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Delegacias semprazo

paraserem construídas
•

As duas delegacias de polícia
de Jaraguá do Sul, obras que'
fazem parte do complexo de se

gurança, ainda não têm cfatas .

para serem iniciadas.
Páginá 4

I

·CDL'quer.a cidade
envolvida na feira
A Câmara de Diretores Lojis-

.

tas de - Jaraguá do Sul deverá

encampar a idéia'lançada neste
.

ano de se fazer uma feira da
. malha em toda a cidade.
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M.)lwoo. Go s tosa como um ab r a ç u

Jaraguá do Sul, que con-
.

quistou pelo segundo ano
consecutivo a fase regional
dos Jasc, vai para es Jogos
Abertos representada' por
11 equipes. \

Pagina 12

'PPR catarinense:
e gaúcho querem
um só discurso
o PPR de SantaCa� e

do Rio Grande do Sul preten
dem uniformizar seus discur
sos depois da fusão com o PP .

..: Segundoo deputadoLeodegar
! .

. �iscoski, anovasiglanão seráI
I apenasmais umpartido dizen-
1,:. d

.

.. o"amém".
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Tribunaldevolvejliltri1nÔnirrUSalvita

. ScIi__f_ tIIIII!tIÇtIda no PiIrq"eM"niCipiil de Eventos
I

. �. .

Figueira é s/mbolo depenistlncia

FESTEJANDO

Guaramuim chega.aos 46
'anos de auumomiapolítica ..

omunicípio deGuaramirim,
geograficamente localizado no

Vale do Itapocu, completa na

próximasegunda-feira, 28, seus,
46 anos de emancipação políti
ca. Nos últimos anos omunicí-

pio passou a experimentar um
forte processo de industrializa
ção, com destaque paramalhas.

•

Nesta.edição, um caderno éspe
cial conta um pouco da realida
de de Guaramirim. '

o Tribunal de Justiça
do Estado'<teu ganho de

causanesta semana. à So- \.

ciedade Assistencial aos
Lavradores do Vàle do
Itapocu (Salvita), no pro
cesso movido contra a

prefeitura de Jaraguá .do
Sul para reaver o

patrimônio do antigoPar
que Agropecuário - hoje
Parque Municipal de

Jaraouá leva 11 Eventos. A sentença do
b.

• Tribunal é definitiva, po-

. equipes para· ,os
.

dendo ainda a prefeitura
recorrer ao STJ,' em

Jas"C neste ano' Brasília. Porém, segundo
.

·'0 advogado -Murilo
Barreto de Azevedo,' é
quase. impossível. que a.

sentença seja reformada. ,
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EDITORIAL

Comfuturo garantido
�. - PrincipalportadeentradadoVale
do Itapocu,Guaramirimcompletase
gunda-feira, 28, seuA6° aniversário
de emancipaçãopolíticaexibindoum
,potencial de crescimento e desenvol
vimento que a.coloca em situação
privilegiada em relação á outros mu

nicípios da região. Essencialmente
agrícola até bempouco tempo, tendo
ainda na cultura do arroz um' dos

\ esteios de sua economia, o processo
.

de industrialização domunicípio em
.
setores produtivos diversificados, ao
lado da indústriamoveleira ealimen
tícia, ; começa a dar seus primeiros
passos. :

•

E"na esteira deste crescimento a

mão-de-obraqualificada começa a
ganharrnaisespaço, proporcionan- ,

do.aos guaramirensestrabalhome
lhor remunerado em sua própria
cidade, estancando o contínuopro-'

.

cesso de migraçãoem direção a

outros centros onde 'as oportunida-
des existem, em maior escala. Se
bem cuidada, esta política de atra
ção de novas indústrias dará à ci-,
dade e à sua gente úrn retomo.

sólido, garantindo a geração de

impostos' e riquezas ,e, refletindo
diretamente em benefícios múlti

plos, para todos.

Getuli() Domelies Vargas-:. 2.4/08/54
"'José Clstilh� pinto

'política violenta e sem preceden
tes,

Esse rebento glorioso da nossa
� nacionalidade desapareceu imo
lado porum golpedesferido com
o trabuco da traição e que feriu-o
de morte. qué arrancou-o brutal
mente da vida e do alto posto que .

lhe confiara a unanimidade dos
seus compatriotas, é isto no mo-

'

mento justo em que aPátriamais
necessitava das luzes do seu cére
bro de condutor e estadista de es
cola. Bandeirante do, bacíonalis-

.

mo, paladino das causas' justas,
defensor intransigente das elas
sesmenos favorecidas como estão

,

a comprovar as leis trabalhistas

por ele criadas e mais a sua atua
ção frente aos destinos do Brasil

A data de 4a-feira, 24, assina
lou. um acontecimento que, na
época.enlutou e sacudiu todos os
quàdrantes deste país-continente
que é o nosso Brasil. Com efeito,
foi na

manhãde
.24 de

agosto de
1954 que
um desti
no inson
dável co-

,

Getúlio,
eitodisto
ds'ellsor
ç/opfJVO

briu a

maioria absolutado povo brasilei
ro com o negro crepe do luto e a

mais sentida das tristezas: - o
suicídio do então presidente da

República, Dr. Getúlio Dornelles
Vargas, vítima de uma pressão

abrindo Iargos horizontes quanto
ao resguardo de tudo que era bra
sileiro.

,

Esse desfecho'suicidá, triste já
Wf

.

si,' mais sentído 'se (ornou.
pelas razões injustas que lhe de
ram origem, pela draniaticidade
como se verificou ci também por
que omomentobrasileiro estavaa

exigir umamentalidade e largue
za de espírito incomuns, dotes

.

que ele possuía de sobejo. Por
tudo isto, passados 41 anos da

trágica ocorrência; que fique por
sobre a tumba sagrada do Dr.
GetÓlio Dornelles Vargas' a ho

menagem dos brasileiros e-o seu

nome gravado comletras de ouro
na história do Brasil.

"'Jornalista
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Rerníníscêncías

Guerra e .paz: ·50. anos (8)
.

Com passo resoluto eles ca�inham
para a guerra, parece dizer a foto, da
coleção do ex-combatente Jorge
Ersching. Bons tempos 'que espera- , Ainda hã poucos dias o cóman-.
mos ,que não voltem nunca mais.

"

dante-chefe das forças aÚeas aliado,
Nesta memória do passado, também na zona do Mediterrâneo, numa cen

de fevereiro de 1945, é a crônica de ferêncla.com osjornalistas, destacoi
, Egydio Squeff eorrespondente'de "O a ação dos pilotos que integram'(

.

Globo", e que ele. intitulou de FABx gruEo de 'caça, Particularmente, 'te·
. LUFfWAFFE: "Um avião soltou uma mos que acentuar o papel dos aviado
bomba no setor brasileiro, Bomba in- res aliados na Itália dentro da particj
cendiária ou explosiva, isto acontece pação ,da batalha do Passo Brenner
tão raramente, e sua ineficiência é tão Quasi diariamente, eles atacam O' fa·

completa que nem merece registro dos ·moso corredorde acesso àAlemanha.
, correspondentes de guerra. o último caminho de abastecimentc-

Desde os primeiros. dias em que dos exércitos germânicos na Itália

cheguei à Itália, esperava de um mo- Pontes, estradas, entroncamentos fer:
mento paraoutro assistir umcombate' roviários, transportes - nada escape'
aéreo, ou a umaexibição de poderio às bornbas.desses pilotos.

.

por parte da aviação germânica. Na- Perguntareis porque ôs exércitos
turalmente como jornalista, eu tinha' nazistas neste front continuam a·sl

interesseem conhecer a famosa e ar- abastecer, Em primeiro lugar, porque
,rog�té Luftwaffe, mas pass_ados qua- _

a engenharia alemã é extraordinária
se seismeses de guerrapermaneço até Reconstróe com. uma rapidez espan
hoje sem travar relaçõescom a arma tosa. Ela tem levantado pontes .

do MarechalGoering, o artifício apo- destruídas apenas há vinte e quatrc
sentado damáquinamais infernal que. horas; Quando isso acontecia, os ali·
os nazistas haviam Iançado no confli- ados voltavam a bombardeá-la. o!

. to. � . nazistas viram que então pouco adi·

Quando o Segundo Escalão da antâva o seu trabalho, e pensaram
Força Expedicionária Brasileira ain- .

num "bluff". Ainda há poucas sem'a·
da se achava num campo de treina- 'nas, os pilotos aliados haviam des-:
mento, algumas vezes um ou outro . truído uma ponte que era o único ca·

aparelho inimigo sobrevoava nossas minho de abastecimento inimigo n8

barracas, em reconhecimento, sem- região. Entretanto os germânieos'coe
pre ãnoite enumaaltura inatingível às tinuavam a se abastecer, apesar de OI

.

baterias anti-aéreas, Mas desaparecia aviadores diariamente verificarem que
lõgo escorraçado pelos caças aliados a ponte permanecia destruída. Poucc
que iniediatamente alçavam. vôo no depois o ardil naiista fOI descoberto:
.seu encalço .. Aliás, a ausência dR duranteanoite,oinimigofaziapasslI
Luftwaffe se nota não apenas no setor mantimentos e 'munições por'cimade
brasileiro, mas em toda a frente itali- u�a: pontemóvel montada em gran·'
ana, Emesmo no front geral da guerra des rolos extendidos sobre as',Miinas,
a aviação nazista não demonstra mais retirando-a pela manhã. NãO havia
poderio algum. A verdade é que os ponte, mas o transporte se fàzia...

.

bombardeios anglo-americanos que- • Eis osmotivos pelos quais o inimi
bravam a espinha dorsal da produção go continua a se suprir, apesar dos
aeronáutica germâníca, enquanto os contínuos bombardeios aliados sobre
russos lhe arrebataram algumas fá- o ,Pa�so Brenner, em que os brasilei
bricas importantes. A produção de ros tem tido ação de grande relêvo já
aço caiu de quase. setenta por cento, reconhecido pelo comando aliado".

,
,

.

ainda em consequência dos ataquei
aéreos aliados.

-'

A comunidade_cresce �� RodaI
'e se transforma pelo Industrial
trabalho. De cada um r�IE��AIAS

e de todos.
-

...'-----------�------------,�

Fone (0473) 712277
JarsgU/j do Sul· SC .
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Retran�c� PPRqu'erterumsódiscurso
/'

.
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'

depois da fusão com o pp
I

'

Fogo Cerrado

a·

�.
I

r'
IS

,

Daquiparafrente, se depender dos deputados Ivo Konel/
(rUDB) e Geraldo Werninghaus (PFL), Q prweitQ Durval Vasel

não vai ter descanso. Aliás, com a salda dos vereadoresValdir

Bordin (presidente da Câmara) e Gilmar Menel dó PTB, abre

se uma possibilidade concreta de instauração de uma CPIpro

postapor .Ki()nellpara averiguar denúncias contra a administra-
ção de 'Vasel. Na semana passada Werninghaus, na tribuna da

Assembléia Legislativa; classificou a gestão municipal atual
como "uma folha, negra de serviçosprestados.". Pelo teor do

palavreado, sabendo-se que Vasel não deixa por menos, pode
se imaginar o que vai acontecer nas eleições do 'ano que Vem.

Imexivel Mesmice
Motoristas que trafegam pelas OPTdeJaraguádoSul, aexem
ruasWalterMarquardteAnge- pio do partido em Blumenau,
loRubini, procuraram o verea- antecipou o lançamento de seu
dor Luiz Zonta para que este candidato a prefeito e vai de

pleiteasse,junto aPoliciaMili-
.

Jair Mussinato, presidente do

lar, o aumento a velocidade Sindicato dos Trabaihadores
máxima (60Kmslhora)permiti- Metalúrgicos: Porém, se a ní
da. Forçm, em comitiva, ao co- velnacionala ordem émodemi
nandante da PM, Rogério zar o discurso, aqui continua o

'Kuhnlen Lá receberam um mesmo: Por exemplo, contra a

Sonoro "não". E ainda "sobrou" burguesia. Ora, quemmaisbur-

para o vereador. guês que o lider Lula?

Sempre bem I ' lfsquisito
Oex-deputadoHeitorSché, que' Sempre que algum opositor do

'

da extintaArena passoupará o prefeito Durval Vasel faz de
também extinto fRN, partido núncias contra seu governo, os
inventado peLo ex-presidente corredoresdaprefeiturafervem.
Fer-nando Col/or, está agora Há secretários que gargalham
de mala e cuia no PFL. Ex-

"

de satisfação (imaginem se não

delegado regionaldepolicia em fossem pessoas de confiança),
Rio do Sul, sua base etéitoral, há outros solidários. Situação
Schéfoi tesoureiro da campa- que só dá crédito a quem acusa

nha do senador Amin à pois não cabe na cabeça de

présidinciad,aRepúblicQ.Além ninguém que umpolitico inteli
depresidênte da Assembléia e gente crie cobras ao seu lado.
governador interino. , Eu sei lá!

Na semana que vem o prefeito
Durval Vasel terá que encarar

um..e nova acusação: manipula�
ção de notas fiscais, segundo
consta, sobregastosde combus
tíveis por conta da prefeitura.

, Ontem, entre 23 horas e daipor
diante, tentei, falar com o pre

feito. Pelosfone 72-0554 (resi
dência/ não mora lá) e celular.
(97-9222), segundo a Telesc,
fora da área de alcance. Na

casa telefone "batido na cara".

De novo
Com a novela do novo presídio
já em seus últimos capítulos,
outra entra em breve no ar: a

I

construção das duas delegacias
, de.Jaraguá do Sul:Osprojetos
onginais terão que sermodifi
cadosporqueasáreas originais
tambémforam trocadas. Estre
lando, a secretária estadual de
Segurança Públtca. Lúcia

S�efanovich. que quer apolícia
cIVil no centro da cidade.

! ' '

KfVB
COMUMCAÇAo LTDA.

Uma Agancia de Publicidade com a criatividade
e tecnologia que seu Produto merece I

Av. Mal. Deodoro da FOl'Iseêa, 141 - Sala P4 - Fone.! Fax (0473) 72-1066
_' 89251-701 - Jarl!guA do Sul - SC'

'
,

,
anuncia
o deputado estadual! Leodegar
Tiscoski, vice-líderdopartidona
Assembléíal.egíelattva.Ele_

\

tevecontatoontemcomolíderda
bancadadoPPRgaúcho, deputa-
do Marco Peixoto. Léodegar�cosld

FlOrianÓPOlis - As banca
das do PPR deSanta Catarina e

do Rio Grande do Sul decídiram,
adotar uma linguagem única no

processo, de formação da nova

legendaqueresultaráda fusãodo
PPRcom
oPP."As

6DSIIId u a s

banca-
-

#

das não
DSmD'DleS

vão ape- bDIJ'DdDS
nasdizer

dDPDllidDamém",

.íngressodoPTB nonovopartido. " encaminhará um requerimento à '

"O PPR gostaria que os procuradoria da República em

,,trabalhistas participassem, mas Santa Catarina, solicitando que
exístemdomínísrro Ioséßduardo seja acionado judicialmente o

Andrade Vieira na nova sigla't,: senador Antônio Carlos Maga
explica Tisceski. lhães, para que apresente todas

'Ovice-lídertambéminfonnou as denúncias contra o Banco'

que a bancada do PPR estaduà1 Central ou responda por calúnia.

Dalmar

Tiscoski e Peixoto acertaram
umencontroente as duasbanca
das, em Porto Alegre. A reunião
contará com a presença do

presidente nacional do PPR,
'"

'

senadorEsperidíãoAmin. Os de-
"

putados comunicarão aAmínque
tanto as bancadas de Santa
Catarina comodoRioGrande do
Sul aceitam a nova legenda, mas
querem influenciar diretamente
na discussão em tomo do

, programadopartidoenacompo-
'

" sição da direção nacional. "Va
mos à convenção nacional em
Brasília, no dia 14 de setembro, ,

.comuma postura defmida e uma
linguagem unificada", avisa o

vice-líder. Nos dois estados o
.

-

PPR soma 26 deputados, 13 em '

cada casa legislativa, sendo as

maiores bancadas estaduais do

partido no país,

"Nossapreocupaçãonãoéter
apenas omaíorpanído,mas uma '

sigla com identidade", ressalta
Tiscoski. Ele ainda lembra que
as bancadas gaúcha e

catarinenses não querem apenas
ter espaço no governo. "Deseja
mos ser umpartidoforte, sempre
em . defesa das reformas
estruturaisdopaís" , sublinha.As
banc�aS gaúcha e- catarinense
também decidiram-não aceitar o

-.

ffwpor olho;'. �

Dentepor dente.
5fssitit o mundo

acabará' cego!
r

.

(G;Jndhi)
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Ttibunol diz que Salsiu: é·Novas delegacias ainda seift

d"'" ',," d" ,.,', ", -ed
'.

.... .'.
.
.... prazoparaseremconstruida,

ona OPalque' eEventos . JaraguAdOSUI:s,o'mi-!;se. como doaçãe, fo;,.,. rej",.
, ,"

.

'
, criado na liberação �e verbas, pelasecretanaI.;uclaStefano�lcli,
conveniadas entre; o Estado é a, Novas áreas foram selecionadas
prefeitura, no ano passado, para a em uma .lateral da rua Reinol�
execução de obras Da áreade se- RauenasproxinúdadesdoFórutD;
gurança pública foi resolvido du- com participação, inclusive, da
rante recente visita à' cidade da

'

Associação Comercial ê Industri·
secretária estadual de Segurança al- e aceitas pela.secretáría.Issí
Pública, Lúcia Stefanovich, ou- porém, implica na alteração dós
tros problemas' começam a ser prejétos originais que serão, obri·
detectados. Porexempló,pelocon-' 'gatoriamente, modificados.
" "

r • ,...,

vênio original e custo total do Estas duas obras, com custo
novo presídio, Casa do Alberga- projetado em tomo'deR$ 367 mil,
do, IML e duas delegacias giraria não têm prazo para serem inicia
em tornodeR$3QOmil. Porém; só das e muito menos uma previsão,
o complexo do novopresídio, ain- de conclusão. Ne caso do Institu�
danãoacabado,jáestáemR$488 .MédicoLegal (IML) a sittiaçãoé
mil dos quais apenas R$ 192 mil semelhante, faltando

.

também'
de verbas estaduais: O terreno e a definir sua localieação.Hoje, em
mfra-estruturafsram doações-da Jaraguá do Sul, não existe ne.

,

prefeitura que, também adiantou ' nhumrnédico legista credenciado
recursos para que a obra pudesse � necrópsiase autópsias são feitas
ser iniciada, ", em Joinviíle, o que causa séri(is

Outro problema.agora, reiaci- transtornos. Um pioflssional re
ona-secom aconstruçãodasduas : cérn-formádo deverá ser

delegacias, - Regional e.da credenciado quando Q :iML for
Comarca.. Os terrenos oferecidos . concluído, o que ninguém sabe
anteriormente pela prefeiÍllra, dizer quando. '

',SENTENÇA

�.��gUá\�O �u� - Todo o

BatnmOOl(), 'incluindo as

benfeitorias edificadas pela
prefeitura, do Parque Municipal
de 'Eventos (ex-Parque
Agropecuário), perténee à Socie-
dade Ás-

'

-----..,...._�

sistencial

IndenilBfit)
\, .

de" se,pogo
pelo

p o c u

(Salvítar, pffl�eí/uío .,

�Sentença
neste sentido foi publióadanesta

, semana pelo Tribunal de Justiça.
.

darido ganho de causa aumaação
de indenização, por desapre
príação indíretamovídapelaenti
.dade contraaprefeitura. Segunde

• o advogado' Murilö Barreto de

Azevedo, defensor da Salvita, a
indenização gira �:m torno de R$
1,5 milhão.

ao La-

vrad o r

do Vale
'do Ita-

ENSINO\ -

Em 1955, ,o patrimônio foi,
'doado pela prefeitura à entãoA$
socíação RUral e/em 1998, um

,

decretofederaldetermínavaquea
entidade seria transformada em
sindicato de trabalhadores rurais.

Fer} abre inscrições para

pó�grtulúllÇão em seiscursos
"Como na associação' só havia UmdöspaVilhões alJrigaa Feira da Malha
propríetãrios, fundou-se então, a,
Salvita, 'nos.mesmos molães de
um sindicato, transferínde a ela

to.do opatrimônioexistente" , COD-,

taBarreto deAzevedo. Em:1982,
durante sua primeira gestão, o

prefeito Durval Vasel fe,z .um

contrato de expíoração aa área e

que foi renovado em 19�7.

TecnologiaMecânica- ,

Os curses serão' eferecídose
finaisde semana alternados;
do 'as aulas ministradas no p ,

prio Campus da Instituição.
matriculas estarão abertas até
dia -8' de setembro na FEIU.:.
diretora da' Instituição, Ca(
Schreinerdisse que com os c

serão atingidos dois objetivo
"Um deles é atendera comuni
de e oútro preparar professo
para os futuros cursos da área�:'

'

, que,estão sendo pleiteados junto ;'
,

ao ministério da Educação."
,,'--�

Jaraguá dó Sul - A FERI-
,

;.
,- Fundação Educacional Regional

contra a-prefeitura, De lá para cá, prefeitura decida recorrer àquela
outras três ações foramganhas I. instância, ,.' Jaraguaense e o Centro deBnsine I

Superior de . Jaraguá do Sul;
pela Sociedade Assistencial aó

.

No antigo Parque Agropecuä- conveniado com a'Universidade
Lavrador do Vale- do Itapocu rio três novos pavilhões ,foram, Federal Paulista" Faculdade de
contraaprefeitura-amaísrecente construidospelaprefeítura.desti- Engenharia Industrial, Universi-

.

de indenização por desapre- nados especialmente a abrigar a '

dade Federalde São Paulo e Fa
priação indireta. Esta, segundo o P�ira da Malha e '" Schützenfest culdade Santa Marcelina, tam-:
advogadoMuriloBarreto deAze- . que�o os dois maiores eve�tos - bém de São Paulo, está com ins
vedo, voltáagoradoTribunalpara anuais daregiãodo Vale do Itapó- crições abertas para es cursos de

'

queoprefeito sejaouvíde.Porém, cu. Agora, se J1,ãphouverumacor- Pós-GraduaçãoLATOSENSUem

acredita que a sentença será do entreas partes.arealízação da Letra-Recepção e 'Produção de
ratificada até mesmo pelo Schützenfest estará irreme- Textos, Infonriáticà" Desenho de

SupremoTribunàl Federal caso a diavelmente�mprometida. Modas, Téenologia ..
Têxtil e

-, O prefeito seguinte, o hojede- ,

putado IVo Konell, determinou
. demolições de-benfeítorias exís-.
tentes e outras modificações, o
quemotívouumaaçãc daSalvita

�, H-UM�NIZ�Çf\O DO,1�N�ITO €M
I :

.

J��GU� DO SUL ,€.: PO�Srll€L
B�ÇT� I+�I)€R U�, 'GONÇCI€NTIZf\Ç�O

DE: �Mß�S "�S' �Rt€S':
.

Pef>€S'TR€, e MOTORl,T�S�

o/l� 00 '��f.ttgILO�3
";"''':

.. J,

""·1, A Ç'A ,O',
,

CANARIN�O,'
"

í 7
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.

