebolas lançadas,derrubar todos
osnovepinos postados na cancha,

.

sendo proclamado o "Rei do
Bolão", bola 23, enquanto que o
desportista Rainer Wieie, Ex
presidente, também integrantedo
ÁsdeOuro,conseguiuentrecen
tenas deatiradores; sagrar-seRei
doTiro.nacategoriachumbinho,

As feras estão aí na foto,
mostrando que braço é braço,
honrado as mais legítimas
tradições do veterano clubeL .

Baependi. (EVS) ,

-
_-

_. ,.�-'-_ .. _� -�
.

1ª DIVISÃO

elenco remanescente do ano pas
sado. Os quinze jogadores, entre'
eles alguns juniores que foram

. profissionalizados este ano,

esperam que todo elenco seja
formado para, no início do Cam

peonatoBrasileiro "C", o grupojá
esteja entrosado. Ano passado, as
contratações foram feitas em cima
da hora e a equipe levou quase
uma fase inteira do Estadual para
ter conjunto de jogo.

Em
.

lnalária de comunkacão
..

.

a gente não se enrolá

Adquira
agqra mesmo

seu celu-Iar
com garantia' total'

Marechal, 286/302 ..

.... -_ ....-._._--
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