INVESTINDO

'Govern,o lança programa âe
,quàlidade 'para a educação

Itup9ranga - ó governador
.

resgate da auto-estima do pro
Paulo Afonso Vieira e o secreta- fessor e a necessidade de acabar

rio de estado da Educação e do cemdistorções na área educaci-. ,
Desporto, JoãoMatos, lançaram onal.

emltuporanga;oProgramaViva
.

Quanto à modernização, o se
'Educjlção com Qualidade, pro- cretário JoãoMatos informouque
jeto que vai nortear as ações .na será abertalicitação para aquisi-

, área educacional nesta gestão. ção de equipamentos que farão

Mais de três mil pessoas, entre partedeumconjuntode l.OOOkits

autoridades, coordenadores re- deleboratório deCiênciasffsícas,
.

gionaisdeeducação,professores Químicas e Biológicas, e dotar
ecomunidade estiveram presen- Várias escolas de laboratérios de

esà solenidade noParqueNaci - informática; fotocopiadoras e

onal deCebola.. microcomputadores,
, O Viva Educação consta de Duranteasolenídadedelança-

.

seis tÍiil itens específicos como a. mente do programa, foram assi-
'

'valQ�zaçãb do' professor, revi- nadosváriosconvênioscominsti-
são e. aprofundamento dá pro- tuições deensino superior, Senai, -

posta curricular, modernização' Senac e Senat, visando, a

emelhoria dasescolas, profissio- profíssionalização do Ensino

nalização do ensinomédio, oti- Médio.Apropostacurrieulartam- .

aízacão dos recursos e refor:-·
.

bémfoicitadapelosecretário.lem
mulação da politica de municí- -brandoqueamesmaserárevístae
palízação. Durante os discursos, aprofundada. Disse ainda que a

tanto o governador como o' se- política de municipallzação será'
cretário da'SER enfatizaram o reformulada.

.

NA JUSTiÇA

'Operários acionam três empreiteiras
,

Massaranduba - o Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias

. � Construção e Mobiliário de

Jaraguá doSulentroucom proces
so trabalhista contra as

empreiteiras 'Bischtedt de,
Blumenau, JC de Indaial e JMC
de Brusque, responsáveis. pela
Construçãodanovaunidade fabril
da empresa HaC<Í Etiquetas,' em
Massaranduba. Umgrupodeope-

Segundo Kaiser, apesar das inti-
.

midações sofridas, 17 operários
, '. \

aceitarammover uma ação traba-
.

lhista, já em curso, O sindicalista ;r
,

informou tambémque a empresa
Hacopossui Comprovantes dePit
garnentos efetuados' âs

empreiteiras, o que á isenta de

qualquerresponsabilidade, caberi-
.

do às empreiteiras responderem
'

pelas Ú!egularidades.

.

rários procurouo sindicato nesta

semanaparadenunciaratraso nos
.

pagamentos-faltade cumprimen
tos de prazos de rescisão de con
tratos, entre'outras irregularida
des trabalhistas. p presidente do

Sindicato; Ingo Kaiser, esteve no
local da obra acomparihado de
fiscais doministério do Trabalho,
onde por falta de qualquer provi
dência acionou as empreiteiras,

,
',"

"

A, me/ho!" mais uma �ez
� 1,'
I!'.

.,

"

f

P�la ,quarta vez a revista Exame - Melhores
,

e Maiores - elege a Weg como a.melhor

Iiiiiiempresa, no seto.r Máquinas e Equlpamentos� 1'11einEs.te é o reconhecimento pela força' e capacidad� ==:I
dos nossos colaboradore� em tornar os produtos. Ei

serviço$Weg de alta q�alldacle no Brasil e no exterior.

os, CUPONS NÃO SORTEADOS CONTINUAM VALENDO.
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NEGÓCIOS

48° Congresso Mundial de CDL deve: encampar i4éi·
Jornais elege vice do 'Brasil d :fi

·
"

"

,

t "d' ,-',:.� d'riS�::':O==!: cr!�ul�::�vi:':: a eua em o a a aaa
problemas atuais da impren�a é revolução na nnídia, entendero' ..

bom para oMundo émelhor para jomal.p jornal que vai ser substi- J
"

"

o Brasil. A tarefa principal da tuído pelo computador. o papel ' aragüä doSul ;"Aidéia ano. Para 96 a CDL deverá, feccionados para divulgar a

defesa da liberda.çte de expressão do jornal, necessidade de mudar .lançada este ano na 9a Feira da 'lançarum evento paralelo para Féira da Ponta de Estoqúe, A

ROmundo da Federação Intema- radicalmente, preços ecortes, pes- Malha; "uma
�
feira na cidàde engrossaro "pacote" de.aníver- ,idéiaéquecada10japartiCipante

cional deEditores deJornais cori- soaI e técnicos. os bancos de da- -inteíra' para fazer uma dívul-' särío da cidade. 'reserve em seu interior umaes,
correupara que óbrasileiroJayme dos, a imprensa na América Lati- gaçãoínstítucíonalmaís objeti - .

'

,A princípio as lideranças 10-' pécíe de banca, .com todo um

Sirötsky, presidente do Conselho na, estratégias pata novos produ- vá-de Jaraguá do Sul como um 'jistasdatidadedeverãosercon- tratamento visual, onde seFiimJ,
Deliberativo da RedeBrasil Sul, e tos, ,marketin,g, pesquisas, centro produtivo avançado e 'sultadas peja diretoria daCDt

'

expostos artigos diversos com
,

também viee-presidénte daAsso:' markering interativo, ofuturo ele- aberto' a sobre a viabilidade de se fazer preçospromoCionais. '

ciaçãoNacional de Jornais.fosse trônico, a primeira página, on, negócí-
(

em.julho do ano que vem a l", "é apenas umaidéia iniCial
deito o vice da Fiej, quando se- líne... émesmoin:finit�atemáti7a os deve- Ivelllo Feira Ponta dé Estoque de qaemerecetodadíscussãspcs
deb,ateu os problemas atuais da de um congressode jÕhlais.

.

rä ser' UA,,'/' 6., Jaraguá, envolvendo todos os ,síveL O importante ç que ocoimprensa. Houve quem dissesse que ele rw, IpI

"O 'futuro eletrônico, como .vai acabar em breve.. ou quem
eIIlllpDl. segmentos do comércio local. mércio lojista se faça presente

'conviver com o fenômeno de afumasse que sem cores-e 'grá:fi_ pela-Câ- IIIUdPllftlS' . Essa feir� do comércio partici- nesteesforçode lideranças para
massificação individualista, é a eosnão hásalvação. marade

1996 parla exclusívamente da idéia. 'fazer Uma divulgação
preocupação em' todos es conti- ,O ve1hôjomal, porém, estava, DmgeR-

'

fim ' ,"uma feira. na cidade inteira", ínstítucíonal maís efetiva de

Rentes", declaro,u'ele. Ojornalis- ali,lOr em todas i;l.s rodas, ouvindo tes Lo- ou seja, Dão teríaray-out tradi- Jaraguá do Sul, apresentando-
ta Luiz Recena-é que escreve a todas as opiniões, de quem vive 'jistas -para o ano 'que vem. A cíonal de feiras coma centralí- a como uma Cid;tcte moderna,
nota, lembrando que "a questão dele, paraele ou simplesmente de FeiradaMalha e afejra Indus- 'zação de estandes num ponto preocupada com á qualidade
das inevaçõestecnelógicas ,abran-'

'

explorá..lo conrsupernovas emais mal da Pequena e Médía Em- da cidade. A feira aconteceria ,
em todosos segmentos e como

geu a maior parte da programa,
'

do que revolucionárias. " presa são eventos integrantes em toda' a cidade, atraYé� de um pólomuito atraente para se
nos três dias de debates. De todo

'

Num dos mais belos estandes das comemorações de aníver- lojas participantes que seriam fazer novos e bons negócios";
modo, ainda houvetempe para o

'

do,' hall doMeridien deMontnar-, särío de fuindação d·o .munící- íd ti"fi ada artazes e t Ild D
.

'I' J:U 1 en tc as com c es e comen a .
. o ommgos

exame de outros temas, como a nasse.estavam todos ali.de roupa pio, realizadaemjulho de cada bandeira especialmente COIl-' Vargas, presídente da CDL.circulaçãemundialdejomais; em nova,. fotos colóridas, títulos' 'I!;y
,

.

queda; ou a repressão ao direito à agressivos.gordös dê tanto anún
informação, -em alta. O Brasil é cio. Os veifios jornais em velhos
.exceção .no quadro mundial de '

e nOVQS idiomas e roupagens>
queda na circulação' de jornais. Davam um recado claro: ainda
"Crescemosnósúltímosdoisanos, virão por aí muitos congressos'

,

depois do Plano Real, principal':' 'mundj,rus de jornais no velho
'mente", disse Sirotsky, sem mai- estilo.

1

ores ilusões. Afinal, oBrasil coo- "Esses encentros são sempre
some 40exemplares porrnilhabi- ,muito importantes. Embora tenha '

.tantes, Ionge da Noruega, onde aproveitadomaiso deViena; pen
,

'essa relação é de 600 pormil. Há so,que @ de Paris trouxe também
" muito o que fazer, segundo o re- 'algumas' novidades", resumiu o

presentante brasileiro, certo de exigente, diretor de redação do '

que, 'tlosmomeotos de crise é que . Zero lIora, Augusto Nunes. A
'cresce a importância de entidades dife..ef;lça; bem notada'pe,lQ brasi
como aFiej".Os congressosmun- leiro, é que nossosjomais aée,le-

'

diais são também ocasião para as
-

raram tanto seus ritmos demoder..
novidades técnicas: Novidades, nização .que nem sempre é'possi
novidades.T�tâ coisa nova que vel.encontrar muito o que apren-

,

muitos desavisados se perdem; der ..
Os computaderes ßUlntiveram a

' Melhorpara -oBrasil,pois temos
tradição recentede serem as vede- excesso enãofalta".ANJ, nO 92.

teso Muitos temas para Q,debate� (E. V.S.)
,

HORA DE MOSTRAR NOVIOADES

\ '

,

,-
. Alimentos

IILH'R,,' Natur�is,
"Cada um de nós é o:que come�

Se você está doente éporque está càmendo erradq':
CUR1-A UMAVID� SAUDÁVEL

Allllll'lltc-Sl' com produtos !l;ltULIIS

,
/

Rua, Cei. procópio ,G. Olivei'ra, 1.493

,
,

"

,,"6 '

'

.��HOMERO·.
\.� , \ FLES'CH,:

'� ," ,- ','

��efla , de,J'araguá' ,do S'ul,
aproveitou a mar� de, SÔI1�

dos Postos Texaco,
abasteceu no Posto Marechal e ,

,-' 'ganhou'UM APARTAMENTQ 'OKm EM
e ,:,:,:,:,:,:,:,:,' BALNEÁRIO CAMBORIÚ

"

�,��
.
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Vende-se retalhos de meia
. malha (fio 24/30), estampa
lisa/corrida com vários tama

�nhos, Tratarfone 97-8661.

Vende-se Master System IT,
em bom estado, acompanha
10 fitas. Valor R$ 80,00. Tra
tar fone: 71-4810.e 72-2790.

Classificados de

Deu� em seu amor e onipotência, tem reservado para você o

auxflio e o poder na médída eX<lta da sua necessidade, Lá na
cruz Jesus despedaçou omal que escravizou o homem, Sim,
seu sangue limpa e traz auxflio e poder, Você já procurou ter

, vltörlas em Jesus? Ou você continua lutando com suas,

próprias forças? Garanto que já teve várias derrotas, A verda
de é uma só, s.omente Deus e em jesus Cristo é que o homem
poderá vencer. Não somente lutas do dia a dia mas também
uma lutamulto terrlvel que todo ser humano enfrentará,a vida
e a morte, Desta verdade ninguém pode escapar mas você

, �fhe'V�=::r-
Deu,

". DE IlEus NO BRASIL
•
A IGREJA DE DEUS NO BRASILofereceavitóriacom Deus .r
não porque somos mais uma Igreja,mas porque procuramos
lutar 'com o auxflio de Deus, Esperamos por você, pata ser.

mais um a lutar por um-mundo melhor. '

I

R. Friedrich W; Sonnenholl nS! 210 - Vila Lalau - Jaraguá
do Sul- Fone 72-Ó472 - Temos cultos 'tQdo.s os domingos
às 19:30hs., e nas quartas às 20:00hs., estudo blbllco.

de
Completa Linha. de Lingerie

I
'

, \

Salmo 38 Vende-se máquina de escre-
Vende-se Barco de pesca com .

. '.

O d
.

t r, Ler 3 dias, 3- vezes ao dia 0 verportâti.l Remingron, semi-1 m e compnmentov nevo- I
'

•• 40d' '. T-- "71 �'(Í'•

d
..

'

d t P k
. Salmo 38, Publicar no , ia. nov U, 1,ltUI _',1, .'

to o eqUIpa o - mo er er es, � .
, ..

45 à Diesel. Tratar (0473) 42-
' EP,P. .::/ Adnulll'. - RS 100.00,

1178 c/ Cláudio.
•

I '.

, Vendo consultório, dentário

completo raio x no centro de

Jaraguá-do Sul. instalado em 3'
salas à R . ..Mal. Deodoro. 261
00 andar) defronte à Pref.·
Munic, e também alugo ou

. vendo as salas citadas. Qual
quer inf, pelos fones (0473)
72-0007 ou 71-1424 no hor,

,
�

· Meia calça com lycra importada da Itália (não escorrega)
· Pijamàs (masc. e fern.) camisolas em seda emalhamercerizada.
· Cuecas ,

.. Calcinha e soutien,'maiôs ebiqmis
Condições facilitadas

"

a

D�rs�"�!U .

�,
.

'

PEDRA 'ECOR
.

AS LTOA_. ,

Pedras: São 'Tomé, ardosia,
miracema, madeirá rajada,
pretabrilhosa, bolacha, pati .

pave, pedras muro e revesti
mento em geral

Ru« Silveira Junior s/nº
Fone 73-0027

próximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - SC

... ��6' ...�. Cs·�Oe�aRO
• �o T .

.

, ,� I

«,0<:' :
_

ATENDIMENTO,A DoMiCILIO

,-* Chaves 01 minuto
* bist. Fechadura Segurança e

R.-Reinoldc> Rau, 21 - Próx. Estr. de Ferro
.'.

F.: (0473) 72�2467 e 71-7357 - End. Res. Rua Jose

Emmendöerfer, 862 - Jaraguá.do Sul- SC

r
ii

"".

��!!,!�oooc
VISIT',NOSSO SHOWROOM

1$ U50,oo
1$1.690,00

HP Laser5MP .1$2.140,00'1 drive 1,44. Side Veso local Bus, SVGA 1 .

1$MB V,l BUS, HD 540 MB. SVGA Color 0,2S:mouse 400 dpi Epson LX 300 317,00

486 DI2.66/4MB'.·R$ 1.537,00
.

�� ��g
"

:':�
'ENTIUM 90/8 MB • R$ 2.a,00 . FX 11 7.0 1$ 680,00

DOS 6,22JWindows 3.11'- R$185,OO
.

KirMULIIMEDIA
.

e ( Word/ExceI/P.Point) - R$ 429,Ofr Discovery co 16' R$ 470,00
Media Magic/Vision R$ 345,00
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/�'--�--�--�------------��
CRC-SC.

Serviços
.

1501

.
Contábeis

UMA EMPRESA'INFORMATIZADA
Prestação de ServiçQ8 Té!mic08 "' Prófisaionail capacitados -

Orie"tação Filcal, Recursos humanos - Abertura de firmal, .

contabilidade �m geral

�f UJj[�) (Q) [;.,)

@��� ��OJ��� �crr@�o'
KITBOX '

EV,OLUTION. -

A EVOLUÇÃO EM BOX COM VIDRO
.

,
,

TEMPERADO OU ACRíCILO'
,

'. 1, , _

DESIGN EUROPEU· "flllHO NÃO ACUMU!A,ÁGUANEM SUJEIRA'

PERSIANAS VERTICAIS - NACIONAL· APENAS R$ 27,60m2
'

PERSIA�AS VERTICAIS - !MPORTADA • APENAS R$ 90,OOm2

,DIVISÃOOECONCRETO'
.

(TUBaiEARTÉFATOSDECONCRETO)
_".'• Rua Join\vill�, 101.6' Fone 72-11Ó1_.,_.
PMSÃODEPLÃSllCOS(1lJBOSDEPVC-ELETROILINHAS '

ESGOTO-TUBOSDEPOUEllENO/MANGUEIRAPRElA).
Rua 8ema;do Dombusçh, 858 - Fone 72-3025

Rua Gel. Procópio Gomes, 89
_____.Fone71-0066-----

Rua Jos(. 1\ Il·llt:gotti. ,U.' - Sala I

Hain'o: No, a H.'asília - Jm'aguú do Sul - S(
,

H)�E (O"'7_�) 71-X7X7
';AX (H"'7_�) 72-CUIX

,

R. Germano Friedmann, 90 lern frente a Nutrimental)
GUARAMIRIM - SC - FONE 97--9352

.,. '.
,

�-" lem 8 E{elo dlollglaç60 de

oulor8ar e- presente cerufleedo li

'Majob Unifor.mc& .
.

rõb,... ODif'o;ae. "

por.haver sidoCOllgo8raclo(o) e!" primelro ,
i

IU8ar na pe!lqui!o de Opinião Público.'
reoIlzadli nci!la cidade. .' .!. ,; :

Jar88ulÍ do lul.2� de Junho. do 1995, J"

··MAJOIi!
UNIFORMES

,FÁBRICA DE UNIFORMES, ,

DESTAQUE DO ANO

RuaDomingos R. da �ova, 355
.

_ 'Jaràguá'do Sul • SC .

IMPOI\TAÇAO &.,''., 'EXPORTAçÃo -.'
:I-Vs"el1

TÁ O/Fíç/L?
CRISE, .INADIMPLÊNCIA DE-CLIENTES; LIMITE DE CRÉDITo. ..
A SAíDA PARA A CRISE PODE ESTAF{NA EXPORTAÇÃO Df SEU',

PRODUTO (PAGAMENTO GARANTIDO COM CARTA'DE CRÉDITO)
OU NA IMPORTAÇÃO DFMATÉR1A-PRIMAA PREÇOS MAIS COM-

.

PETlTlVOS E COM,MELHORES TAXAS E PRAZOS DE FINANCIA-
MENrrO àUE O MERCADO INTERNO.

.

CONSULTE-NOS! POSSUíMOS VASTO BANCO DE DADOS COM
OPORTUNIDADES COMERCIA'IS DE TODOS OS MERCADOS DO

'

MUNDO (MERCOSUL, NAFTA, u.e.. ASEAN, ETC) E ESTRUT.URA
TÉCNICA ECOMERCIALCOMPLETA PIASSESSORAR SUA EXPOR�

, TAÇÃoilMFlORTAÇÃÓ EM TODAS AS ETAPASDO PROCESSO_

..

MODA·
FEMININA

E MASCULINA

RUA JORGE LACERDA, 433 FONE/FAX
"

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC 71- 2 3 81
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n" 23 - Jaraguá do Sul- SC

. ,

. -,

Fone: 72-3690
'

,

es«rc(}IJ&, . /jYJI]WrIJ' fJJIJfJJW ·

BER'ÚIO '. .TERlIIl '

Atendimento à crianças no faixq etária de .4 meses a .4 anos.
profissionais nas áreas de:--Psicologia, Serviço Social, Pedagogia e PediatriQ.
Horário: de segvnda à sexta-f�ira das 7:30 às 18:30 horas.

'

Meio período e periodo integral. Matriculas abertas .:
'. '

........
,.....,112·.' .................

,

'. " 12..111111-1_

,
.
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I

CL�SIFlCADdS DE ÓFERTAS
.

"

II'V1PO.RT &: .EXPORT .

. Exclu.liI. Ilnh,; d. Anten•• pl
celularporMtlle ruralm6ve/-'

Frequ'nc/a : de 824 - 894
MHZG.nho: 13 dbla 16 dbl

TESTE DE
POTINCIADE

,

SINAL

,.;,""
"""

..

- ,.-

.•.
"

.

�
..

�
.

..

' {;,i ..

Ellmmadorde
·baterla para' -

telefone
celular

T.,. M6v./3W.tt. pat'ne', KS 200
.

(/nt.r1Qr)
. velcullr

ifi
.

CORREIODO POYO - 3

' •...
(0473) 71-0803'

.

Tel. CeI. pl todos os gostos e necessidades, TODA UNHA MOTOROLA- GE - ERICSSON'
.

e.FUJ,ITSU - Dupla garaniia"de 1 áno , '

.

Acessórios - Capas, Baterías,Plug'in veicular; antenas, condicionadores, transf, eliminador
de bat. - Assistê nciá TécnicaMôtoróla - Diversos planos d� consórcio {entregá programada) o

de celular etax. A Teltron não é só celular, temes também: FAX EQUITEL, CENTRAIS PABX, �
,TELEFONES CONV., TELEFONESS/FIO, ES iABILiZADORES DEVOLTAGI:M, FILTROS 8
DE L'II"lHA e outros. Consertos de aparelhos conv. e instalações telefônicas..

..

Q
,

'_ .TELTRON CELULAR �
..

\

,

Credenciada pela TELESC autor.lzada pela Equltel by Motorola, PHILIPS, NUTRON.e INTELBRAS :I
�U_NID_�_'_�_n_2_� ._R_·U_A_·_C_E_L._P_R_:Q_C_Ó_P_I_q_G_O_M_E_S_,.2_80__._Fo_n_e_W_a_X_(O_4_7_�)_7_1_�O_8_0_3_.i

'·ACASA
.' .

,

DO 'CElULAR'

CELU�AR PT 550 Motorola,
1 -+ 1:9 vezes de R$ 23;00
CELULAR PT 950 Motorola
.' 1 + 19 vezes de R$ 36,00

(entrega programada): '- "

( ,

'ClasSiBcadös" de
.�

, ..

DR, DOUGLAS:FARIA,CORREA ANJO '

CIRURGIA DE_NifISJA

Dni. AIc&Bandra Naioc/ij

- - ..
,

,

Angiologi� - Cirurgia Vascu.lar
Cirurgia Plástica de varizes
Tratamento tlemicrovarizes

.'

_ .

R,28deAgDSto,2200,saIa5,Guaramlrlm
�----�---------------------'

" ORO 46195
,

HORÁRIO DE ATENDIMENTO -ADULTOS E CRIANÇ�S
f ..

3!..felra -'19:00hs às 21:00hs
'

4!, 5! e6l.feira-08:00hs às l�OOns.,19:00l:is às21:00hs
Sábados - 08:00hs às 12:00hs

'PLANOS DE SAÚDE - UNIMED I ODO�O JARAGUÁ
Dumke & Benner Ltda. "

,

.

RU.a 'Cei. Procópio Gomes de Oiivelra, 290 - eentrö'
Jaraguá do, Sul - se

'

CONSULT 1-\;:1 n:L.V rVI�E: 97-9920 Fone/Fax: (0473) 71 �7953

Condicionamento Físico.
Natação - Hidroginástica

.

"Ginástlca Localizada'

. Ruq Prof. Antonio E� Ayros�, 763
Vikrlen�i:- Jaragu6 do Sul - st

• !
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODopovo-4 .

, CLASSIFICADOS DE SAÚDE . JaragÔá do Sul, 23 de agosto de l'

'CLINICA'LAVORO
Dr. Márcio Ramos de Oliveira - CRM 4583

. .
. .

.

,

Exames Clínicos .

Medicina do 'J'rabálho
Avaliação 'Ambiental

Mapeamento de Risco'
FONE:. (0473),
72-2393
residencial

Consultório: Rua João Butschardt, 84 -

Galeria Paulo Donini - Sala 6 - Guaramirim

ACUPUNTURÄ
Dr.J Sérgio Albuquerque: .'

CRM 6465

Tratamento de Obesidade, Enxaqueca, DOTes Musculares, Coluna, .

Sinusite, Estética Facial e Clínica Geral:

R. Paulo Butschardt, 84 - Galeria Paulo Donini
Sala 05'- Fone (0473) 73-0393 - Guaramirim - SC

I,ínica 'São'Cam_lo
-

Dr_ MarcO$ Fernando F_ Subtil

:::i::!_IBíl�I::t:!I_IIIIBII�I::t:_.II::t:!:illl.�I::::::::: .

Medicina do Trabalho ,-oFraturas - Urgincias -

Doen9as de Coluna, Lesões do esporte - CI;urgias do joelho
Exames.: adm;ssionais, demissionais .. periódicos
Horários ate�dlmento: 8:30 às 11:30 .14:00 àS·1_8:.30,h.S••••O iI!I

�O�

.

, y _.

Ora. lJisula KoraH
Psicóloga Clínica
CRP 12/00751

.

Dr. OdlNévio Alessi
Dentista

Convênio - Odonto-Jaraguá
'

CR02964

Ora. Marlene I. da Silva
Nutricionista·
CRN-22287

. Ora. Jeanete Miriam Piske
-Pslcóloqa Clínica - Ludoterapeuta

CRp:.12/00937,
'

i
- Dia. Márcia N. _Gasparini

. Clínica Médica

,CRM.6294

Ora. Margareth F. da Silva
.

Fonoaudióloga
CFF4456

.

'

CENTRO .DE ATENDIMENTO- JNFA�TIL,
Clínica Pediâtrica Sao Francisco de Assis,
Dr. Moacir Zanghelini

.

CRM 2997

.: JoséAbaio Machado Filho:
CRM 3381

., Dr. Luiz M. Gonçalves
CRM 1633

: Dr. Airton L. Weber Silva'
, CRM 3158

.

I
Dr. Denis M. B. de 'Araújo

, CRM 3505

......
Fones:

71-0280 e

72-0940

,

Rua Dr� WaldemiroMazureehen, 67
Jaraguá do Sul - SC,

."" ......D�.....III ........ · •• O"" 1Il0l1'•• """101, S. II. "'",." •

... Ci •• ,'l.� •• ,,". ",.' , ".-el.".' •• <:.,.".1" •• " "" •••

.... , C1
,
• .I0/01/J0.,S, l '1 ".\.,._

...... , , _'•••1'1".0;1 IlaCILUIf'

.'a Oi. J I�•• 2�.. J�"(lp.o�. I ..n· •

.

�.. �iI '. /�1 '

II •.. ;:.,'.o\��;.:��.�'.. '" �Cio'.

�FINALMEN,TE OS TESTES DE HO'RMONIO·S.

o Laboratório SantaHele- Magie Lite Analyzer
.

na, acompanhando a cons

tante evolução nos diagnósti
cos laboratoriais, esta inves
tindo em novastecnologias e

aparelhos capazes de- reali- .

zar; dosagens honnonais O,Om
maiorprecisão e rapidez.

AGILIDADE E PRECISÃO

.

o sistema adqutrido pelo labortuário é o MAGIC UTE da Ciba Coming, usando
a quimioluminiscência que é uma auemativaprecisa, segura e de fâcil utilizaçãa,

.

substituindo os radioisõtopos, 'aumentando a sensibllidade e a especificidade nas

dosagens hormonais, testes alérgicos.ianemias, drogas e outros. .

'

oLaboratôrio SantaHelena,
totalmente informatizado, in-'

.

veste também em treinamento
depessoal e, rigoroso controle
de qualidade de sueis análises
(SBAC), garantindo maior

precisão nos testes, oferecen
do aosmédicos epacientes um
resultado rápido, seguro e efi-......------------..

Proerama National de Controle de Qúalidade

CERTlFlCADO
'

caz.:

. IJ fl LASORATÓ-RIO SANTA' HELENA LTDA� ,

.

f��) �: :,;r.. \ R. Dr.. Waldemiro Mazureehen. 33 - Centro.,
"

,!f'.; �;:: :"'��� Fone: 71;.,7011· Jaraguâ do sa- sc

Dr. Ãntonió ·Alberto F. Beleza F� CRM 3675
'GINECOLOGIA • OBSTET,RíCIA • ULTRASONOGUFIA , .:

VíD\IO·LA�AROSCOPIA ,. HISTEROSCOPIA
'

.

,

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I,

,

\ .

I

Abertodiariamente das 06:00,às 21 :OOhs,
inclusive domingos e feriados

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 9151 Centro
"Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzi

(Próximo Weg I) "

Fone: 72-1243

_ �p�tEcO�töOpFÄTNIA
-

-

PÃES - 'DOCES EM GERAL.; FRios -

LANCHONETI: .' GÊNEROS ALIMENTíCIOS
. '

�
-

.

O AROMA E O SABOR DONS BONS TEMPOS VOLTARAM
.

e. ... �NIFCAOORAECONFEITARIA·
e: PAO 8 VINHO

-

@@:\@&@Rflf:!il@rro4Man Q @,rm@l�lhlo""OOßi:\(hrm '

IT\1l�®U;@Gßru lffiB@tb� i§ lbtrum:lQ9�:D\W� hlWß®

Localonde você é bem recebido'
Lanches e Comida em Kg.

RUA BERNARDO DORNBUSCH, 2208 ,
Ao gostodo seu paladar Itr

LV::1Ul:_:LA::LA:U_"J=A:RA:C:UA�',D�O-=SU=L_".:.SC:.!!!!!!!!
-

,lv, Mal, floriano P.ixoto, ri- 59 • t. fronte a Marrakelh'· fone,:72-2489

:\
�

BrAUIII �_ �:��:d: �ea�::P-io
,,'

'�
,

PiZlBS, Massas,
Frutos do Mar

Servi90 A �a Carte '

Cómpleto
RODíZIO DE PIZZA NAS 4ªS FEIRAS

Rua,Barão do Rio Branco, 195 - Centro

Jaraguä do Sul- SC - Fone: 72-2681
,

- I

.

RESTAURANTE E PiZZARiA

o Corsário

DISQUE PIZZA 71-7154
,

Rua Epit6çio Pessoa, 263 � Centro
"

Ja�aguá do Sul e Rio do Sul

CHUMAICAruAMUtl!l1 ..
·ACEITAMOS RESERVAS'cPÀR� fE's;rAS DE:
'-'Batizados - Casamentos - 1!tCo'mwnhão

-

o MELHOR RODíZiO E A MELHOR COMIDA EM KilO É NA
CHURRASCARIA MÜLLER, VALE A PENA CONFERIR!!!

..

, Rua: Ba,ão do Rio Branco,. 77 - Centro - Ja,ra,guá do Su'l .. SC
\ \ \

_,_

\ I
l;;;:'
1Iti.'

..

: iAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificacioe de
"

•

Vende-se Kadett 89 SLE -

gasolina- 1.8 cinzametá1i
co cl som � alarme emanu

al, impecável, aceito troca
ou ótimopreço àvista. Tra-

.

tat 71-1953. CONSOLES SOB MEDIDA PARA
AUTOMÓVEIS 'E CAMINHÕES

INSTALAÇÃO DE SOM

Rodovia BR-2S0 - Km 65
Guaramirim - SC

, Fone: (0473) 73-0194
.

Vende-se umamoto CO Nova

'contemplada. Valor R$
ÚOO.ÖO e assum�. Tel. 73-
0063.

e.
Vende-se consórcio de'Gol
1000 - 12 parcelas pagas:
Contato fone: 97-8955.

Vende-se um Faseai 77 cor
.

azul em ótimo estado. R$
2.500,00. Tratar 97-8214.

Vende-se G01l93 - 1000 -

Contato fone: 71-9822. -

,.

""ooL1.6.
./

Para nós, seguronão é só garantia de riscos
.

Seguro é Prestação�e Serviços.
SEGUROS 'GARCIA,

'. RuaExpedicionárioGumercindodaSilvanQ90,
.

'1Qandar, s�/a2·Fone/Fax: 71-1788
: Jara ádoSul-SC.

.
. .

Na'Men�gotti veículos você poderá adquirir a sua
.

cota do consórcio nacional volkswagen dos veículos'
kombi, saVeiro ci gol 1.�.

'.
.' "'"

z

:

LIGUE AGORA ,

OU VE�HA.VISITAR-NOS!

Rua Irineu Villela Veiga,106.'.

Centro - Guaramirim' ...,' •

.
.

, "

• i

-
.'

. fõ)/(jJf7jJD V'fnJ
llDlJ!JLJãti:::JDl!:!!i

.,.

Tempra Série Ouro completo azutmet, � 94
Goll000 : bege ! 93
Monza SLE 4p. completo .. r prata , �.. : 93

0Iplomata4.1-S : bordo (rarldade) , 92
0-20 Braslnca Andaluz (complela) � 91
Prêmio .esL azul ;.. ! � 91

��f:��i:�;_�: :i"; t!,����::l�:ji�!,"�:.�:�;:��:�
· ª�=:[: -: _' ;,:ª��\:::��_::::��,:::�::::;�. ,

:�snsz�s·L�:::::::::::::::::::::::::::::::::::j,b;���:.��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;
ehevy , : branca l.. 86

�-��:��:.�.�::::::::::::::.::.::::::::;::::::���:�;i:·:.:::::::::::::::::::.::'.:::::::::::::::::::::.:':.::::::::::
Monza SI!E ; verde 84
Goll.6 ;.branco 8:4

��::i::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::������:::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::�:::::::::::::::�
��:::::::::::: ..::.::::.:.::::::::::::::::::::::::::�;:�..f::::::::::::::::::::: ..: ..:::::.::::::::::::::::::::::::::::�!
Fusca ; : branco, : ; 70
MoloToday vermelha ; 91

· MoloToday azut.; : 90
· Molo TOday , yerm.eliia , 93

Av. Procópio G. de Oliveira, 382 FONE:

Jaraguá do sul-se 72·2266Rua Joinville n!! 3573 - Fone (0473) 71-9822
JARAGUÁ DO SUL - SC

I'

6·
.'

AUTO NOVO
.

. VEíCULOS
Sanlana GLs i 89 _ .. .Azui • ç�.lo : R$ 9200,00
0.1 R.y GL :.•88 Azui M.I.. , .. : ., .R$·s.OOO,OO
Ch.vy .,.. , :87 Branco, , : :R$ 5.500,00

::v:�··�·�·.·,:::.·::::::::::::::::::::::.�:�::·.:::::·::.::�::.:�(�.. ��:�:::::::::�:::::;:::::::.:.:.:::::::::::::�:.::::::::
Del R.y Guia.,r: 8S .. :.Doorado : : : .. :., .-.: :, ,.R$ 6.000,00
Passal c 83 , .B!anco (lIDfor ·novo) � : R$ 3.600;00
Fia! 147 �L .. � , .. .8.g. (6Iirro .stado) � .R$ 2.500;0.0
Fusca , 75 .8.g : : : -: R$ 2.500,00

Réllquia' Gordini 68 Bordêl (i""'.cáv.I) : ,:" R$ 3.000,00
MOTOS

.

I.

XLX 250 , : 88 : V.nn.llo : .R$ 3.000,00
ROZ j35 .-. � Préla , :.. , ;;ir. .R$ 1.500,00 .

.

ROZ 135 : : ., 85 pr.Ia , , ", .RS·,l.300,00
XL '125 , , :.84 V.nnelho : : : :. RS 1.800;00

'

ATENÇÃO!
PARA ESTAS OFERTAS! PREÇOS MUITO.

ABAIXO DO MERCADO! '

./

R. JOINVILLE. 2050· FONE/FAX (0473) 71·�574· 97·9753

\ ..

,
.

Filial: BR-280 Km 55 nQ 333· " Filia.l: Rua Iri�eu Vilela Veiga, 103
Fone (0473)73-0143 '

,
Fone (0473) 73�138

.

Guaramirim - SC Guaramirim - SC

Matriz: Av. G�tú-lio Vargas, "754· Fóne/Fax (0473) 72·2577· Jaraguá:Qo S·UI· sc
( .

"

--. .

.....
•

"0# .. •

,.;....�_':�"."••" ... �.hh •• mh ••

.j
; .. "..-..:. ... ; .. " 0'"

,".H··
; .•.. ",
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I �
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··Guararnirirn·46anos
•

-' I
.

GUARAMIRIM
.

.

, EM CADA ANO QUE PASSA PRESENC.AMOS
E ADMIRAMOS 'O CRESCIMENTO MUNICIPÀL .

NESTA DAtA CABE A N,6s AGRADECER E PARABENl%AR.

OS SINCEROS VOTOS, ,

MENEGOTTI VEí'CULOS•

,.O'município de Guaramirim possui 261km2 e urna popul�ção ,

"

, estimada em 18 mil habitantes, dentre.os quais 12.8.05 ",

'

. votaram nas últimas eleições. A �idade estãlocalizada no maior
pólo geo-econômico de SantaCatarina, entre os municípios de

I ,Jaraguá do Sul, Joinville e Blumenau. ,

'

,

.

'

A agricultura é braço forte do município que possui 850

propriedades rurais, na sua maioriaminifúndios. Além disso,
.tambérn se destaca por ter um parque industriaíßlversificado com

.

cerca de 100 micros, pequenas e grandes empresas. O setor
\

, terciário está em expansão.
.

A principal característica da região é seu povo trabalhador e

solidário ..

•

,

���------�--------��----�--�--����-------------------' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIono POVO - 2 GUARAMIRIM - 46'ANOS
· HISTÓRIA

O início de um caminho
,

-

de . trabalho -e realizuçõe:
G uaramirim foi coloniza

da por alemães \em meados do
.' século passado. Aprímeíra ten

.

tativa de demarcação de terras

aconteceu em 1855 mas issoríão
·

se efetivou devido a alegação de
que o

solo era

alagadi- Jaraguá d? Sul. � km

Bento Ricardo de Souza, João'
Doubrawa, Julius Friedemann.
FerdínandoHansch eCarl Vasel
estabeleceràm uma colonização
às margens do río ltapocuzinho.

Através da lei 281, de 2 julho
de 1919, passou achamar-seBa
nanal. Em 1921 era-elevado à

condição de distrito e ein 10 de

dezembro de 1938, à confição de
Vila. Em 1944, por decreto do

Presidente Getúlio Vargas, de
nomínou-se Guaramírím, con

quistando no dia 28 de agosto a

sua emancipação política e.

administrativa.

São Francisco do Sul... ....55 kin

Distâncias
de"

Guaramirini

ImollcípofDD
ço.o que

·

dificul- . pDlíticD:
taria' o

Joinvill� .33 km

pOSSDp%
Dlulu/D

.. assenta

mento

de .colo-

Blumenau .35 km

nos. t,

A primeira denominação as

sumidaocorreu em 1887 quando
.

o professor Gustavo Doubrawa,
o sapateiro Carlos Schüffer e os
colonos Manoel Alves da

Siqueira, José Vicente Caetano,

A garça de cor avermelhada
.

Itajaí : 90 km

que vivia na região, inspirou a

escolha de nome do município
que é de origem Tupi-Guarani -

Guara (Garça) Mirim (peque
na).

Curitiba 145 km

Florianópolis . 180 km

PARABÉns, .
..

GOflltAMIRIM
46 AnOS_ "

.

Em cadaplantana terra o colo
no coloca ummito äe esperan

.

ça que o amanhã será melhor.

ARROZ-TESTONI ii'
Ind. Com. Cerealista Teston·i

.

II

Rua 28 de Agosto� 3234
Guaramirim - Sc - Fone 73-'0466

Há 46 anos, a indústria, o comércio, e o povo Guaram/rens€: lutam,
no dia-o-dia, para fazer desta a Cidade do Trabalho e do.Sucesso..

Certos de estarmos contribuindo com este progre.ss,0' num trabalhopleno
de ÇJualidade, Homänidade e Profissionalismo, nos irmanamos nesta data

s.festiva desejando a todos, paz; alegria e saúde!

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 29Õ
Jaraguá do. Stil- sc

.ftuniblad·
UM DounHl ..LMICUMl ....O'"

FONE:
7'1-2257

Posição Privilegiada
Guaramirim localiza-se nomaior pólo Geo-econômico do Estado entre OS

municípios deBlumenau, Joinville eJaraguádo Sul. A ferrovia e rodovia.BR- .

280 cortam omunicípio formado em corredor de exportação que liga o Porto

de São Francisco do Sul aoPlanalto Norte eatarinense. .

A rodovia SC-413 liga Gua-ramirim aBlumenau no Vale do ltajaí.

PARABÉNS
CONTERRÂNEOS

SALVE ,OS
.
-.

'46 ANOS DE
GUARAMIRIMf

Nosso abraço

UDOWAGNER·
(Deputado Estadual�PPR�

·AVANTE, GUARAMIRI'M!
. ,

Nos seusaôanos de emancipação aMarmoraria
Kraiscb se orgulha emfazerparrte do incremen.

,

to destaprogressive cidade..

Marmoraria·
.

- -: •

,
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Jaraguádo Sul, 26 de agosto de 1995

,

GUAAA�IAIM - 46 ANOS CORREIODOPovo-3
'

EDUCAÇÃO

Prefelturaecomundaâe:
.

.

a união que deu certo

Informações gerais

População: aproximadamente 18 mil
habitantes
Etnias: alemã, italiana � portuguesa

,

Eleítores: 12.805
'

Superfície: 261 km2
Clima: quente e úmido, temperatura
média de 200e
Solo:' fértil
Cultura: Biblioteca Pública com mais de

,

.

7 millivros

Ati�idades soeíais.. sete clubes recreati-

vos, dois esportivos e dO,is clubes de

serviço '

Prato típico: caldo de cascudo

Pontos turísticos: Barragem-do Rio

�
Itapocu, Colina da Cruz, Capelinha N..

. Senhora Aparecida e a Estação
Rodoferroviária - construída em ,1910
a mais antigaedificação da.cidade, 'Foi
restaurada em '1990 e transformada na

única estação rodoferroviária de Santa .

<;,atarina.

Atualmente o município Todo este trabalho vêm
possui: sendo realizado graças à
-31 escolas de 1 à a 43 parceria feita. entre a pre-

.série com901 alunos, e 22 feitura e a comunidade o
, pré-escolas, eom 590

"
' '

que reduz emmuito os
alunos é 61 professores . cutos commatériais e

\
-3 pólos supletivos com principalmentemão-de-

460 alunos e 23 professo- obra.
res Existem no município,
-Uma creche que atende 50 universitáriosque

86 alunos e a previsão de recebem uma ajuda de
construir outra que deverá custo da prefeitura que
atender 80 crianças. ' varia entre30 e 100 reais.
No total existem 2037 'Para isso é feita. uma tria-

alunes estudando nas
.

gern para avaliar as condi-
escolas.de Guaramitim. ções econômicas dos estu-

. Nos últimos 4 meses, seis
. dantes: Também há a dis-

. escolas foram reformadas e· tribuição de passes escola-
. ampliadas. NoS próximos res para quatrocentos alu-
30 dias deverão ser en.tre- nos e onze. professores que
gues mais,cinco escolas'. moram a tuna distância ';

.------__.......-_----___,,----;..._�---__.;.J, totalmente reformadas: superior a 5 km da escola.

Pa-pa'bénç !
Gua�amirjm

.

/"
...

'"
-,

:

46 anos-

" Estofados Mannes
Mannes Ind, Com. de Espumas e Colchões

Estamos participando do desenvolvimento
econômico de Guaramirim

r

Fábrica: Rodovia BR-280 Km 58 (0473)
Cx, Postal 55 - Guaramirim - SC 73-0288

,

.>

•

Que 'as comemorações dos seus·

46 'snos ·de existência, 'forta/�çam
oS'laços de,amizade'em busca do

, bem-estar- comum entre

autoridades e a comunidade
.

'. �\,\'''l III.!.
"

" ,

� . ��,.
� '�
e p"
- .
= o

1- I

'.

QUalidade de vida .

ESTADO DE SANTA CATARINA:
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO, SUL -

��

GUARAMIRIM

..1jP:.····.t •.
, .�
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H.ospüal atende' trêsmilpessoaspor mês
-'

/

SAÚDE "

\

aberto 24 horas por dia. Como
,

ainda não tem uma Unidade de
Terapia Intensiva, os doentes
graves são encaminhados para
Jaraguá do Sul, Blumenau ou

Joinville.
, O número de internações
varia entre 160 e 180 pacientes
todo mês. As consultas .de ur
gência feitas gratuitamente no

hospitalchegam a aproxima- ,
damente 100 por mês.
Nas áreas deambulatório são

atendidas uma média de 3- mil
pessoas a cada trinta dias.O JoséC deAlbuquerque,
município também conta com 5 Secretário da Saúde

o hospital Santo Antônio,
de Guaramirim foi fundado em
,1959, pelo reverendíssimo Pa
dre Mathias Stein, já falecido.

\
Possui
oitenta
leitos e Hospital
�!s��: '

nõo tem
,de pedi- dinhei�,oatria, ,

obstetrí- em caixacia e ci-

rurgia. O hospital conta com o

serviço de sessenta funcionári
os e mantém o pronto-socorro

"

postos de saúde, incluindo a .de manter as suas portas aber
Unidade Central que atende às tas", completa o Secretário.

populações de diversas locali- Contribuições para a Saúde
dades. da população

Segundoo Secretárioda Saú- , A secretaria da Saúde de
de, s/dr. José Constâncio de Guaramirim, com a contribui

Albuquerque, o .hospital de ção do fiscal sanitário, Antônio
Guaramirim, comomuitos ou- da Silva, esta organizando-e
tros do Estado,' vem- sofrendo fazendo o recasdastramento de ,

com prob?emas financeiros e pessoas que-trabalham-na área"
com dívidas adquiridas no de- de alimentação-tdonos de res

correr dos anos. "No entanto, taurantes, bares, lanchonetes,
deve-seutilizarasituaçãodifícil etc) para evitar problemas de
do hospital para se fazer uma, saúde "causados pela falta de

parceria com a sociedade a fim higiêne nos estabelecimentos.

Entrega de anibullincia ao hospital

,Nossa mensagem de otimismo.fé e

prosperidade. Recebao nosso abraço e

que Deus nos abençoe'
; Franci$co L: de' Souza (Chiqui'nho)
Vereador (PMDB)

Guaramirim da agricultura,
das conservas, das malhas,
'de' um povo trabalhador '

, PARABÉNS GUARAMIRIIVI!

-Vereador Lauro Fröhlich (PFL)
i

Berçário doHospital SantoAntonio
,

Acreditamos que o

homem faz seu mun

do, escolhe seu cami-
. nho, e sempre há um
dia de colher o que
plantou. '

IVOKONELL
Deputado Estadual '(PMDB)

liA jornada rumo ao

ano 2000 continua"

'PARABÉN$
,

·GUARAMljuMPEW
460ANIVERSÁRIO
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, Venho festejar no molar e mcis- :'
,

'.'moderno centro de compros, lazer', '

.'
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GUARAMIHIM - 46 ANO�

\

•

. Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 1995,
....

. Fundado em 2 de agosto de 1990 pela
Associação Comercial�Atualmente possui
duas viaturas próprias t\ tem o apoio de dois

,

caminhões tanque dá prefeitura. Ainda para
este ano tem como objetivo a aquisição de
uma ambulância, um barco motorizado e .,

equipamento para mergulho.
O Corpo de Bombeiros conta com o

trabalho de 18 voluntários e de um efetivo.'
Na última enchente ocorrida os bombeiros

chegaram a ficar 48 horas trabalhando �

interruptamente.

Sede do 'Corpo de Bombeiros, de Guaramirl,!,

Parece que [oi 'ontem...

Mas fazem 46 (mos e GUARAMIRIM continua TRABALHANDO,
acreditando! crescendo; afinal por trás de toda a obra, existem pes
soas imbuidas damaior responsabilidaâe e prontas para coLaborar

com o desenvolvimento desta terra.
.

,

Rua SUveirá ,Junior s/ré,
Guaramirim - sc - Fone 73-:,0027

� .

Epreciso muito gás, garra, fibra, .para
fazer uma Guaramirim ainda maior.
'.,'

.

..-.. Pl-li?JalEJIJ'/S� G!Jl-lifl-l/�JJifJ/�Jl
DENKER
-

Comércio e Representações de Gás
'-'

A solidariedade com
• I

as pessoas necessuaàu

FILANTROPIA

Ação Social: fundada em9

de setembro de 1987, por
pessoas da corminidade. Foi
criada a partir da necessidade
da centralização do trabalho
assistencial. A entidade
trabalha através de doações
recebidas de empresas e de

particulares.
Atualmente funciona num

prédio doado pela prefeitura
municipal. Uma nova sede está

-

em fase de construção e,
,

. dependendo das doações deverá
estar pronta até o [mal do ano.

A construção é unia ação
conjunta entre a Ação Social e
o Aícöolícos Anônimos.

Auxílios prestados ..
'- distribuição de cestas

básicas
'

- distribuição de agasalhos
- atuação junto aoClube de

Mães
� convênio feito com o

Fórum onde as pessoas
condenadas por penas leves
devem.prestar serviços à

comúnídade; serviços estes
coordenados peia Ação �ocial

Para-os que querem
ajudar
A Ação Social está necessi-.

tando de doações de alimentos ..

'.

Pessoas intêressadas em ajudar
.

devem ligar para o número 73- ,

0060 "

.I�

Apae: atende a 70 excepcio
nais, .entre crianças e adultos.:

Este ano quer conquistar um
terreno onde será construída
uma nova escola que atenda·

melhor às necessidades dos
alunos .. Está sendo feito um ,

.

projeto que será encaminhado
ao ministério da Justiça para

. reconhecimento da entidade
como 'sendo de utilidade
,pública federal, já que por
enquanto só é reconhecida no

âmbito municipal e estadual.
'Isto proporcionará um aumento

significativo no recebimento de

recursos.
O presidente da Apae,

-Laércío da,Cunha Silveira

agradece a todos que, direta ou
.

indiretamente, colaboram com

a entidade e entendem a

importância desse trabalho.

OBRIGADO
'6UARAMIRIM

Aqui moramos, trabalhamos,
<realizamos nossos ideais.

'Aqui construímos nossas vidas!

"" '

PARABENS!

. VEREAdoR Adilso« A�dRÉ
ARAÚjO (AdA) PPR

.

cozinhas " GUARAMIRIM 46ANOS
'POVO ordeiro e trabalhador

• ." I
•

Oue."faz o progresso desta terra
'Salve 28 de Agosto'
PARABÉNS'!

rlim
UMA NOVA GERAÇÃO DE COZINHAS

, ,- Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Calçamento da Rua Erm{nio Iosé Vieira -

Serviços reallzados
- .

pela . secretsría de Obras
Calçamento da rua Athanásio Rosa: 10. 600m2
Início calçamento da ruaEloi Soter Correia: 1. 120m2 e ponte de concreto de

lÓx4m
-

Melhoramentodesaneamentoeesgotosnas ruasVilaNova,SenadorSchroeder
e VilaBoa Vista I

MacadamízaçãoMS estradas Ilha daFigueira, Guamiranga, Corticeira, Poço
Grande, Serenata, CaixaD' Água, e Rio da Prata em toda extensão e ruas do
centro..
Foram gastos: 3.�80 tubos e 3.230 cargas de saibro.

Ate"o na Rua Antonio Ziemann

,

Construção da galeria de águas fluviais na RuaAntonio Zimmermann

A todos que inspirados em contribuirpara o desenvolvimento da Comunidade -_
Guaramirense, vencendo lutas, e desafios nessa brilhante caminhada de 46-anôs, espressa

mos nossa profunda admiração e prestamos nossa homenagem.
PARABÉNS, GUARAMIRIM

',-Câmara -Municipal de Guaramirim- .

, 'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, ,AGRICULTURA

Enfrentando a crisecom trabalho ededicação

Entrega de calcário à agricultores

GUA'RAMIRIM 4,• ANOS,

"
,

. ."
,

'

I Prestamos à nossa homenagem a todos que
" contribuirampara seu desenvolvimento

.

/,

CONFECÇÃO ,SI,GOSTA I'ND� ',E COM�
. . - _.

QUALIÓADE EMMALHAS - ESPECIALIZADA EM CAMISE;TAS

'VES'IR .'CI'MISA E ,RUMAR 'ARA O FUIURO

'PARA8ÉNS, GUARAMIRIMI,
I'

, I .:
,

'

RodoviaBR-280 - Km 59 - Loja 162 ... Centraf'da Moda

Guara:miri'.ll� - sc - Fone/Fax: (0473) 73-0863,

. ..

o ,

município de DeseavolvírneutoRural, compos�
Guaramirím possui, to por 26 pessoas; junto com esse"

aprexímadamentevõâprepríeda- Conselhoé elaborado o Plano de"
des rurais, a ínaioriaminifúndios. atividade, a serem desenvölvidàs ';
A banana é o principal produto; no município. Atúalmenté exi&.'- l
'seguido do arroz, irrigado e da tem 17 programas de apoio aQ
olericultura.. No entanto, esses' agricultor. , !
�00mID

'

de ser os I!J
' Destaques' /

,
"

únicos r'IDgtOmaS
'

-Programadeinspe_çãodeabal'
produtos

'

OI/xi/iam o
te de aves, suínos e bovinos: ,:

'Cultiva- ,

Neste programa estão sendl
dos. "'P,DPI//OfQD 'in�pecio'itado� uma média de,j,fl:Dentro mil aves I dia, 70,suínos e :Il
dos pro-

. tlltO/, bovinos/semana,O grande objetjil'
gramas vo deste-programa, é colocar�,

criados pela Secretaria da mesa do consumidor uma call1�f}j
Agricultura para incentivar o pe-,' saudável e de qualidade..

"

1
queno agrioultorvnovos cultivos -Controle do eorrachudo: '

" I

estão sendo feitos, como é o caso

'

Esse controle é feito através de ,j

do' maracujá, da pahneira-real e umprodutoqueédespejadoacada.l
,

do eucalipto. 20 dias nos rios e c6rregos. O

Durante aãtusí gestãofcícría- produtousa{ioé,to�enteat6xico"
da a Secretaria' da' Agricultura, para o ser humano, atacando ape

Pecuária e Meio'Ambiente; onde
, existe o Conselho Municipal do ' b

A todos que inspirados,no lema .

•. , .• ß'

"Grandezapelo trabalho", contribu-
,

.

. \.

, '

trampara o

desenvolvimento da comunidade '

guaramirense, ",
"

. ,

vencendo lutas, e desafios nessa bri-
lhante traJetória, de 46 anos.

. , e
,

Expressamos nossa
profundá admiração. '

Eprestamos nossa
,
homenagem

-
'

� VAlERiANO DEVi'9iUi'
Vereador (PMOB) e

,
"

Pre.sidenfe Câmara Municip�t.

PAQt\))ÉN&� CUARAMIQIM!
'

A cada ano-que passavocê sé torna mais próspera emoderna
\'

. "

/.

.

"

".

,�. -\. "

Bar e Mercado do César - Rua 28 de Agosto, 164 - Centro - Guaramirim - SC

, '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

palmeira-real, queestäprontapara
o consumo em 3 a4 anos, enquan
to o palmito leva de 7 a 8 anos. Já
foram distribuídasaproximada
mente 30 mil mudas. O munido

pio de Guaramírim foi pioneiro"
nessaárea. -

,.
-Curso de Profissionalização:
Esses cursos são feitos junto à

nas a larva do borráchudo. Desde a Secretaria da Agricultura se

o início do programa, 120 famíli- compromete em fornecer o

asjá foram átendídas. herbicidap�ã'limpar asmargens
.Programadedrenagemeirri- e a comunidade em mantê-las

gaçãO:" . -íímpas,
.

A prefeitura organiza o grupo -Programadeprodução dedis-
deagricultores interessadosneste tribuição de mudas:

programa e entra com o apoio . Foicriadoumviveiroondesão

lojístico e de novasmáquinas; Já produzidasmudas de eucalipto e

Lavo�ra de feijão em 'Guaramirim

I=============::;::::. 'l8óeBgusto - 1/6Rnus ===:;::=:::::::=======1

. Parabéns,Guaramirim
JlIIUITA ENERGIA PARA CRESCER

'l'�.� 'JMTY
- Materiais elétricos' "

§ IT u TI
.

. 'Rua Irineu Vilela Veiga, 128
. � ..' .

,'.
'. Guaramirim - sc - FOrielFax 7��09'33

�4-euuU��!
�e4/t4,��
Ht4á�4e�.

I'llllllllí�NS, f. IJlllllltlIllItl
'Li(j tlNf)S .

Alcibaldo Pereira Germann. Secre,tário daAgricultura
,

-

,

Epagrí - Empresa de Pesquisa mentoAgrícoladeSantaCatarina,
Agropecuária e Extensão Rural Esse trabalho é uma parceria en
de SantaCatarina - onde 50 agrí- tre o Estado eo Município. '

,

cultores por ano são subsidiados '. Na opinião do' Secretário da
pela prefeitura para assistirem a' Agricultura, Alcibaldo Pereira
'esses cursos dadÓs em todo o Es- GemÍann, Guaramirim vive um

tado. momento bastante produtivo na

. Osagrícultoresde.Guaramírím áiea agrícola. "O a�ri<;J.lltor está
.também estão sendo assistidos enfrentando a crise com trabalho

- pelos técnicos da Cidasc - Com- e com,a busca de altemativas",
panhia Integrada de Desenvolvi-

'

conclui. '

A ASCABAN - Associação Cetertnense

de Bananicultura, defendendo os inte

resses de.25.000 temitlesäe nosso esta

, do, pãrabeniza GUARAMIRIM pelos
.seus46 anos de emencipeçêo política .

- Destaca ainda a força de uma

bananicultura pela excelente auelkieâe
-,

de ume trute com äeetequenecionet.

Alcibaldo Pereira Germann
,

Presidente

.,

ASCABi\N·Assoe.CatarínensedeBansnlcultura
R. 28 de Agosto, 898 • FoneJFax (0473) 73-0825

SAlVE GUARAM'iRiMr
, '

46 ANOS dr PROSPER_idAdE.
INDÚSTRIA .KARIANA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Valeriana Devigilli - PMDB - Presidente,
Nilson Bylaardt - PrD - Vice-Presidente,
IVQ Rángheti -PMDB - l° Secretärío
Francisco L. de Souza - PMDB - 2° Secretário

,

Lauro Frohlich - PFL - Vereador
Valdir Bernardi - PPR - Vereador

'.

Adilson A.Araujo � PPR - Vereador
J�é Joáquim Fernandes :. PPR - 'Vereador
Sydnei Silvio }?ina�d'j - PMDB - Vereador

No 10' semestretíe 1995, aCâmara aprovou 47
projetos, dentre os quais destacam-se: ,

, Projeto deLeí n° 012/95: Autoriza doação deäreade terras para
a Ação Social de Guáramirim. I

Projefo de Lei n"020/95: Institui o Funde Municipal de Dê- .

senvolvímento Municipal e dá outras providências.
,

.Projeto deLei n° 030/95: Autorizao PoderExecutivoMunicipal
a firmar contrato de concessãode Serviço de TransporteColetivo
de Passageiros e de outras providências.
Projeto de Lei n° 037/95: Autorizadoaçãode área de terras para
a APAE, desta cidade, com área totalde 1.365;65 m2• '

,

Projeto deUein° 044195:,Aetorizaconcessãodeauxilio financeiro
para a Ação Social dé Guaramirím, no valor de'�$ 3.300,00;

.

Projeto de Lei n° 047/95: Autoriza a _f1fIJlar convênio com a

Secretaria de Estado da Casa civil, no valor de R$170.000,OO,
, _dt!stinados l(l recuperação dos danos provocados pelas enchentes:
ProjetodeL�in0035/95:DispõesobreasDireírizesOrçamentárias
para o exercício de'199(í e dá outras providências.

CORREIODOPovo.lO GUAA��� - 46 ANOS
r

.Jaraguâ do Sul, 26 de agosto de 1995

j

'SíMBOLOS
_

A história das
da Bandeira do município

,<-

Armas. e

município de Guaramírím, Após as

Atmas terem sigo desenhadas pelo'
.seenor Mário ,Prugner, também
residente em Joinville, foi procurada
a Irmã Rosalina do Colégio Sagrada
Família de Blumesau que confeccio
nava bandeiras. Assim estavapronta
a Bandeira do' município 'de
Guäramirim e o seu dia ficou sendo
'27 de setembro, data em que as leis

para sua criação foram aprovadas e'

sancíonaäas. .-

Na época oprefeíto era o senher
Paulinó João deBem e a Câmara de
Vereadores eraassím composta:

Pedro Iríneu Veiga
Salim José Dequêch
Silvestre Mannes
Siro JurandirMaíochí

" O criadO��� e d�
Bandeira de Guaramírím foi o sr.

Izidio Carlos Peixer, hoje com 63
anos de idade' e.com uma vida

'ínteíra.de dedicação à.co�uni4ade,
guara-mírense, Exerceu 'ínümeros
cargos públicos. Foi vereador por
duas ges- ',',

j õ es" ,No (1IO�8Ii
presidente.'

' Z_"
/

.

daeâma: do .Bonds/iO
'

, ,

ra Muni-
c i � a l, O tlorlufãopr�ldente ,j_ 'I.' i.
do Extín- , riQ�"IStDIIQ
toPartido ,

,

Democrático Social (PDS),
secretário, da Juntá do Serviço
Militar e Juiz de Paz, entre muitas
outras ativitlades públicas que de-
senvolveu,

'y.

Em 1'972 Jzidio f,?i à 'procura do
- /'.... "o

historiador, seahor Adolfo Bernardo
Schneider como auxílio do dr. Sérgio
AlexandrecteOliveira, todesresidentes
na cidade de. Joinville. Começaram
então as pesquisaspara serem confec

cionadas as Armas e a Bandeira do
'I .

. Lauro Lemke
Leonardo Ölinger

'

Herculano AntÓnio Reinert.

,A Câmara 'de Vereadores de Guaramírím,
está na 123 Legíslatura, é composta'pelos

,
" _

/"

seguintes veréáderes:

A Odonto-Jaraguá ,e a

,Associação Brasileira de
.' Odontologia, .Sub-Secção\> . .

.... .

Jaraguá do Su11' através dos seus
'dentistas associados, saúdam 'a '

cidade e a 'p,op,ulaçã.o
, "

"
, " pelo: seu dia,
'PARABÉ,NS', 'GUARAMI:R,íRil'!,

, ,
" ,

' , "-,

_ \ '
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Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 1995 .
' GUARAMIRIM' ', 46 ANOS

"

.

�ORREIODOPOVO" 11

Existem emGuaramírim, 157 Bamerindus.

indústrias, sendo que as principais Panorama geral - destaques

são:NutrimentalS/A,WegQuími- AWegQuímica,instalada,em

ca, Weg
.

Guaramirim há onze anos, é líder
Met a -

.

• nacional na produção de resina

hítgica, DtlpDIS do (goma extraída do pinus) 3.5QO

S'�m�e I onritu/luro toneládas por ano - Usada na fabri-

T e X t 11 ,
:II'. cação de chicletes e adesivos. Pro- CozinhasBerlim - Hámais de

F r u e t ,O Indústrio ti duz também um linha de vernizes 30 anos emGuaramitim tem apro

Malhas,
.,0mois IDritl

eletroisolanteseéespecializadana ximadamente 100 empregados.
Estofa- ,fabricação de tintas industriaís, lí- Com a aquisição de maquinários

quidas e ein pó. importados e a criação de novas

AWeg Química emprega 240 linhas de cozinhas aumentou 0,

Os estabelecimentos comerei- pessoas, temumfatu-ramentoahu- faturamento, que chega aos 3'mi

ais somam364. Oaprincipaissão: 'al de 40 milhões de dólares e está lhões de dólares por al'I:0.Mannes
.Com. Inq., Breithaupt Ltda., . entre as 100 maiores do Estado. . Estofados;,. Está em Guaramitim

Mannes Comercial Ltda, Silvestre' Doou um caminhão ao Corpo desde 1984. No ano passado fatu-

Mannes, Salomão. José Dequech de Bombeiros do município: rau 3milhões e meio de dólares. '

Com.Répr.emgeral,W.Breitkopf
j

Conservas Juriti - instalada. 'MannesInd.eCom.deEspu-
Empresasdeprestaçãodeservi- emGuaramirimhá33anos,expor- mas e Colchões .,' tem .um

ço são 38, entre elas G. Maiochi, taparadiversos países, entre eles ó ' faturamento de aproximadamente
Maestri, MecânicaZipf Japão. Amalmente tem represen- 6 milhões de dólares anuais. Em

Bancas: 'possui 5 agências -

.

tantes em 9 estados. Este ano o pregam300funcionárioselevamo

BencodeBrasil,Caixaßconômica faturari:1ento da empresa deve ehe- nome de Guaramirim por todo �
Federal, Besc, .Bradesco e gar aos seis milhões de dólares. país: Linha de cozinhas queparticiparam da Feira de G_uaramirim

ECONOMIA

Estabelecimentos.existentes. no município
•

\..,'
' ,'.

1
-

'UM PADRÃO DE QUALIDADE QUE FAZ SUA-HISTÓRIA

GUARAMIRIM 46 ANOS - PARABÉNS!

Está diversificando a linha de con

servas, atéofinalde95 vai introdu
zir o milho, a ervilha e o abacaxi. .

Emprega, direta e indiretamente,
•

.

,

100 pessoas. Foi pioneira no uso
de embalagens de vidro.

d o s

Mannes.

, ,

AUlrJenta O sb_1J1 .porqu�,
'GuaranJirilf1 está elJ1 festa

46 anos - Parab�ns!
\

- ,

o valor da terra está no amor que a sita gente sentepor tudo o

que nela existe. Este é o motivoparaque todos guaramirenses.
,

;

comemorem os 46 anos de seu município. ,

. [M'IÁl( NF)S�J
Móveis sob medida - projeto gratuito

Fones: 73-0475 e 73-0558 - Guaramirim - Sc

#"

, .
,.

E com alegria que participamos '

destemomento de festa..

A. felicidade émaiorpor pode�môs
.

serparcela integrante desta
hist6ria de sucesso.

Nossas felicitações, enfim, ao povo
. desta terra, célula responsável
por seu desenvolvimento.

Parabéns ao nosso municipio.
Este é o ,cump;jmsnto dos lojistas
.

associados à

apeVal'i
Assoe DOS POSTOS DE VENDA DO VALE DO ITAPoeu

CONSERVAS

.

'
,

Ind. Com. Conservas Jurtti » 33 enoe
Conservando a natureza'

\I .

f
_'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.'
t

CO�REIO DO po\'0-12 GUAAAMiAIM - 4,6 ANOS .
,

-�_ Ã�;�CÚlfão dos Postos d�
11 âréa de malharias é bastante desenvolvida o que-faz com que Guaramirim participe, .

TZ ,I -,1' f.Z l ,I l'
»,

,

atualmente, daRota daMalha. Mais de 800/0 doque-écome'rdalizadoaqui,-éproduzido-aqui, o
v

renUas uO fa e uÓ tanocu',
quefazcomqueaqualidiuie, ospreços.eosprazossejamine(ho�es.Ospostos_devenp.asdemalhas .

'

'.
.

,

.

,,'
,

,

- l' - :
recebem excursões vindas de outros estados diariamente.•Nd Rotá da Malha, oito centros

comerciais de 'pronta entrega estão em .Guaramuim;
,-

,"

TRABALH,Q.·� PROG'RESSO '

Nqs acreditamos que esta é a
'única maneira nobre

,
de gerar riquezas.

"

Hoje saudamos a todos os

filhos desta, terra, pelos
46 -anos de Guaramirim.

.� . ·0
,

" 'h
»: ,rara enst-

,_,., .

,

.;

,.
=

,

I'

e

, . ''-"
/.

,I

Jaraguá do �ul, 26 de agosto de 1�

Surgiu, em março deste ano, condiçõesdomereado; variedade'
danecessidadedeorganízaçãodo . elançamentos;quaudadedos�
setor têx1!il. Desenvolve um tra- dutos, atendimento personálíza;
balhö de relações públieas,bus- do, horáriode atendimento; ínfta·
'éando�elhofaroatendiinentoaos estrutura de apoio (lanchonetes,
'turistas e -lojistas que 'vêm com-

,

restaurante, chuveiros), etc.
prar aqui. Para isso, criou um

.

Em função deste tr�balhorea.
"Roteiro deCompras'lque presta lizadopelaApevali, estáhavendo
esclarecimentos aos comprado- uma profissionalização ao�.
res, tais como: preços, p�azos e dimento ao profissional.

Convitepara Baile

Beneficente
A Primeira dama � o departamento cÍqBem-Estar ,

.Social convidam a todos'parao Baile em pröl dos .

cancerosos que será realizado no Parque de Eventos em
Guaramírim, dia 21 de outubro , às 22 horas, "

, A animação serä do grupo Hannover. Reservas de
mesas pelos telefones 73 ..:0247 01:1 73-0087.

,
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I vende-se eäsa mista em

Joinville Rua Américo

Vespúcio, 95 - Bairro
i Copacabana" com 3 quar-'
tos, I' banheiro; garagem

para 2 carro�, copa, cozinha
é lavandeira, Valor R$
18.000,. 'Aceita-se carro no

negócio ou casaem Jaraguá.
Tratar 71-9822.

Classificados·ôe
"

I' 1-,
, Compra-se 6 janelas e 2

\ portas usadas.' Tratar 72-

J784.

Aproveite - Vendoou troco
sala coml. no Shopping
Jaraguá. Tratar 72-0691. SCHIOCIE,.

.

'\

Fábrica de Calhas
Indu$trlals

, ,

e Residenciais

Vende-se casa de alvenaria
em 'Joinville, 4 quartos, '1

Edif. Hortêocia • R. José Emmendörfer

suíte, terraço, sala de festas, ',_ Apto cl 123m' � 3 qtos. 2 bwc, sala copaIeozióba. lav, e garagem;.porUIo, e portaria,

garagem, P'ara 2 carros, sà1,� eletrõeica (novo) - RS 49.700.00 (troca-se pi casa centro).
'

- Apto cl 66m' • I qto. sala, ,cozinÍl>- lavanderia. garagem, ,portlo e portaria eletrônica
de estar, sala de televisão: ,- RS 32,000.00
Val R$ 30 000 00 C

" {APTOS EM CONSfRUÇ'ÃOor .
, , . onta- ,

Edif. Alitúrio _ R. llIeODOra S. Pradi
to fone: 71-9822. _ Apto cl' 124m' - 2 qtos, 2 bwc, sala/copa, cozinha, lavo garagem, portão e portaria

eletrOoica - RS 42.000,00 (Parcela): Entr. chaves nov/95.

Edif. Aster - R. Marina Frutuoso
- Apto d' 115m' - 1° andar frente. - 2�tos e demais dep. RS 53.000,00
- Apto cf 124m' - 1:' andar fundos - 2'qtos e demais dep. - RS 49.000.00paroela - entrega
de chaves fev/96'

Edit Petúnia - R. José E!inmelfclOerfer
- Apto cl IIIm' - 1:' andar. 2 qtos e, demals dependo cl garagem - R$ 19.0(J();OO entrada

- saldo parcelado até jao/97 em CUB. entrega chaves jao/97
- Apto. cl77m' - I °11lldar, 'I qtos. e demais dep. cl garagem - RS 16.000.00 saldo

parcelado em CUB - Entrega chaves Jao/97.

Edif. Marangoni - 25 de Julbo
,

- Aptos cl' 112m' - 2 qtos e demais dep. cl garagem - �ntradà RS 19.700.110 saldo

parcelado em cubo entrega de chaves lÚU10/97 '

CASAS'
' -,

,

- Casa (mansão), em alvo - Oha da Figueira cl 65Ötn' área construída. cl .."!'ina, quadra
esp., lareirà, dep. empregados. caoiJ - RS '265.000,ào_
- Casa alvo - Uha dà Figneira - 180m' área construída, I, suíte + 2 quartos. escritório,

,

sala, copa. cozinha, 2 bwc, lav, churrasqoeira,'gamgem para 2 carros - RS 45.000.00

,+ RS' 275,00 p/ mês de fin. C'EF.
,

- Casa alv. Vila LeoZi - 96m' área construída - Ter. 42Om' - RS 35.000,00
- c:isà aJV. Massaranduba - 230m' ãrea construída ter. 75Om' centro o/ ótima

acabamento - RS '100.000.00 ,

- Casa alv. R. José Narlocb (Silo Luiz 'Gonzaga), 3 qtos e demàís oep: cl 120m' área
construída - troca-se pl apartamento/centro' I
- Casa álv, nova, 122m' área construída cl 3 qtos e demais dep., perto do Juventus:'RS
(is.oou,mi' (parcela-se)
-'Casa alvo cl 1(J()m' - perto Weg n"RS 37.000.00 (R. 1'1. A. Lessmanu)

,

- Casa mista cl 136m' ., 4 -qtos e demais dep. R.Edward�cb - B. Água Verde - RS

WOO� .

- Cisa,htv. cl "6Om' - Jaráguã Esquerd1)- Rualienrique Bortoline 'cl3 qtos e. demais

dep. (terreno 42Om') - RS 50.ooo.oil ,

"

TERRENOS
- Terrenos cetnro - R.'José Ernmeodllerfer (esquina) RS 26.000,00 (parc.)
- Terreno - R. Ana MUller - cl projeto;, fundaçäoe 1° piso prooto p/ construção ele 04

aptbs (área pl ap 174m') - R$·25.ÓOO.OH (pare.),.
.

- Terreno - R. Alfredo Max Funk .. 9300i' - local alIo' RS 20.0(J(),OO
- Terreno- Jaraguá Esquerdo - R. Waldomiro Schnúdt cl 700m' - RS is.OOO.(KI

,

- Terreno 'Uha da Figueira - R. Travessão i;J 349.5m' : RS IU.O()().OO
,

- Terreno em Piçarras (SC) Lore Ponta.do Jacques - a 3(KJm da praia - RS 6.5(J().00
_- Terreno W. Corupá - (Chico de Paula) - RS 6:900.00 (parc.)
(laIpllo uo cenuo, cl 45,oID' área construídà, - RS 80.000;OU (J131'c.)
'Lojà em Curitiba : B. Boqueirão cl 448in' área construída cl ler. 7()(Jm' (lltimo pi <listr.
malhas e lecid"". 'tran.vortadores. dedo ;,1Ii geral) RS J 80.000.00 (parcela)
"LOCAÇÃO

, Alugam-se loja/Sala' -_ R. GuilhemlO Hering. &I. Fn'-;J ,'I 35m' - RS 350.()() e l'I 70m'
. RS 5S0.UO

Aluga-se pl comercial ou' re�idendal -, R. João J. Airoso cl 32m" - RS 250.00

IlCtNI� «)L.l7:1) ":
, .'

7:J-():J25
Rua Athanásio Rosa, 1645· Guaramirjm • Santa Catarina

Aluga-se apartamento GI 2
quartos ria R. CeI. Procópio
Gomes - Valor do aluguel R$
,550:00 (Reajuste anual), Tra-.'
lar 72�3847 ou 72.-0172:

Vende-se terreno em

'SchrQooer - centro 28x30

,perto Colégio Miguel
Couto. ,Preço à combinar.
Contato 72-2976.

.11

VENbE-SE
Loja no SaH. Schopping
.Center - sala cl 26m2• Tra...

t�r (0474) 98-0424 .cl
"

&telceu

Vende-se
uma casa c/,

.

'230m2por
R$ 25.000,00
no Lot. Jardim" ,

FraFlcisco.
Tratar fone
72-3797

APTOS' PRONTOS

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 71-8814

EMPREITEIRA,DE JVI'ÃO DE OBRA EJP

Projetm. e Construções
Faça um orçamentlJ sem compromisso dos
nossos prtços! Profissionais especializados em

coberturas, cerâmicas ,e construção em geral. Aléln
de ganhar nos preços, voc� ainda ganha o projeto. ,

Valdecir C. Filia - CREA/SC 38.400-1 Eng2 Civil
•

<;et:õlio Vargas .. 689 - Sàla 1. - Centro

Fon.e (0473) 71-5033'

,
,

'METALIM,"

IIIIIN�ÚSTRIA DE.
MAQUINAS

'VENDAS POR CONSÓRCIO

.LOCAÇÃO'

'VOCÊ QUER CONSTRU.I'R •..

ÄQl!J1 TEMOS A SOLUÇÃO'
" ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PEÇAS'DE REPOSIÇÃO E REFORMAS

EM QUALQUER TIPO EMARCA

VENDAS:••••••••••
Beton�ira 120 litros comvolante semmotor �

•... : : .•..R$ 295,00 àVista.
Betoneira 120 litros com 'redutor sem rneter - : R$ 342,QO à vista
Betoneira 320 litros C9m volante ,sem motor -

,
.. ; ....•...•R$ 595,00 à vista

Serra clrcuíar com motor 1 ;5, CV ;� R$ 285;00 à vista'
Triturador forrageir-o com r;notor 1,5 CV - : ..• � R$ 225,00 à vista
Máquina de cortar grama 1�CV sem recolhedor - ;.;�.R$ 139,00 à vi$tíl

, Redutor de velocidadé 1 x 45. cl coroa bronze.. · R$ 5�5,00 à vista
Guincho trec-trec 'pará andaimes ; ....•.R$ 2�8,00 à vista"

- VENOAS POR CONSÓRCIO '

. BetoneIras com motor ã partir de R$ 37,92 com entregas deduas ao mês, sendo'Um pór sorte/o e

uma por/ance -19grupo com fechamento previsto para 30 d/as· faça sua inscrição ainda hole
" CONSÓRCIO' "

VoCê nãó quer'comprar d/reto � nem pelo consórc/o· qu�r apenas aJugar - nós temos a solução
,

POR APENAS R$ 29,80 VOCÊALUGA UMA E CONSTRUA SUA CASA,

I

AGORA FICOU MAIS FÁCIL - VENHA CONFERIR

Informações e vendas:

fONI/fAX: (0471) 1'1·'634
Fone: (0473) 71-3011171-1041
Rua Max Wilhelm, 786

'

,

"

.Jaraguá do Sul - SC
,

..

�' MAR.MORARIA DEVIGlll
,

�-Tudo em mármore e,granito, soleiras, pias, tampos de
,

'balcõ�s e mesa. Túmulos, acabamentos, em geral
ORÇAMENTO SEM CO�PROMISSO.

-' ,',
,,', "- � .

BfI-280 Km '60 (Anti'ga instalações da Marmoraria Prüsse)
J Guaramirim - se - Fane': ,73-01'62

J
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CORREIO DOPOVO - 8

,
CASAS ,

ReI. 1.003 - Casade a1v. cl 144(112-3ddrms., sala. cozinha, 2 bWc,lavanderia,
dispensa, garagem, snuada à Rua Pedro Florlane - Centro - Valor R$
35.000,00. .

'Ret 1.004 - Casade·alv. (sosrado) cl 14'7m> - 2 dormis., 1 suite, depend.,
sala. c.oZinha, copa. Q<\I'agem, BWC, sHuada pröx, ao Baependi. Valor R$
65.000,00

-,

'

ReI. 1.006 - Casa a1v. c! 140m2 - 3.dorms., coZinha. BWC;saIa, copa.
lavanderia, dlspensBj garagem - Terreno c!447m2, säuadaärua Fralberger

·

Pamplona - pr6x. ao 8aependi - Valor R$ 65.000,00
ReI. i.oos - Casa a1v.CI 120m> - 3 dorms., coZinha, BWC, cburrasq,
garagem, situadano(Gohajas) -Jguá-Esquerdo. Valorentr. R$17.000,OO +

(financ.) R$ 25,00 mensais.
Ret 1.012 - Casa mista c!6Om> - 3 dorms, e demais dependências, situada

,

à rua AdoHo PHcher - Rio Molha - Valor (;1$ 18.UOO,00,
-

ReI. 1.017 - Casamista c!70m> - 3dorms., e demais dependências, situada
à rua Horácio Pradl- Jguá Esquerdo, Valor R$ 25.000,00
ReI. 1.029 - Casa alv. c! 122m> - 03 dorms., ,PI suRe, e 'demais depend.
sHuado.prox. ao JuventÍJs - Valor R$ 65,000,00 � ou finane. (10x).
ReI. 1.033 - Casa a1v. c!200m" - Terrénc c! 600m> -.03 dorrns., e demais ,

dependências + um prédio em a1v. c! 208m2, sHuado na rua Joäo Januário
Ayroso - Jguá Esquerdo - Valor R$ 150.000,00
ReI. 1.034: Casa a1v. c! 198m2 - Terreno CI 392m2 - 3 dorin,s., BWC, copa,
,cozinha, lavand. churrasq, e garagem situada à rua Heinrich A. Lesemann -

Lateral da rua Jolnvilie. Valor R$ 65.000.00.
'

ReI. 1"035 - Casa de a1v. c/98m>. sHuada na Rua Roberto Ziemann - Valor
R$ 28.000,00.
ReI. 1036- Construçãoehi a1v. ç/220m> (nqvo) comerciai, terr�Oc/áreade

·

634m2 + (moradia) 120m>, sHuapo em GuaramirIm - Valor R$ 80,00000,
ReI. 1.037 � 02 casas de mad., e 01 casade a1v. c! terreno'de 660m>, sHuado
pr6x. do Juventus - Valor R$ 38.000,00

TERRENOS
ReI. 2.001 - Terreno c! 446m2 - SHuado pr6x. ao Posto Marc� - Valor R$

,

11.000,00 .

'

ReI. 2.008 - Terreno c! 1.000m2, situado à rua, Bahia, - Centro - Valor R$
30.000,00 ,

'

, ReI. 2.009 - Terreno c!784m>, sHuado à rua Barão do Rio Branco - Próx. ao
Eletrorrióveis Pereira - Centro - Valor R$ 170.000,00

,

ReI. 2.011 - Terrena GI 406m2, área nobre sHuado na Vila Nova Valor R$
,

16.000,00'
'

.
, ,

ReI. 2.014' Terreno c/598m2, sHuado �a Ilha da Figueira - pr6x. ao
Transportes Transwaimir - Valor R$,16.000,00
ReI. 2.016 - Teirenac! 570m2, sHuado à ruaMax. Nicolau Schmldt - Centro.
Valor R$ 16.!5OO,OO •

ReI. 2.017 - TerrßllO c! 535m2, situado à Vila Rau - Valor R$ II.tOO,OO
ReI. 2.018- Terreno c!350rn2, sHuado àruaAngeloBenetta -Ilhada Rgueira.
Valor R$ 11.000,00 '

ReI. 2.019 - Terreno ci420�, sHuado àVila LenZi Pró� ao Colégio Giardinl
Lenzi � ooa: 02 terrenos c/420m> - Valor R$ 12.000,00 cada

.•

ReI. 2.020', Terreno Ú 600m>, situado no ResidenCial Versalis - Bairro
Aml�de - Valor R$ 17.000,00
ReI. 2021 '- Terreno c/l.oaOm2, stuado a Rua Curt Vasel, próximo ao Posto
Mime - Vaior 1'1$ 45:000,00

'

,

ReI. 2023 - Terreno c! 560m>, situado próximo do Loteamento Charnpgnat
- Vaior 1'1$ 18.000,00, ,,' .,

'

ReI. 2024 - Terreno c! 763m>, SHuado pröx, à Soe. Amliade - Valor R$
23.000,00 '

.

ReI. 2025 - Terreno c/450m2 sHuado no Loteamento Versaihes - Valor R$
·13·soq.,OO

SÍTIOS
ReI. 3,006 - Sitio c/2.500m> (40x62),situado no acesso ao morro da antena,
ótima vista para cidade· Valor 'R$ 8,000,00

APARTAMENTOS
Ref. 4.001 • Residencilll Amizade· Apto c/2 darms., e demais 'dependên-
Clas. Valor entro R$ 17.000,00 + (Iinanc.) R$ 289,00 mensais

.

R,el. 4.004,.- Edifício Antúrío - AptCl. cl 124,00m2 (novo). Situado à rua
Eleonora S. Pradi - Centro - Valm 1'1$ 45.000,000

.

,

ReI. 4.005·Ediflcio Giovanna-'Apto. c/l1 Om2-3dprm�., (01 suite); cozinha,
salaconlugada. BWC, lavand. o� garagens, snuado ruaGermaJ1bMarquardt
- Prqx. à Marisol . Valer R$ 40,000,00
Ret. 4006 - Edifício Hortência - Apto. c/03,clorms. (01 suite), cozinha, 2 bwc,
garagem e demais dependências, situado a Rua José Emmendoerler _

Centro - Valor R$ 50.000,00
"RESIDENCI,AL HARRY MARQUARbr (próx. a Malwee)

,

• Aptos. CI OI, suite + 02 dorms., e dêmai�dependências clárea útel c/-88m2;
• Condições de Pagamento:
1 - A vista R$ 25.000,00 -'entrega em 96
2· Sinal de R$ 12.000,00 + 12 vezes de R$ 1.333,00
3· Prazo/Sinal de R$ 6.000,00 .;. 100)( de R$ 300,00
p/ mês sem iwros,
• Rnanciado direto com a CGnstrutora
• CONSULTE'NOS •

'LOCAÇÕES,
Ret. 5.003 . Casa de alv, c/,240m>. 03 dorms" e demais dependêncas,
snuada próx. ao Détran - Valor RSnO,OO
Ref. 5.005 - Venda de uma Sala' Comercial nO ':Schopping Fall';· Centro _

sRuado na Av, Marecl1ai'Deodoro· Valor R$ 13.000,00 '

LOTEAMENTOS
Ret. 6.001 . Res_enciar Behling • Lotes c/385m2, sHuado próx. ao Salãp'Amizade - Bairro Amizade - Valor R$ 10.000,00.' ,

ReI. 6.002 - Residencial Piazera • Lotes c! 465m2, situado próx. ao Salão
Vitória - Bairro�ll1a da Figuei�a. Valor R$ il.OOO:OO ou entro + fif1<lnc.

.

CLASSIFIO�DOS .DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 1995

Rua 25 de Julho, 317 - Vila Nova • Jaraguá do Sul-sc

FONE' (0473) .72,-0153I
•

(, I

VI;NDE
Casa de Alvenaria c/280m2 e terreno c/467m2 - 4 quartos, e dernale deJ)endên�làs - R.

Biehárd Plske - Tlta da Pólvora - R$ 120.000,00
Casa de Alvenaria c/160m2 e terreno c/450m2 - 3 quartos, sala, copa. cozinha", garagem
p/2 carros - R. Henrique Bortollnl - Jaraguá-Esquerdo - 'R4 45_000;00 + financiamento. '

Casa de Alvenaria 160m2 - 3 quartos, 2 salas, copa, cozinha, dependência de empregada
- garagem, interfone - Rua da Abolição - V; AboliÇão':' R$ ao.ooo.oc
Casa· mista c/ 110m2 - 3 quartos; s'ala, cepa, cozinha, 2 banheiros, área de serviço;
garagem - Rua Rlchardt Piske - Tlfa Pólvora R$, 27.000,00 (�ceita Proposta),
Terreno c/ g3Om2 - Condomíni'o Azaléia;" R$ 30.000;00 " "

,

Terreno c/525m2 - Rua Ângelo Torlne,lIi - R$ 27.000,,00 (Emeondições)
Terreno c/ 50_000m2 - Rua Rio Cerro I - R$190.000,00
Terreno c/788m2 - R_ João Andre dos Reis - JgUá

'

Esquerdo - R$ 13_000;00
Terreno c/480m2 - Rua Vitor Satler - Próx. Malwee - R$ 16.000,00
Terreno c/930m2 - RUa Alfredo·Max Funk -'Cf!ntro - R$ 17.000,00
Terreno c/450m2 - Rua Centenário (pröx, 'Zonta) R$ 45.000,00
Terreno c/450m2 - Rua .Adão Maba - R4 17.000,00 J'

Terreno c/ casa - 450m2 _.Rua Vltório Pràdl esquina elOraeio pradi - Bairro Jaraguá--'
Esquerdo - R$ 18.000,00 (Aceita proposta)

Casas
>

Casa de alvenaria c! 220m21 suite + 3 dormHórlos demais dep.
,

- Rua M. Ziemann
,

Casa de alVenaria c! 3 quartos - i'n leio Jaraguá Esquerdd
Casa de alvenariacl 180m2 clterreno de 2.600m2 - RuaJolnvllle
Casa de alvenaria C/130m" c/3, dormHórios - Próx. Salão

poering
Casa de alvenaria rua Felipe Schmldt cl 155m2; terreno 688m"
rua Felipe Schmldt

'

Casa de rnadelra cl 100m2 - Rua Innão Leandro
Casa alvenaria cl 80m" - Rua Adolfo Ziemann
Sobrado alvenarià cl 300m" • Vila Lenzl em construção
Casa de alvenaria cl 130m" rua Prefeito José Bauer
Casa de alvenaria cl � 30m2 terreno 420m2 Schroeder
Casa de alvenaria 180m" Ilha da Figueira
Casa mista de 100m2 ao lado Bebidas Kienen

Apartamentos "

Apto. c/2 ou 3 quartos ém construção rua C.E.F: pl entrega
meadosde96

Apto. Ed.ISabella cl 12,2m" - 2 quartos + suite c/piscina
Apto. conõ.Am'izade - cl? quartos - Financiado

Apto. c! 118m" Ed. Dona lili em Plçairas cl ótima vista p/,mar;--...
2 quartos + suíte demals dependências

�

�to. 180m2 c/ suite, 2 dormH. e dep. empregada - Centro
'Apto. 3 dormi!. - E.diflcio isabela
Apto. de 115m2 lateral da Bemardo Dombusch. ,

Terrenos
Terreno cl 2.600m" - Rua Jolnvllle, ótimo ponto comerciai
Terreno cl 430m" - Loteamento Versallles

Te!'leno c/589m" - Ilha da FigUeira
Terreno cl 532m" - prox. Posto Marcola
Terre",}'cl 300m" � Praia de 1tajuöa prox; Igreja Católica
Terre�o cl 430m" - Ao lado do Condomlnlo Amizade
Terreno' cl 400m2 - Rua Marcelo Barlbl
Terreno c! 100.000m"·c! casa alvenaria ótimo pl empresa - Rua,

Wolfoaflg Weege (Rio Cerro I)
Terreno de 790m- - Fundos Volkswagen
Terreno de 1500m" - Vila Nova, próx. Fórum
Terreno 500m" Irente pl lagoa Barra do Sul

. 'Aluga-se
Ponto comercial'c! escritório - Rua Venâncio da Silva Porto
Sobrado de alvenaria no centro
Sala comercial Rua Joinville em frente Arweg
Casa alvenaria 3 quartçs fimdosCepron

ConjuntoRes. Emigrantes. Ótimos aptos com churrasquel.
ra, salã0 de festas, salão de jogos, play-ground, totalm!lnte
I'4Isldencial. Apenas 2 por andar. Financiamento próprio a

partir de R$ 403,00 por míÍs (t,12 C!JB)

- _ .. _------

VENDE-SE'
CASAS

• S�bradl) com residênciacom 310m' de área construída, 3 quartos
2 suítes, star intimo com closê, escritöriomontado completo, 4 banhei
ros, sala de jantar e '�isif!l, sala de tv mobiliada, cozinha completa, ,

lavanderiacom armärio ímbutido, quartode empregada, garagem para
, 3 carros, salão de festas com churrasqueira e banheiro,Sauna a gás com
vapor, aquecedor solar, porteiro e portão eletrôníco, piscina privativa,
todamurada com cerca de alumínio ecalçada com 'ladrilhos, ValorR$

,

250.000>00 aceito proposta. .

•D",alvenaria:nova, com 2 quartos, banheiro,sala, cozinha'egarageDl
para dois carros, com rua calçada, todamurada com cerca de alumínio

próximo colégio Giardini Lenzi. Valor RS 28.000,00. Aceitamos

'proposta.
. ..

"

.

.'
'

�• De alvenana, proxuno ao Foto Nortelâadja, 3 'quartos, 2 banhelros,
sala de visita. copa, cozinha, sala de TV> área de serviço, salão-de
festas,piscina,cburrasquejra.garagempara3carros, ValorRS95.000.00
ou troca-se por apartamento. -' >

.. Mista pintada a õleo, terreno de 800m. c�m 3 qUark.s: banheiro
todo azulejado, cozinha, copa, sala, churrasqueira e garagem, próximo
salão do vitória Ilha daFigueira. Valor RS 17.000,00 aceito carro ou

'

parcelo até 5 vezes
.' Mista COOl terreno de 405m2 mais 2 quartos, 2 banheiros, cozinha,',
'-copa, sala, dependência de empregada, churrasqueira, local para festa,
garagem, próximo ao Hospital Jaraguá.'Valor RS 28_000,00. Aceito
cairo na ,proposta.
• Sobmdo de 2 pisos com 200m2, livre de enchente, no bairroHavaí,
emGuaramirim. VaíorRS28.000,OOoulroCa-seporcasaemJoinville
• C,asamista nova, portão eletrônico e interfone, próximo a Sôcieda- ,

de Baependi. Valor R$ 40.000,00
TROCA-SE

• Casa oe ceptro, 1 casa de alvenaria de 4 quartos, 2 banheiros,_'
copa, cozinha, lavanderia, garagem'para 3 Cl)JToS. Próximo ao Super
mercadoSesi, BarãodoRioBrru.co, por apartamentode 2 qUllltOS eom '

garagem.
CHÁCARA

• 50 morgos com casa de alvenarià, rancl)o, pastagem, água, lUz. em
Santa Luzia a 15 km do centro.

"

Vende-se ou troca·se por casa em Jaraguá.
TERRENOS

• Terreno de 597m2, próximo a6 Fórum, Vila Nova.
• Terreno comereial' em Guaramirim de 30x54, a 150mts do' tJ:ew.
Valor RS 22.000,00

'

• Terredo de 3Ox71, próprio para uma chácara naVilaRau, próxiJÍJo
a Faculdade. Valor RS '25.000,00 parcelado
• Tc;ri'enos de 14x27, próximo aSocieda4e Vieirense, Vila Lalall, ;

Com_rua clíIçada; livre de enchente. Valor RS '10.800,00 ou'RS
6,500,00 de entrada e mais 5 parcelas de R$ 2.000,00
.• Vende-se telefone prefIXO 71 e 72.

Rua Jose FontlÍna, ,nl 45
Jaraguá, do Sul - SC
FONE: j2�0525,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.VEND,E�· .'. �IVEN'DE�
... -

� %9 .

.. .... , ..... ÄAPAR1AMENTO
Av. Mal. Deodoro - 211 andar -

Um quartoe demàis
..

dependências
�

VEND'E 'VENDE
.... ,,' ..

-

,

APARTAMENlO
Rua EleonoraPradi • 111-andar
Dois-quartos éCoemài$ _

dependências

APARTAMENTO
'Rua João Pícolli - 111 andar - Surte +
doil! quartos + dep. empregada

CASA ALVENARIA
loteamento Juvéntus ..

Jaraguá E$querdo - Suíte +

dW, P',?spe-
-

"

./

�. '��
.

..
CASA DE ALVENARI'A CASADE ALVENARIARua Max Eugênio tiemann, 223 R:Luiz Satler nll63 � BarraSuite.+ dois 'quartos +- dep. suite + dois quartoseJ'T1pregada

��íi
ihn'

.

IACASA ALVENAR.""
Rua Maria 'U. Mascarenhas-·
Figueira - Três quartos ......-

CASA DE-ALVENARIA
RuaAclélia-Fischer; 248 - Trê
quartos

.

."\

.,

��tE������;"��'[ ,
,

-

, :",,�...;:.::.,��
, .J.��"::':" ::::.��,�:�:}�::;..,��:�: �' • .,.:;.:.,:*::� .:.:�
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,

'.:':' .

a � ...

...\,_�}tifl
CASAALVENARIA. .

. ª* "�" CASAALVI;NAMIA.Rua Irm. 'Leão Magno, 248 - Lot. '

'�Rua 'Henrique Marqúardt, 57 '

Cha.mPágnat-SUite'f�oiSqUa.rto$+I,' -

__
' "

sU,.ite+doi�qUartoS+dep.dep. Empregada ... PISCIna + ótima
. , ". I empregada,área .

CASA ALVE,NARIA
RUà SC-301 -.Agua Verde
lrês quartos + dep.
emprêgada'

.'

jf�is- J�1rt1
..

"

IJ'-CASAALVENARIA
,.

Roa Prof. Mar.ina Frutuoso. 476 -:
l3eira Rio - Suit�+ dois quartos,t
de". empregad� "

TERRENO
. loteamento Papp �

.

Barra Ç/ área dê 485,OOrn2

---

-

(�,. tj�' .

.. ,���

l1J
. ,f'!il'�.#l\."'!l.

,

r"" >'II

''''''-:.tE]
..

q T·� �
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, r, ---" _'_. ,

,

TERRENO

�. "TERRENO .

, Rua Padre PSd,,ro Francken .

,

, Rua Eleonora Satler Pradi e/
cl área de 746,00tn2 .

, . área de 39�,OOm2
r

"_ .�.�;.:.. .Gi���Ãr�'
ibs�

TERRENO
Loteamento FláVio'"' V. lenzi
cl área de 420Jll2

tERRENa
Rua Jorge,Czerniewiez,
1 07� e/ área de 1.246m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CtÀSSlflCADOS DE IMÓVEIS'CORREIODO POVO -10

(pJ�"Q7fMÓVEIS ..

71-7931/

f�lliX]GD COMPRA
.

.IVI'CS'V'E.=S VENDE.- ALU�A
,

. ADMINISTRA
, CFlECI 5764

.

Rua Antonio C, Ferreira 197
'CRECI1741-J

LOTEIA .. ADMINistRA .. IIICORPOOCOMPU '" ,VENDE
CASAS:

- - � de aIv. rJ.9Orr� - XTdaLenzi � C$ 40.000,00 (Paroaia)
-casadealv.cl150fn2-PrÓx.AtrozUrbano-C$32.000,OO(�·
- casa dealv. c/50ní2 - João Pessoa - C$.12.000,OO(�)
- casa de aIv. c/9Cm2 - Próx. MaIW88 - es 30.000,00 (Parc:eIa)
- casa de aIv. CI 91m2' -Ilha da'F"1gU8ia - es 25.000,00 (PaIceIa)
- casa dedIv. C/8)m2 � lila dá Figueira - 30.000,00 (Parcela)
- casa de aN. c/40m2 • COHAJAS - 15.000,00 (ParaIIe)
- casa dema<:Ia!ra ri tIaIreno de esquina 1.2OQnZ - JguIl�.
30.000,60 (AceIta ChécaIa) .....

.

'- casadealv. cl�-Illada Figueira-13.5OO,OO (ParoeW
- casa misia c/90m2. VIa Lenzi"14.000,OO.(ParceIa)

. ,

• casanisIa c/90m2 -Ilha da FIgueira - 16.000,00 (PaIcaIfl)
:

• Olácara. cl 1.socmz - Casa de FIN. cl 11�,� •
condicionado, bananal, fru1aS evatkns -,15.000,00 (AcEI(iaQÍIiO)
• Sobrado c/144m2- Prox. HoIsIlllada� - 6O.000,�(Pft)
-Casadealv. ri20Qm2- RuaReinokloRau-ÓIImopor\t>�.
• R$130.000,oo • I

, Casa na COHAB � João PessOá -10.500 + 48,00 por�
- casa cl� - Ana Pauta - 15.000,00 (Ciuitado) .

- casa deaJvenaiia,cl106m2,-RoMolla - .12.000,oo�)
TERRENOS: .

'.
. . '.' .

- TIfrreno cl421rrfl- Pr:6x. Atroz Urbano - 8.500,00 (Parcela) ,,'
• -TEllTeno cl 405m2, Prox. ,Juvenlus -12;00:);00, '. ".

- terrenoc/45omz-Próx.F�, dUldamentlpré:Jnt)jY2piaoe
;. 12.000,00 (Pan:aIa)

•

.

• Terreno c/450n2 - -!oio Pessoa - 4.500,00 (PiweIa) '-'
- TEllTenoc/-asomz-Lot Verssales III - 5.000 AssIn* Fnnc. .

- Terreno c/SEllrrfl- eanavella - Prox. PraIa - 20.000,00(�
- Terreno c/2.00Qn2 em Schroeder - 7.000,00 (PatcaIa) .

- Terreno ri 25.000ma - llia da figueira Proi(. HotaI 8O.óoo,oo
· (Parcela)

'. •

c-

•

- Terreno c/14,5CXJm2 -� do Rio Cen'o- 35.000,00(�
LOCAçAo: ....
-Sela Conlt. ri 10Qn2 RuaJofnvIe380,00mês '

- Sela ComI. - Rua Jc)I!Wi1e - �,OOmês
.

- SalaComl.OU'� -Járaguá�-'220,OOm.a
- Apto.�x. Rei dos� - 2 cpIIb - 410,00mês
- ,Poôto CornI. c/Casa em Barra do SuI- 15.000,00 (PareaIa)!
-'Sa!ä ComI. CI 8)m2'- Vila Nova:- R$ 300,00'

· - Sala ComI. CI 8)m2 -lila da Figueira. 3Óo,OO ,

.

PfÉDIO:.
I
,: ' ..

"' Préciio com 9 aptps �2 salascomls.óima Jocalizaçlo -�
faclitadas.. . ,

-Sobnldocl192Jn2RuaAkisiol�,�3a)"VIlaVieIra8�Tehlno.
CI 396m2+ sala comi. 96rnJ + fIPID. 96m2 - Valor60.000,00 (... , .

sen:a)
.

'i _>
.

.Av. Mlrechal Deodoro di! FoMeoa, 1708· .1'2
·Centro • Jaraguí elo Sul· ,,'SC

CASAS
'Sobrado C/310m2 (Rua 35 - Pröx, Apae - Piscina/Sauna/Gar. 3 vagaslSemi-Mobil.) - R$190.000,OO 'Parcelado/Aceita imóvel'
, sobrado cl 300m2 (Rua Conrado Riegel- Pröx, Ferro Velho Marechal) , R$ 120.000,00 'Aceita imóvel menor valof Icarro'
, Casa alv. cl 200m2 (Rua Vitorino Stringari - Próx. Weg I � com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por apartamento' .

'...casa alv. CI 96m2 (Rua Equador - 59·- Centro - Prox. Hotelltajara) � R$ 60.000,00 'Aceita casa até R$..30.000,OO'
'Gasa aIv. ci�40m2(Rua Horácio Pradi, 161 - Próx. Condom[nlo Azaléias)'- R$ 3_9-.000,OO 'Açei� carrolimóvel- Valor'
, Casa aIv. cl 110m2 (Rua Cristina Bauer, 91- Schroedef - Pröx, Salão Borchardt) - R$ 25.000,00 'Aceita carro/Parcelar'
, Casa alv. cl 100m2 (Rua Júlio'TIssi - Esquina Comercial- Nereu Ramos) - R$ 33.000,00 'Ac:.eita ParcelarfTerreno em Jguá'
, Casa alv. e/ 190m2 - Terreno cl 6.562m2 (Rua Princesa Isabel - 547 - Schroeder) - R$ SO.OOO,OO 'Negociáveis'
• Casa alv. cl170m2 (Schroeder'- Av� Mal. Castelo Branco - Pröx, Trevo) - R$ 30.000,00 'Aceita carro/parcela"'.

APARTAMENTOS
, Res. Amizade .(2 qtos-+�ragem - bloco 2 - 3· andar) - R$ 1S.000,OO + 265,00 p/mês CEF - 'Aceita carro até fi$ 9.000,00' ,

'Ed. Argus{cobertura Duplex em altlssimo padrão - roda mobiliada + bibliotecalbarzlnhollareira, etc) - R$ 160.000,00
, Ecj, Carvalho cl 1S4m2 (1 suite.., 3 qtos - Móveis embutidos) - R$ 70.000,00 + Financ. 'Troca pl apto BaI. Camboriú' .

• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entregajunho/96 •
.

TERRENOS
'Terreno cl 601m2 (Condomlnio Azaléias - Jaraguá-Esquerdo) - R$ 30.000,00 ou 'Aceita carrolParcelar'
''fe�eno cl 3.2�0 m2 cl casa antiga (Rua Jorge C�enirewicz - ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00 'Parcelado"
'Terreno cl 737.m2 cl casa antiga (Rua Pedro Francken - Pröx, antiga rodoviária) -, R$ 85.000,00 'parcelado'
'Terreno e/.1.790 mallha da Figueira - Prox. ,Ponte NovadaWeg 11- R$ 35,000,00 ou 'parceladó'
Terreno cl 480m2 (Rua Luiz Satler- Prox. Merc�do Breithaupt da Barra) -.R$13.000,OO ou 'Parcelado em,15x'

.

'Terreno cl 392m" (Jardim Centenário - Ao ladp da Weg 11)- R$ 12.000,00 'Parcelado'
.

• Terreno cl 416m2 (Loteamento Liodoro Rodrigues" Vila Rau - prex. FERJ) • R$ 7.000,00 ou R$ 3.000 + 10 x 500,00 pl poupança
• Terreno cl 565m2 (Rua José picolli - Estrada Nova - Prox. ao Mereado Brasão) - R$ 11.000,00 'Aceita Carro/Parcelar'
'Terreno cl 695m2 (Rua dos Imigrantes - Acesso da Faculdade 'FERJ') - R$. 15.000,00 'Aceita Parcelar/Carro'
, Terreno cl 467m2 (Rua Joinville - Ao lado doHestSurante Tradição Familiar - DG Weg II) - R$ 70.000;00 'Negociáveis'
'Terreno cl 12.7?5m2 (Schroeder - 1.500m da Av. Castelo Branco) - R$ 20.000,00 ou 'Parcelado'
• Terrenos cl 75Q e 1.000m2 em Schroeder (Rua Val�ntin lQz - Pröx, Colégio Miguel Couto) - R$ 6.000,00 ou 'Entrada + Parcelas'

.

'TerrJmos Residenéial Henrique Behling (prox. Salão Amizade) - A panir de R$ 10.000,00 ou 'Parcelado'
I' Terrenos Loteamento .Piazera I (Ilha da Figueira) - A partir de R$ 6.000,00 ou e�trada R$ 2.000,00 + saldo parcelado
• Terrencis próx. FORUM (Rua 172 - Arthur Gumz 'Lado Direito�) - R$ 35.00MO·ou 'Parcelado'
GALPOElCHÁCARAS

.

Galpão cl SOOm2 + Casa AI. cl 233m2 + ,TeiTeno plano cl�.5549m2 (Santa Luzia-Centro) R$ 140.000,00 'Negociáveis'
Chácara CI 1SO.000rna (Estrada Garibeldi - 15km do centro - Nac,entes + Casa antiga� R$ sO.ooo,OO '�Negoclá�s'
Chácara cl 11 0.0.00m2 (Estrada Garibaldi , Ribeirão dos Húng�os - 12krn do centro - R$ 20.000,00. 'Aceita casa'
Chácara cl 125.00'OmZ (Ribeirão Gránde - Pröx, NeÍeu - Casa alv. Ranchos/Água pr�pria) - R$ 120.000,QO 'Parcelado'
Chácara cl 1.S49.300m2 (Reflorestado com 400.000 palmitos - Próx. S" Salto da Celesc - Schroeder) - R$ 150.000,00

Não perca esta oportunidade - Residencial 'Harri Marquardt' Prox. Malhas Malwee'(200nits após)
, Estilo enxaimeVGermânico Prazo de entrega Preços fixados até 13 de ago�to de 1995 (em reais)
, 2 apartamentos por andar
• 2 quartos' ... l'suite + garagem Blocos Tempo
� Porteiro eletrônicolPlay-grourKI
• 9 Blocos de apartamentos 1,2 e,3 10 meses

, Uma churrasqueira pl bloco 4,5e6 13.meses

'Área total - 112m" 7, Se9 16 meses

AVISTA
PLANO,12

PLANO 100

R$ 25.000,00

R$ 12.000,00 + 12" 1.333,00 (Fixo)
R$ S.OOO,OO + 100 x 300,00 .

Aceita-se na entrada: car:ro/moto/telefone/parcelar

Itnobiliária

l\1enegotti-erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-0510

�----------------------- Vende ------------------------�
. Lotes no Loteamento ltapOcuzinho. Finru"tciado
LoteS no Loteamento Jardim Franêisco. Financiado.
Lotes financiad.os no bairro João Pessóa.
Lotes financiado,s em 'frente AABB:
Lote no bairró' Água Verde, com 445.50m2, ótima localiza-
ção

,

Lote na ilha ,da Figueira, rua José Theodöro Ribeiro, com
6.01 �00in2, excelente para ponto comercial.

'

Loteem BarraVelhapróx·. à Soco BaITa Velha com 321 ,75m2
de esquina.

,

Terreno em·Corupá com 75.00011)2:
Terreno em Corupá com 292.250m2

.
Chacará �m Corupá pnJximo ao Seminário, com 13.OOOm2,
·com casa, 2 tanques parapeixe, estábulo. (Negociávei).
Terreno central, no início cl�l rua Adélia Fischer lirea de
33.023,OOm2
Casa mista cl R4m2' terreno l�e(tinclo 615tn2 na'R. Carlos
'Eggert, 634

. CRECI 550-J
.. ..

OTIMO IMOVEL COMERCIAL NA FIGUEIRA,.
VENDE-SE SALA COMERCIAL COM 7 70,OOM2 E 50,00M2. CASA EM

.

ALVENARIA CONTENDO 65,00M2 DEÁREAéoNSTRUíDA E O
TERRENO MEDINDO 600,00M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ

.

THEODORO RIBEIRO. TUDO ISSO PORAPENAS R$ 65:000,00 '

. ....

TROCA-SE POR IMOVEL DE MENOR VALOR
. ÓTIMA CASA DEALVENARIA LOCALIZADA NA RUA ERNESTO

FRITZSOHN N52 340 COMÁREA DE 220,00M2CONTENDO O 7 SUíTE
.

02 QUARTOS E DEMAIS DEPEND�NCIAS. ÁRfA DO TERRENO:
840,00M2. ,ESTUDA-SE QUALQUER PROPOSTA

TERRENO CENTRAL
COMÁREA DE 263� 72M2'LOCA"LlZADO NA FERDINANDO PRADI,

APENAS R$ 38.000,00 '

ESTAS SÃÓ APENAS ALGUMAS DAS OFERTAS VOCÊ ENCONTRA NA
. IMOBILlÁRIA'MENEGOnl

AV_ MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MENEGOnl - 10 ANDAR - SALA 107/108

FONE: (0473) 71-0031 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



jaraguá do Sul, 26 cJe agosto de 1995

,
'

Vendas
Terreno com 15.000fl12com trente para a BR-280, próximo aoCarlnhoso
Terreno cl 10.000m2na BR-280,pr6>(imo a mecânica Burgues
Terreno no Loteamento IIVicenzi Gadotti Ltda" bairro Santo Antonio
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts, centro.. ,

Terreno com 1 �OOOm2 prôxírnoao c()légio Giardini Lenz:i.
Casa de alvenaria com 63m2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotã Ltda",

'

Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com H)5m2 sendo Q terreno

de 465m2
Ohácaracom 10.o00,00m2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Chácara em Nereu Ramos com 88 margas com casa, luz e água.
Apartamento no Edifício Jaraguá
Apartam�f.lto em Curitiba no bairro Catálengo; rua João Alencar
Guimarães comz quartos, garagem e demals dependências sendo urna

\ entrada e maís financiamento.'
,

.

Terreno naBR ...280 com área de 7:000m2.

óg .INTERIMÓVEIS·
.

' eREel0914-J

ESTAAfo QUE
VOCÊ QUÉRI'A!.

* Önmo tetreno (todo plaino) com
4 ..900m2, (ideal, para tndustties e

galpões) BR�280 (próx. a Recres
Uva . Breithaúpt).. Preço. R$
90.000,00 (aceita-se carro, terre
no e parcelamento).

LOCAÇÃO
* Casa de alvenaria' contendo 4

quartos, , ssie, cozinha, banheiro,
lavanderia, 02 garagens. Sua

Leopoldo Augusto Gerent, 204
*

Casa. de alvenaria contendo 03
quartos e as demets dependênci
as. Rua Ervino Menegotti, 1590.
*

Apartamentos contendo 02 quar
tos, sala, cozinha, banheiro, lavan
'{!}eris'e garagem. Ed. Jaraguá.,
* Cqss de meaelrs contendo '03 I'
quartos e a� demais depe_ndênci--._

.', ·as. Rua José Theoç:ioro Ribeiro

(próx. a Trans,;Amizade)

*i�itif7etes no no Ja;aguá Esquer
,'do próx. ao Urbano.

CLA�SIFI(ADOS DE IMÓVEIS CORREIO DO poYo-:ll

·r

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 141

;

,
'

.-_....-.�.._._.•

i CRECI N" 1689 J_ i
'. "" .
.•. Hã..... 'Sul •
I lnaóvais. •
• •

I Fone: (0473) 72-2734 I
• •
• .,' Vende ,

, .• '1'.' Terreno',
• Terreno c/ 432,75m2, na r�� 25 de Julho, Vila Nova, Preço R$ •
.• 2.:MO.o,.oG

.

. . . I.'. . .•
• 'f.erreno c/ 2.7?lm2, rua Walte;r, M�'luardt .. defronte Posto Mime. •Preço R$JSQ.OOO,OO " '

I• T�rrenoc/60.o,OOm2(15,,40),llaSC-416,500metros da Choco Leite •.
•. RioCerro II. Preço R$ 6:000,00

'

'.. .

'

•'
Terrenos Lot. do Marquardt, I!a Barra -, Preço R$ 6.,5OQ;00 •.

',Terrenô'c!
5664m2, Rua B.ertlia Wecge.Barra. Preço R$ 40,00.0,00:

I• 5.0% entrada, saldo 6 meses. •
• Terreno cl 49.S,75m2, ua Barra. Pró". Supermercado Breithaupt -

•Preço R$ IUlOO,O.o.·.
•• Terrenoc/f . .oOO,.oOtIl2,RuaHor:\cioRubini, Barra. PreçoR$45.000,OO

.. :

J. _ 5.0% entrada, saldo (, ille.�es.· .

. • I'•
Terreno c/372m2, Lot. Steinke, na·Barra. Preço R$ 7.00.0,00 '

•"

.
'Terreno 334m2, na Barra, Lot, Mar«�JÍ\rdt. Pre...'o R$ 7,. .0.0.0,.0.0 - 5.0%

• entrada, saldo 8 meses,
, •

• Terreno c/ 315,QOm2, Jaraguá Esquerdo, pröx, Arroz Urbano, Lot •

I•
Dayane. PreçoR$ 8.00.0,00 -

5(�Ot!,o entrada + 12" R$ 334,00 "I.' ' SITIOS ' ,

.

'\

• Sítió c/. 20,000i1l2, terreno plaino', água correnre, plantação de hortali- •
• ças; edificado com uma casa em alvenaria de 189,OOm2, galpão para .•galinhas e porcos" linha telefônica, Rio Cêrro n, distante 300tils do·

I'• astalto. Aceita - canro, �brrel�o ou casa naBan". Preço R$ 75.00.0,.00 .• ,

• - parcelado em 12 meses.
,

<I
, , • •

I
Sítio cl 23.671.5.om2, edificado com dois galpões um cJ236,8.om'2 e .'outro c/ 60m2, localizado em Ribeirão das Pedras, com água, lagoa e "

• mato, Preço R$ 55.(XlO,OO - negociavcl
.

. • ,I:. Sítio cl 112.400m2 localizado na Tifa Rapp- Rio da.. Luz, distaute •'

1'2km d�cenLFo, sem benfeitoria, Preso R$ 15.()O(),OOaceitacarroc/
'

,

I 'maior ou menor valer -' negociavel. J
'

' .. I
.: ,

,.' .'
-Ó, Casas' '.

'
,

.• I"• cas"a em alvenaria cl 150m2, � qtos, garagem; 2BWC. churras'l,\1eira, •.terreno com 445 .50m2.�1a Barra, lateral rua Pe. Aloisjo Boeing. Preço
• R$ 55 -.ÚOO'cXl - negociável ,.. '

• ('as� �ista ".OI�1 150m2,. terreno l'l 528m' (16,,33), na Barra, rua • .

, Horácio Rubini. Préço R$ 25.000,!x) ,
.

I'• • (.�a. de 'alv:,narià d143m2, sem i-ncubada. t.erreDo c/405m2, na Barra, ••• proxuno a Soe. Botafogo. Pte�l1 R$ 30.000,00 - AceIta-se, carro. •
• ��a dt" mi&13 c/ � 12.{Jthll', b�irro São LUJ.'. Pre",o R$ 1,5'0'x.)'(lQ, I

. (asa em alvenana cl 14Hm ..
� 'lt<>.< .. 2hwl', garagem, pro". SOl'. .

I• Botafogo. Pre�'" 'R$ 45,C)()(),OO.. A,;"íta-se carro mi, imóve.1 menor •
. ..... valor.

.

•
, 'AI>át1amcnlos

.

• Conj. Re"idendàl "Harri Manluardt"- Com .1'(h�<, I '�uíte, garagem, •
-. churras'(uelra. I'lay-ground. ('ondl<"'-"''<. R$ 8.()()O,()O entrada e saldo '. 'I'•

emlOOm"se.<d pre,<taçi\es fixas de R$ 300,(X)- AI'eit.�-.<e carro,como
•parte do pagrullonto. .

• AJu�a
_-

• .

• Lojas t'omereiai., na Barra do Rio Cerro . '. .. •
Telt"fone'l,re.fixn "76" -I�'e\'o R$ 150.!XJ

.

• - Casa ,elU alvr.naria d 3 '(tialtu.<. na Ru:; Francis"" I-h';'sckij, 1.12{j - •
• Pre",'o R$ ,350,00'

"

•
.

.•

�
.

.

. ,

Marcalto
TERRENOS

- Terreno cll.540,00tn2, pró", Scat (Centro) - R$ 70.000,00
Terreno rua 456 • Sem Nome, c/445m2, AdemarElhert -

R$ 8.500,.00..
..'

.

Terreno Rua João Planinscheck c/896,.oOm': R$ 65 . .00,.0.0
Terreoo c/ 5.104m2 Rua 199 sem nome· Vila Nova.
R$ 120.000,00

.

Terreno c/I ,50Otn2+ casa de alvenaria na ruaBpitãcio peSsoa - 'R$
. 100,000,00

.

Terreno c/ construção própria para lanchonete - Lote n' 45 - Ana
Paula m - R$ 22 . .000,00
Terreno CI 1.0S9tn' - Rua João Januärio Ayroso RS 16.0QO,OO
Terreno c/65Otn'· Pró", Recreativa doBreithaput- R$ 6.5.00,.00
Terreno cl 6.196m2 c/ construção de 450m" • Rodovia BR,2S.o·
10,503 • R$ 350.000,00 '\

Terrenono Condomínio dasAzaléias, • R$22.000,Q.o
Terreno cl 35Otn2 • Loteamento !\!la Paula IV - R$ 6.0.00,00
Lote n" 190,no'Ana Paulam' R$ 16.000,00

.

'I
,

I
'1'
I
I�
'I
·1
,I
-I
I'
I

Lote. n° 450. LoteamentoAna Paula I (Lote 50) Rua José Narloch
- 'RS 8'.000,00 "

,

.,

.

,

Lote c/45!lm" Loteamento são Luiz (Gabardo) - 13,.000,00
Lote n° '67 Loteamento Ana: Paula IV - R$ 11.0.00,00
Terreno c/36Otn' RuaJoão Januário Ayros6 • R$15.000,OO
Lotes na rua Paulo Klítzke, bairro: Amizade-Mauro -

R$ 12.000,00
'ÇASAS

'Casa antiga em alvenaria c/I.600miLoteamento Ana Paula, � R$
45.00.0,00
Casa alvenaria c/ 6Jm'· Lote rio 25 Loteamento Ana Paula n . RS
18,000,00

'

.

Casa alvenariacl50m2 -Loteamento.AnaPauiaIV • Financiamento
+ R$ 15.0Ó.o;00 \

. .

Casa em construção c/140m2 • Lote n" 54 Ana Paula: m -

Financiamento + R$·12.000,00
,

Casa madeirá c/56m2 - Lote 12.1 - Loteamento Ana Paulam - R$
12,000,00

...

APTOS

Apto. Edifício Jaraguä cl 7Otn' -.1 ° andar - s/garagem·
R$27.000,OO
Aptõ. Edifício]aoo Emmendoerfer c/100m2 7° alldar •

R$ 50.000,00
'

Apto. Edifício Isa�eUa - Apto. 101 c/132m', 3'luartos e gal1\gem
- R$ 60.000,00 .

Llltes f1nauclados,a partir de RS 2.500,00 de entrada
Lotealnento São Cristóvão ÍI
Lote.'Uneuto CruupoS'ampiero
Loteamento Constantino Pradi

.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BWC

(Opcional)
Quarto 8

ri

CORREIODopovo·12

,
' '/.

CASA PRONTACOM
,

I

3,00 3,00

ICA$AS,'DE MAI)EIRA'
PRÉ-FABRICADAS

:PINUS - PEROBA - CANELA
.", .

�
,

�
"'. ,

'

.

.

·IITAMB.ÉM tEMOS CASAS EM AL\fENARI�1I

Cozinha
Quarto

o
q
'"

i
,

i

Quarto

, "
Varanda :'fi i '

.. , , , � ..� .����.��: : �]

,

RUA WALTER MARQUARDT, 2820 m FONE (0473) 72·1499· JARAGUA DO SUL· se

Casaem
alvenaria cl

'272,QOm2.

Casa em fínanctados em 10 meses
- Próx. a Rádio
Brasil Novo

. 'Casa em
, alvenaría, ct

3 quartos

Casa em
.

Alvenaria cl
170,00r:n2 ,

"

RIO ,- Gasa
em alvenaria
c/2 qutos T 1

suíte

-,

RIO DA LUZ' - Sítio
.'

.

cl 45.000,OOm2-
Próx. a Ceval

RUA BERNARDO,
PQRNBUSCW -

Terreno cl 542fu2,
casa em. alvenaria.

PREÇO.: 50% en

trada saldo em até
'10 meses

I
1

J
l
1

em alvenaria cl
343,00m2,
tundes da
JARAGUÁ
FAE3R:IL' ,

CENTRO- Eid. 'Schlochet
- Apto cl � su íte, 2' qjos e

-Ó, dep, empre.

VILA NOVA

Ãpto.. c/'2 / .

quartos,
. ,

demais

dependências

Casa em'
alvenariacl
·325-,00m2

Terren0 com.
'

1 395m" - Rua 29
de Quttlbro .

,

préx. a Javel

VILA NOVA - Casa
.

em alvenaria cl

·181,OOm�

- Tetreno c/- ,

9.:000,001112
. , edificado cl

casa em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul, 26 de ago�o de 1995 'CORREIODOPovo-7

AVANÇO
.

'

Governo lança loteriapara Cidade 'terá '�istema de

arrecadar mais dinheiro �:f::Jo1�jf��J�!e��r�
2.500 residências' de Avançado
Jaraguá do Suljá poderão As instalações da Net
desfrutar da comodidade _Jaraguá serão de última
de assistir os primeiros 20 geração, com a rede para
canais da tv a cabo. A futuras ligações sendo de
informação é: de Celso fibra6tica, sendo a terceira
Couver diretor-opera- .cidade do país comidên
cionaldãNetIaraguã, uma tico projeto (antes SP e,
'empresadcGrupoAmauri, Lages). Celso confirma
com sede na capital do es- para 30 de setembro as

tado. primeiras 2.500 residên-
Ele confirmou que na cias, cercade 15% das ca

ma Expedicionário Antô- sas 'localizadas no perí
nio Carlos Ferreira, está métrourbano, com sinto
sendo constrúídaem área niade20a23canaisf "Mas,
de200metrosquadrados a destaca Celso, até dezem
sede da empresa e onde se bro já esperamos atingir
localiaaräa+lead-Endfca- um total de 29 canais".

credenciados terão um terminal e beça final) da estação Ele confirma investi
uma tela de televisão acoplada, geradora. E anexo à esta; mentos de R$ 1 milhão e
que transmiteos sorteios. Através obra serão instaladas 5 an- 200 mil,' numa primeiradela, o apostador pode
acompanharo sorteionornomen-

tenas para captar idêntico etapade investimentosque
to emqueele ocorre e, ao gànhar, número. de. satélites.

.

álcançarão R$ 2milhões e
retirar prêmio de até R$ 100,00 A vinda da Net Jaraguä 800mil, na elaboração do
no próprio local de aposta.. gerará UIll total, de até 20 projeto globál final.
Prêmiosacimadesse valordevem

DESTAQUE

Urbano continuana lista TopFive

VALENDO

Flotlanópolis -'O governo Estado. Do total arrecadado, 13%
doßstado,atravésdaCoJilpanhia serão destinados aos cofies p!Í
do Desenvolvimento do Estado blicos' pata aplicação ein

de SantaCatarina (Codesc), lan-. 'programas da Fundação' Viva
çou quinta-feira, 24, o prímeíro . Vída.emreformasdeescolaseno
jogo de loteria on-line em Santa reequipamento do Parque de

Catarina, Informática da Secretaria da Fa-
oPimba. 4,�_;,.,
A, nova rhí''''''''' , o Pimba,,65% serão destinados à
loteria IBSBlVom premiação e respectivos impos-
'�tiliza a tos, 13% ao custeio dos serviços
m a i s 65%-dos e 9% à comissão dos

avança- revendedores.
,

da tec- C/pDStoS Apartir do día 4 de setembro,
nologia ' oPimbaestarádisponívelem260
de informática e transmissão de _ pontos nas cidades de
dados com sorteios de 5 em 5 Florian6polis, Blumenau,
minutos e poderá ser jogada em Joínvitle, Criciúma, Lages,
termínaíson-línedistribuidospelo Chap�ó e ltajaf, com expansão
Estado, íuterligädos perma- gradual para outras cidades. A
nentemen.te a um Centro de 'previsão da Codesc é atingir a
Processamento de Dados. O marca demil terminais da loteria
governador Paulo Afonso Vieira on-líne no Estado em um ano. A
fez a primeira aposta da nova implantaçãodessaloteriaemSan
loteriaapenas como símulaçãona ta Catarina foi definida por uma
sede da Companhia, centro de concorrência pública
Florián6polis. Também

. internacional,vencídapelakacíng
participaram 'dá solenidade o InformáticaBrasileira. A Codesc
presidente da Codesc, Heitor, que' é responsável pela
Steiner, o' secretário da Fazenda, admínístração de loteriasebingos
Neuto de Conto, secretários de .no Bstado, pretende, ainda neste
Estada, ,diretoFes e funcionáros ano, implantar novas modalida
da Codesc.

,

des de jogos on-líne em Santa
Receita: A qova 'loteria gera Catarina. ,

ainda receita para o governo do Como funciona: A nova

zenda.Dorestantearrecadadocom

Osprodutos - arroz; agulhinha
parboilizado Urbano e arroz

,
aguIbinba TIo Urbano, figurarâm

, pelo terceíro ano consecutivo na
,

, lista Top Five, em seu segmento,
napesquisaãarevísràéspecíalíza
daSUpetmercadoModeIpo.Apes'-

quisa Top Five é realizada pela
revista junto à supermerca-dístas
de todo oBrasil, que por sua vez,
apontamosprodutosdemaíorgiro
emsuasgôndolase.queconsequen
têmente, refletem as preterêncías
dos consumidores.

.....

, ,

loteria apreseilta vantagens, em
relação a outras comercializadas
no país. A cadarodada do Pimba;
por exemplo, vão ser sorteados
20 números de um total de 80.
Acertando 10 deles, o apostador
ganhaoprêmiomáximo deR$ 70
mil, independenté da quantidade
de ganhadores, já que o jogo não
depende de rateio.' "A partir da
realização da aposta' o sistema

, on-line garante . total segurança,
confiabilidade e· rapidez na

apuração dos prêmios", diz o

presidente da Codesc.
Os estabelecimentos

t[!J
�CORLIVE

ser sacados nas agências do '

BESC. O volante, é auto

explicativo: determina a quanti
dade de apostas, fixa o valor da

aposta, que vária entre R$ 0,50 e
R$ 5,00, e permite ainda que o

.apostador repita os mesmos

nürrerosautomatícarrentedurante
umahoraseguida, o que equívale
a 12 sorteios consecutivos.

,"��e��
� tÚ aLt4 'tuek

Prese,ntes • .Decorações e luminárias
,

rmecorlive a cw-teent'�

VISITE NOSSO
SHOW-ROOM, "A conquistademaís esteTop

Five é umgrande.íncentívo, para
que continuemos investindo em

tecnologia; objetivando uma

maior qualídade do nosso pro
duto", ressalta Jaime Franzner, -

diretordaUrbanoAgroindustrial. ,._------------------\-.__-

Rua Domingos da Nova, 154
(ao lado do sinaleiro da Reinoldo Rau)

Jaraguá do Sul· SC· TELEVENDAS: (0473) 72-1890
-

- \, \

MALHAS LTOA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A'FÁBRICA
ROD.,SC -416, NR 2727 - RIO CÊRRO 11

FONE: (047,3) 71-0099
FAX (0473) 71�1045
JAR,AGUÁ DO SUL - SC

o e�dereç() onde a qu�lidade tem bom preço; fab�ica: Jacquard"
Soft� Cõtt�n, Moleton, Meia Malha I,isa e eslompodo, St�nflex,

-: ...
.'

'Xadrez, listrado, para atender confeccionistas �oramo de mallhas
DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JaraguádoSul, 26deagos�;'de 1995

"

II'

'ALUGUEL DE tRAJES, P4FlA FESTAS E OASAMENTOS
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 1:84

RETRATAÇÃO
Jóinville, 25 de agosto de 1995

Oeclaramös para es devidos fins e a quem possa interessar, que a EmpresaMam
Comércio eRepréseliltações Ltda. - Rua \J,enânc�o daSilva I?Qrto, -31.8 �Nova Brasília
- CGC 82.094.576/0001-01 Insc .. Est. 252.008.620 - Jaraguá do Sul-liquIdou o título
3.0085594 - valor de R$ 28,86 "Vene. 0à/01/95, enviado indevidamente ao cartörlo

.

de Protesto de Jaraguá do Sul. Oeclaramos. ainda que a empre�as MaZzá Comércio
e Representações Uds. liquidou em dlases débitos nadatendo até a presente data,
que possa denegrir sua ill:)a,g�m. 'Retrata'Cooperativa Central Catarlnense' de
L.atlcfnlos Ltda. CGC 84.094.596/0001-78 -I nsc. Est. ,250.696.096 - Estr. G_eral Ooha
Francisca, 8085 Km 06 - Joirwille - SC '0474) 35-2180.

.

.

,
'

Margot Adelia Gtubba Leblru!nn; Ofi&a1 doRegistro CiviÍ do 1° Distrito daCo�a de�araguá do sÍII, &Iado de Sanla catariJ!a, faz saber que comparecerapl nesl!"Canório exi1!indo'
s"';' documéntoS exigi�os pela Lei, afim de se habili�m para casar os seguintes:

.

.
'

'.
..

"

.

. ,
EDITAL N° 20.092 de 17.08.1995

AGio'HElLER E ELIETE MESCHKE .. ,

Ble.brasileiro, solleiro"vC!1c1edor, natural deMassuanduba, neste Bstado, domiciliado er";idente naRua carl<!s Bggert, 403, Vila La1a� nesta cidade, filh� de João Heiler eCasaemira

RinkawetSldHéilet,·' ," . ,
.

.BIa;brasileira, solteira;vendedora,natural deJar'aguá doSul,domiciUadaeresideotenaRuaJoaquimFrancisco dePaula; nesta cidade, filhadeWahnorMesc:hkee:SibilaBe�erMeschke,

EDITAL N' 20.093 de 17'08.1995
.

,

.
'FUVIOPO'imCEI.LlEcáJAGELSLEJS�: ,

Ble, brasiteiro, solteiro, cobrador, natural de J'!f8guá do Sul, domiciliado e re�idente naRua�oin'(ille, 3.771, nesta' cidade, filho de Pidetis Poriticelli e Marli S�zia Ponticelli.
BIa; m:..ileira, solteira; do lar, naiural de Bazri, Velha; neste Bstado, domiciliada e resideote na Rua Joínvílle, 3.771, nesta cidade, filha dÍ; Izidoro Gelsleishter e Lucia Ku�owski
Gelsleisbter,'

, '

.'.

EDITAL N" 20.09'1 de 17�08.1"5
�SANJO I!AULCO�ço li: I!ERNANPAVI'l'Kf)SKI

'

,

BIé, bruil.wo, si>lteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado-e residente na Rua Joinvilte, 2.1'20, nesta ciiJade, filho de João Co�o e Nelcia Paul Colaço••
BIa; br8sile� solte\nÍ, professora, natural de Jaraguá do.Sul, domiêdiada. e residente na Rua Padre,Aloisio Boeing, �83, Barra do Río carro, nesla.,idáde, rdha de Olegario Vitkoski
e Constan9aAnaVitkoski. I

.

" .', •

EI)ITAL N"'20:095 oU ':7;�'"1995
. REINATO S0USA pkivA EGWlELENE BARDIN

Ble, brasileiro, solteiro, adeta, natural de'�PO furmo.o - Presidente�Ira, BaJii!l, domiciliacio e r�idente naRua Joãi.carlos Stein, i72, ein Jaraguã.Bsquerdo, nesta cidade, flÍho
deDjahnaRodrigues daSilva e Benitza SousaPaiva.) ,..", ,

BIa; brasileira, solteira, dó Iat, natUral de Jaraguá,do Sul, domiciliada e rçsidenté,na RiJa João Carlos Steil!, 172, einJIII"aguá·Bsquerdo, nesia cidade, t:dha de Oilson Lj>reno Bardin e

Bernardete �din,
'

.

'
.

EDITAL N" 20.096 de 17·08.1995

'.
'

"

NiLTC?NROSAEJl!SSARANUNESDEOLIVElRA, ,

.I ._

Ble, bras,ileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá,do Sul, domiciliado e residente na Rua VenAncio da Silya Porto, 873, nesla ci(1ade, fillio de AmaI,do ROsa e Cecilia SIr_!'lowR�
BIa; brasileira, solteira, doin6stica, natur"lde São Jorge d'Oes� PáraDlI, domiciliada e residente naRua Venancio da�ilva Porto, 873, ne.1a cidàde, ftlha de João Ahneduri de Oliveira

e Mària Nunes de Oliveira.

,
,

. EI)ITAL N° 20:097 de 17.08.1995 ,

.

Cópia rec:ceblda do cartório de Curld..a.... _te Estado ,

, ,GILBERTORODRIGUES DE JESUS E�Ll RODRIGUES DA SILVA-
Ble, brasileiro, .olleiro,comerciário, natural deCuritibanos, nesteBslado, l!l>�illado eresidentenaRuaJoãoP1aninscheck,827, nes,1a cidade, fl!ho de lnacioRodrigues deJesus éRosa
ciaSilva. .' /'

' " , '

.

.

Bla, brasileira, .olteira, cOstureira, nàlural de Cwibbanos, neste Bstado, do'l'icili""'" e residente em Curitibanos, n"te'Bs�o,. fdha dO'l!lrandináRodrigues da Silva.

EDITAL ioI° 20.098 de 18.0':1995
"

.

,

.
' PA:U1.0 SERGIQ E SONi DA APARECIDA QOJ1llER RODRIGUES "

.

Ble, brasileiro, solteiro, tintureiro, niltw:aI de PonteSetrada, neste IilstadO, domiciliado e resideote na Rua Dommg� Rosa, Ilha da Pigueira, nesta cidade; filho de Zeferino Alves•.
BIa; brasil�ira, soleira,auxiliar d� ptodução, natural de (leDeral Carneiro,� domiciliada er�idente'naRuaDomingos Rosa, Ilha da figueira, nesla cida4e; filha deLauroRodrl8JIes
e !'I&ir HofferRodrigues.' ': - ,.'

-. ,

,
..

EDITAL'N° 20.099 de I�Õa.1995 '

• RoilSÓNFOSSILEMARisrERPAULJSTA .

Ble, hraiileiro, solteiro, comerciário, n8turai de Curitiba,PaJ'8!Iá,domiciliado e residente naRua Leoppldo Jaussen, 238, nesta cidàde, filho deJoséUbirajaraPossil eMaria SpeziaPossil.
B1;I,.brasHeira, solteira,promotora, natural deMonte�telo, neste�tado; domiciJ!adae residente naR,ua.LeopoldoJanssen, 238, nesta cidade, fJ,tha deBuclidesPautista eMàriaHercllia
Res"'ll Pautista.

. -
.

.
'

,

'

'

'EDITAL 1'10 20.100 de n-08.1995
. ADRIANOJUNKES EMARINElJATlANA JlMENEZ GARCIA

Ble, brasileiro, sotieiro,'come!'ciante, natíUaI de LuIsAlveS, nesreBstado, domiciliado e residente na RUa DonaMatilde, 1:422,yilaLaIau, nesta cidade, filho de Valdinô Junkes e Btona
Kroieh Junkes.

'
'

, BIa; brasileira, solteira, professora"natlJral de Jaraguádó Sut, domiciliada e residente na RuaPadre Homeio Rabello;,360, ouaramirim, neste Bsladó, fdha de Matheus JirnenezGarcia
e Leontina Valcanaia.

'

"I
.

EDITAL N° 20.101 de.n.0a.'1995

.

'

'.
. CLAIDIRAUGUSTOD.IASEMARlASALETEPETIU .:, .

Ble, brasileiro, solteiro, cobrador, nati1ral de Itacorá· SãoMiguel do Iguaçu, Parat!á, domiciliado e residentenaRUaea.los Bgger� 179, V. iIa LaIau, óesta ,cidade, ftlho 4eZenaideCecilia
Di...·' ',.'

�

..' ," ',' ,
'

BIa; brasilem\, s�Iteira, diarista,!"'turaI de Barra 'velha, nesteBslado, domiciliada e residente naRuacarlos Bggelt!, 179; Vila Laia\!, nesta cidade, filha de ValdelQâr Peb'i eMaria'Pelri,
'. " .' :

.•
'

EDITA:L N° 2O.10Z chn.08.1995
SANDRO JOSÉ BAGATOLÍ E MÁRClÄ LAMlN, '

Ble, brasileiro,' sqlteiro, metahllgico, .iatw:al de Jar� do Sul, doJ!1iciliado e residente eil! RlÖC!irão Mo11!a, nesta cidade, filho de �o.ê Sagatoll e Célia Spezia Bagp.toli ..
. BIa; bras,Heim; solteira, ilo lar, Datural de Oas,par, DeSte BsladO,'liomiciliada e residente= Ribeirão Molha, nesla cidade, filha de LaudeUno Antonio Lamm e Maria da.Silva Lamin,
"\ "

EDI1'AL N° 20.193 de 23-08·1995
GIANCARLO,CANEI ESHEILA GISELE KAUFMANN

'Ble, brasileiro, soltOiro; dentista, natíUaI de Getúlio Vargas, Rio Grande do'SuI, domiciliado e resideotenaRua P1o!ianópolis, 15:3,'apto, 31, nesta cidade, filho·d� DarcyCanoi eTereza
IDez0anei.·

'. ,
'

, ab!, br;lSileira, ,olteira, dentista, natural deJaraguá do Sul, 'domiciliada e�esidente na Rua'Bpitáclo "essoa, 405, nesta cidade,' filha de Ivo Ka;w.,imn � �arisa Tensini Ibufmann.
( ., '.

. : EDIT�L N· 20.104 de'23.08·1995
FLAVIO DESOUZAMELLO'E ELIANE APARECIDA, DOS SÁNTOS

Ble, brasileiro, solteiro, coma:ciário, ßiltUràl de Rio de Janeir,?, Rio de Janeiro,'douiiciliado e residetite naRua'Joinville, 1.387, óesta,cidade,.rdb':' deManoel Jesus Guimarães deMeio
eMarta de SoUza,Melo.

: '" .

,.'.
. '

.' ,

Eila, brasileira, solteira, vendedora, natural de Curitibiujos, neste Bslado, domiciliadli,e residente naRua Bpitácip Pessoa, 111, apto; 84; D,esta cidade, filha deAntonio Acir dos Santos
,

e Leónilda Alves dosSantos,'
'

,I
.'. ,

,

, , .

. EDITALN·20.105de23,08.1995 .

" ," RENI DE,LIZ,E�RCIA RIBEIRO ':', I

Ble, brasileiro, .oll.iro, metalurgico, Datural de Lal,.. , neS\!! Bstado, doDllciliado e residente na Rua Joaquin) PranciSco de Paula; nesta cidade; fijho de 'Sébastiäo,de Liz e Paiilina de
Uz.

' , '
.

BIa; brasm;ira, soilem., do lar, �tur;d de�ara� do Sul, domiciliada. e�idente naR";' Joaquim,Francisco de Paula, f'dha de PedrQ Ribeiro e LaIlrÍIa Ribeiro.
'"

E .!lara que'ehegur ao conhecimento dé .tÓcloS, m;mdei passar 'l presen!e Edital que será publicado peta imprensa e emUlrt.ótio, ónae será afixadó por 15 (quinze) diÍIs. '

EDI,.AL',
PATRICIA TAVARI!S DA CUNHA GOMES Tabetiie Oficial'de TItulos da

('.omarca de Jarag\lá do Sul, Estado de Santa ('a.tarina,.na filUDa da Lâ, ele.
, Faz saber a todos quanto� edital virem que se aCham neste Tabelioßlllo ps!a

Protesto os Tftalos conlra:
,

An<btliza C41çadOs· R. Alberto S. D1!1DOIl!, .138· NC!'ta;
Arlt:m6veis Gielow lida.· R. dustavoGum7. 359 �Nesta;' .;

A1dode.Souz!I·Av.MaI;Pe9dOro.I0I4-N'esta;
•

Água e "anl\l Jara. Saneam:nto lida. - R. Reinoldo Rau, 86 • Nesl\l;
MoosoManske - R. Roberto ãemaD!l, 2001 • Nesta; j

Aguae P1antaJard. Saneam.; R, ReinoIdo Ra,u, 86· Nes�
Bibiuy bich1stria Têxtil Lida. • R.Rodolfo Hull'énuesster, 64 • Nesta;
Beibmbrock Cométcioe AIaca.do - R. Joio J. AyrQSO' NesU!;
IIe!l=brockCométciö e Atacado - R. JoioJ.A�. Neslà;
Bar e�a ParizoIIo • R. 772 ó" 03 • Nesta; "

ÍlyHouseJdd. Com, Art. Mud. Ltda. "EsLRi�MolIia· Nesta;.
Com. Rep. Marialdo lida' EslradaRio Mb!ba;
COnfi:c:. Gribtull- R. Duquç cl, ('.ooas, 4� • ConJpá;
,Can. de'fCcidos PomerodeLtda.· R.Bemardo� 590' Nesta;
'Diooi:i JOIO Bogo" R. Comad Riége� 680·N"";
Dalton Borba·R. JoãoM�, 40 - Nesta;
Dislr. de AHm. Jaquelini 1!.Ida•• BR 2110 Km 80 - Nesta; '.

borsan IÓd. Com. Vestuário LIdà.· R. João i Ayroso. 1825· Nesl;l;
DisIr. de AIimcntos Jaqueli,ni LIda.. R. Prof. EngelbertÚesdíIer, 1999· Nesta;
Bmprésa�Turik, (,.oin. dp Frutas. Es1rada Felipe Scbmídt - NeSta; (

F1ex'sProd. PromoçõesePllbticidades·R. 25 deJuIho,.I 153 - NeSta;
, GtáficaeEctitora 22wa· It 0umetcin40da SUva,4IO· Nesta; ..

Gewa Com. Rtp-ea. Prods, AIlm. LIda.. R. Henricb Góis. 157 • Nesta; •
IvanorReiCbert· R. Roberto tieDlÍu!tl- NeSta;

,
,

Iv�Oliver,Óbísí Rlho:ME· R. Felipe Scbmí.t, 249 . ,Nesta; ,

Indústria Fio Thttil LIda.• Rod. BR 2110 ff 3033 • Nesta�
José A.I'inh9.Representações LIda./- R. Rudolfo.HuffenuessOer. 50· Nesta;

.

Jartec('.oiD.'� Itlda. [,Ida••R:.3 de Maio, 1�5 - Nesta;
"Joacir Torres Albayde·,R. VillC<llldp Taunay - Nesta;

,

Lugí;me Repres. LIda. - R. A loIe 02 Lot. Sto. Antonio· Nesta;
Luiz (,.ados de MlUo· Walle!:Marquanit. Nesta;
Luào de AujnoMachado· R. MaxE.�, 121· Nesta;
Levi de V. Borba& aa LId!t. • R. JOÍíIviDe, 1399 • Nesta; •

MàIhas Jane lida.· R. Alexandre KoeDer, 22 - Nesta;
·

MalliiIs Jane Ltds:: R. A1exaoor. K�er, 22· Nesta;
Manoel F. da Veígà -R. Bernardo Dornbusch- Nes�; '.
Moacir MilUer -R. JoséT. Ribeiro - Nesta;
Men:eariilVandsí 1>Idä. R. Mal. (,<lSteloB�,. 30.18 ,NeSta; .

Mercearia fali •.R. Valdeolar Rau, 7980· Nesta; : \

Motel Castelo L!da.'. Rod. BR iz80 - Km11- Nesta;
MulIimaJças.ME· R. &úlio C. Jourdan, 62 • Nesta;
.Origí� Soluções ('.otn. Instalações - Rua FcQ. KoIosOWlki, 41 • Nesta;

,

PratatieUiI ('.otn. Repres. deJ6ias L!da-·R &po AntOnio (,.ados Peneira, 950 - Nesia;
.

,

Protege {'.entrai de CAdastro· Rod. DR 2110 K 63 ilO 5249 '.Nesta;
,

· l'édro Anjos de,Oliveira: R. AugUSIO Lessmann, 42· Nesta; -

PoIODO!fe Alimentos e Vest. Lk!a.: R. !Iernardo Domhu� 500 - Nesta;
Rei dbIi,Bõtõt.;. R. Adolfo TtibeSs, 400· Nesta;
Rei dos Botões COII&de Aviam. Lida. • R. Adolfo TtibeSs, 400· Nçsta;"
Racbor Iod e ('.otn. Art. Borracha Ltdà.• R. J� Papp, 346· ·Nesta;
Rei das�tida. - R. AdolfoTn�, 3$0· Neslll;
Rubem Fonseca Ftexa· R. Reinoldo Rau, 86 - Nesta; \

Sukata·Com. C.onf:LIda.•R•.WaUerMatquri,;282O· Nesta;
'Super�'E1etrônica tida - R. Mai. <:_0 Branco, 3434·�
SeDiar TranSportes ServíçosLlda. - R. JoinviDe, 5130 • Nesta;

· Silvestre 'M.s.R. 28 de AgoSto � Nesta;
,

Tejatex ('.om fud. Pro.!- Têxteis l;Ída, Estrada Silvado • Nesta;
Tmgjtex Benfeâamcntos TêXleu LIda - It 603 nO 165 (João Pessoa) • Nesta;
TextiIasLlda'••R.J��r, 189 - Nesta;
TransPortes e Repres, :rransfrios LIda. - R. F1ori�, 45 • Nesta

\ ValtteMàIhas bid.. ('.otn.RCllreüida. Rod. BR.� Km62· Nes�
Valete MàIhas bid.e ('.otn. Repres. Lt.la- Rod. BR·280 Km62- Nesta;
Vl]son·Merl9- Av. Mal. Deodoro,88·Nesta; ,

WlildemárRlll'Ck - R, ArtburGointber, 220 •.Nesta.
.

E, como os ditos devedores não forám encontradoS'OU ,

,se recusaram a aceitar a dévida intirÍl�ão, faZ por int�rmédio
do pvesente'edital, pllfa que os mesmos e�mpareçam neste

, Cartório na rua ArthutMüller, 78, no prazo da Lei a fun de

liqqiclar o seu d�bit(Í, ou enmoäat razão porque nilo o faz, sob
a.pená de serem os referidos protestados naforma da Lei; etc.

KElj!U'�guá do Sul, 22 de agosto de 1995,
.

Tabeliã
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Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 1995
.

'c()RREIODOPOvo-9

/

S()ciedade em. .Destaque

CJItll'lineAgnolimrece!Jedasm40s.deRiJbertoBreithaupt,a chave do.
primeiroEscort, dapromoção "SorteSuaSerCUentedoBreithaupt"

PostoMarechal
-

� entregou um
apartamento

\

A promoção "Maré de
Sorte (', da Texaco,

realizada no PostoMare
chal, em Jaraguá do Sul,

.contemplouHomero
FIesch, com um'.

apartamento em

Balneário Camboriú.

A, entrega aconteceu
terça-feira passada, . Homero (E) com JuveIUIÍ De-·.
nopróprioposto.

,

march;' proprletdrio doposto �

IBENDA
PREPARATIVOS

.

'OColégloE,taduaIAlberto
Gatasprepara,!, o

Bauer promove nn próximo
.

,', A' '-

dia 1� de .set�mb.ro,:na ?�ate para O mes Je-· setembroMarrakech, ,l partir das 23 ,'. , . Uj
horas, Q"Studcllt Night". Os ,

.'. ,
'

ingressos .já estão à venda na

,secretaria da boate ou 00 pré
prio colégio.

*1'********

*Hoje na Notre Dame, 'tem a

Banda Luz, de Blumenau, que
animou a festa ontem. na pro-

' ..
moção do DivinaProvidéncta.

,

,
E lembrando. dia 16 de setem-

**********

partir desta edição',
começamos a divulgar
fotos das.beldades. O

baile será animado pela
. BandMil Show, do ÂIUI Ptud4 S. MlII'ctdto

,Paraná, e está sendo

preparado pela elegante
Cecília Menegotti.

o mês de setembro é

especial para as ninfetas
de Jaraguá do Sul e

região. No dia 30, o
Clube Atlético Baependi
recebe vinte gatinhas' que

estarão debutando. A

JordllnaMlI1'a Sousa Bona

debut

·1

bro, os gaúchos Engenheir:os
doHawaiiprometem /�lJIaglan-
defesta.'

.

.**********
*Os organizadores doJaraguã
Motor Cíube confirmaram

. para hoje e amanhã, no autó
dromo em Nerea Ramos, a V
etapa do campeonato Cata
rinense de Motovelocidade.

***********

* Dia .2 de setemb.1�o tem () 9'"
baile do chopp. nó Vieirense, a
partirdas 23 horas. Asmesasjá
podem seradquiridas ,:,a sec;e
torta da sociedade. '

.**********

*, De 6 a 22 de outubro, em
Ita.jaf, acontece a 9"Marejada
(Festa Portuguesa do Pesca
do). Partlcipel.

. **********

*Dia 8 de setembro, no Parque
Municipal 'de Eventos, em

Jaraguá do Sul. será lançada
oficialmente a 7'}Schútzenfezt.

**********

* O Lions Club promove no

próximo dia 10, noClubeAtlé
tico Baependi, a lWNoitcAIe
mão Os cartões .já estão à ven
da na secretaria do clube I.or
ss 30,00.

*'Amanhã, no SalãoParoquial
Evangélico. apartir das I� ho
ras. tem a apresentação de co,:,

"

rais de Jaraguá do .....'u}.

111

, ,

AtbWIuIBauer Conti

FláviaMlIllerMuniz
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, ;

�Ci'�i'�I _
,

AleulJ!Ulrô Cirilo, filho de Jair eMhcia,
I compktou 4 anos quart�fei,ã

o'
.

Aconteceu; na nQlte choveu iUm ftlo entorpeceu

Q
Os ân,imós des.apa'receram t"'"
Mas o amor permaneceu! �. ,

'Z Lembrava de você: p t"'"

Bailando com graça �

.�.
trnagínava tocá-Ia

"

CI.l

Delirava amá-Ia
CI.l
,.._

) �Novo mundo observo:

,� " A sós sou vagabundo ... 'êContigo ... rei astuto! ;J>.

O O tempo continua Instável 8
� e quanto mals nubla CI.l

,

, Mas lhe abraço. 8
._.,

MODA MASC. E FEM.

SOCIAL -<

Gente & Informaçõ�s
, ...'..

. I"
"

Participe do'
50 P"

.

. remlO

TeresaMartin'
,

Uma grande ehance para os

, poetas mostrarem seusttaba
lhos nestesemestre. 05°
Prêmio TeresaMartin dé
Literatura.Para participar
basta enviar um conto (datilo
grafado em espaço dois em uma

só face do papel), para a rua

Antonieta Leitão, 126; Cep
02925, SãQ Paulo, até o

próximo dia 30 âe dezembro. O
trabalho deverá.ser enviado em

três vias com pseudônimo, e um

envelope lacrado com nome

completo, RG e o título do
trabalho inscrito do autor. O

vencedor receberá uma viagem
à Paris, Roma e Londres, pela
'Vqrig, além 'de ter-publicado
seu conto nas principais
faculdades Teresa Martin do

país,

Marrakech
com novidades'
Serginho Cunha, da Marrakech, .•

'

prométe esquentar o mês de
setembro. Antecedendo o mês
do 6° aniversário da casa, .

cerveja e doses custarão apenas
'

R$ 1,00, A entrada, até meia
noite, também sai pela metade
do preço. E em outubro, '

grandes atrações estão
por vir. Aguardem!

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO 'INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, �'�
FONE: 72 ...0460

Jucinéia • Vanesstl

- São Pedro escolhe rainha'
A,EsCola Básica São Pedro, de Guaramirim, escolhe no próximo dia

2 de setembro, no Clube Efektus, a Garota São Pedro/95.
.

Confira seis, das dez candidatas que concorrem ao título
.

maior da beleza guaramírense;

. ...
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'I

"

Segunda· . etapa. da Op,eração· Dezbicic�e�a$apre.endida�
c, ',.... ':�' ..

' ','.
I' .,.. pela .polieu: em ,Corupa..

entopela, notl} ICOU garagens ÇoruPá-1pólíci�civildé delegacia, VanderletZocalelli.
, ,,' "

'

,
"

, Corupá apreendeu na s,emana Neguiahoestavasendo investi-
,� passädà.dezbfcícletas naloca- gado desde janeiro. "Naéptx:a,

J
'

", lídade de Rio Natal, na divisa ele ainda era de menor, mas

'a';'guádoSul�Trêsequi- vistoriados no total. "Fiscaliza- gunda etapa, da Operação, )'comS�oBentodoSuLAritôhio agora responderá inquérito",
pes das polícias de Jaraguâ do ',mos catorze revendas de carro, é

�

realizada somenteem.laraguádo Cardosç ,PàdiJh�, Ci Neguinho, garante Zocatellí, �crescen-
; Sul e Guaramirím realizaram foi aplicado somente o!!o rnul- Sul.foi ceibiracomercíalízação" 18anos,foiindiciadoporfurto, -tando que Padühájuntamente'
qúarta-f�ira ,à tarde, a segunda tas", afirma o delegado da 19a decasrosroubadose asonegação qualificado e" responderá' comlvanild<5SikorSki,,20anos,'
etapa da Operação Centöpéia, .Delegacia Circunscricional, de impostos, '

'

'

inquérito em liberdade. '.
estão sendo indiciados por,

, Diferente' da primeira etapa -
, AdhemacGrubba, acreseentanêo

,

,

' Terceira etapa Segundo O responsável pela arrombamento:
"

'

quando
"

que as multas totalízaram :R$ 79 De acordo com \GrUb]?a, .a
"
.'

' -,

foi teí- 'MuA,rtJS slii
\
mil. "Pelo número de garagens 'terceira,etapa da Operação

ta uma existentes' no município, poßerá ser realizada no mês de
blitz .no 'SYSlldOS aproximadamente 4q, considero setembro, "masnãosabemos aio:"

'

posto da, baixo asnotificações"; garanteo da de que forma vamos fazer",
Polícia /tJ/o/izfJ"tim delegado. O objetivo desta se- derme..'

. ,.

R<xJoVIá- ,

' / '

riaFede- I 8$ "mil .

'd'
,'o"

.

rat, e��.,
,

"Esta ospreparam-separa 3aetana" '

Guarammm -, a segunda etapa ' ,r
,

constituieínvistorianasrevenõâs
"

Ao, contrário de Santa te mês. Estes estados estão se

de carros em Jaraguä do Sul. Catarina, os estados de Mato preparando. para o mês ,de

,

Foram apreendídos oito veículos Grosso do Sul, RiQ Grande.do setembro"guàndbaconteceuma
, queapr�entaramÍJl'egtiJ.aridades, f Sul e Paraná, que integram a, ,etaPaüníca entre to�os os esta- ,

no cha;Ssi, documento, e a cor Operação Centopéia, não dos, Adataaindanãoestádefi-

I original, além de 1'78 'carros ie.alizaramasegundaetapalles- .nída,

FISCALIZAÇÃO FLAGRANTE

Oficiaa de Latearla�
-

-

..

�.
. ..

, DOISANOS CONSECUTIVOS,
� ,.

_.
.

.:i

'DE LIDE"ANÇA ,EM,'

',12 LUGAR':

GERtlflCADO
, , l',

fIL4S�,,,, ' ','

�..M',," ,,' 1,','
�-Pl lein a Brata satisfação'de

outorgar o presente- certífieado à:
,

Denicar Oficina de Ietaría
" Ch.pe8çiio e Plntu ...

,
porllB�ersido con.!lagrado(a) em primeiro
lugar na ,peilqUisa' 'de', Opinião Pública" ,

realiZada, nesta cidade.
'

,

"

'NA OPINIÃO PÚBLICA
-
"" ' "-

COMO DESTAQUE BQ AN,!'
,.

"0 SETOR OE SERVIÇOS DE'
OFICINA, CHAPEAÇAO' E .

,

.

,
..

PINTURAS· "

j

, . ,

.Jaraguä do Sul, 14' de Junho-de 1994

,1,
'

NÃO PRECISA SER AUTORIZADA,
TEM .QUESER'ESPECIALIZADA'

.\

,:�! '-", ,:.

I.:'

I o;'

CERTIFICADO

.""
'.',

,

�'" tem ,a 8pata �atisfação de
oUlorgap o presente 'certificado â

'

Demleer Oficiaa de Lat�ria
'

Ch.� é: PI.tu...

por haver sido co�s�Brado(a) em primei;O '/',
lugar na :� de 'Opinião· Poolie;B ,.

'ryalizada nesta Cidade. ' '.._...
:",

, Jaraguá �o su1.23 de Junho de 1995: .

.,,'N Q =
OultP8lTc:n
DiI-.de�

RUA MAJOR JÚLIO FERREIRA, 244 - VILA lAlAU � JARAGlJÁ DO SUL � SC - FONE/FAX: (0473) 71-5057

, :

I,

li

,
....
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Jaraguá do Sul, 26 de agosto de

Cascavel-A maioria dos pi- genteestãiniciandonoautornobi
lotos da Fórmula-Ford, que se lismo", ressaltá o piloto"
preparam pará disputár a quarta .acrescentando quena terceiraeta- ,

etapa, dia 28, no autódromo pa, o carro já começou a ter um
internacional de Cascave, não rendimento melhor. "Estava em nato - o carro apresentou
conhecem o circuito. "Ninguém quarto.masumproblemanomotor problemas em todas as corridas

.

andou aqui ainda. Isto deixa to- '·fez eu abandonar a corrida", ex- , aposta em uma virada em C�
,

minino), karatê feminino, tiro �. dos ein igualdade quanto 'ao co-
'

plica Zuníno, campeão brasileiro caveI. "Estamos treinando coo

carabina e futsal; "Destasmo- nhecímento da pista", salienta Q e panamerícane dt: Kart. - tantemente para esta prova

dalidades, três tem condições piloto cararínenseCabrielZunino, Paraestaquartaetapadocam- garante o piloto.
de brigarpor uma medalha", da equípe Vale dos Calçados/ peonatódafõrmula-Ford.outros A êlassificáção até a terce'

explicaLeutprecht, referindo- DurkoplBancoBandeirantes, que', dois pilotos temboas chances de etapa. tem Ricardo Maurício e

se ao vôlei feminino, atletis- acredita em um bom resultado chegar ao p6dium: Urubatan primeiro (42 pontos), Du
amanhã. "Recebemos o apoio de helou Jr., e Fernando Pantaní,' Pamplona em segundo (40
novospatrocínadores.Assim, po- ambos de São Paulo. Apesar de tos) e Juliano Moro (30 pontos)
demos desenvolver mais, treinar 'não conhecer a pista, Helou Jr. Zunino aparece em nono lugar.
maiseíssoéimportantequandoa tem a seu favor, o retrospecto com 9 pontos ganhos.

, I ,

JASC ,

J araguá d_g' Sul - �elo
segundo ano consecutivo,
Jaraguä do Sul conquista o'

título de campeãogeral da fase
. regional dos Jogos Abertos de
SaIita Catarina. A delegação
jqpme mo feminino e tiro carabina.
somo u SU/P/lISO fDi O presidente daPME destaca'
81 pon- D XDdlllZ qw'

as equipes de futsal e vôlei
tos con- • _, , masculino, que voltam a

tta56de gOIOIl/IU vogo,' disputarosJogos Abertos de-
Timbó; JIIS( poisdeseisanoslongedacom-
que

liDS'
petição. "Conseguimos o títu-

ehegou lo na fase regional com o vôlei
'em segundo lugar e 51 pontos .' e ovice. no futsal. Esperamos
'de Joinville, que apareceu na que nos Jasc também possa-
terceira colocação. "O resul- mosrepetírestedesempenho'', :

tado já .era esperado. Estava ressalta, acrescentando que ó
dentro do nosso planejamen- fina,} do futebol de salão foi
to", afirma o presidente da entre Jaraguãe Guaramirim,
FundaçãoMunícípaldeßspor- quevenceupor

ã

a 4evaipela
tes, Jean Carlo Leutprecht, segundavez ao Jasc nestamo-

Para os Jogos Abertos, dalidade,
,

Jaraguá vai contar com onze' 'A delegação-de Jaraguä do
equipes: xadrez, tênisdernesa, Sul desembarca eni Rio, dó
atletismo, vôlei (todas às mo- Sul com 120 pessoas entre
dalidades 'no masculino e fe- atletas e técnicos.' .

APEDIDO

, Bingo eletrônico
Esclarecimentos

do em janeiro de 1995 pelo então qualquerdespesademanutençãoéi
presidente do Grêmio Esportivo sistema e livre de quaisquer outros
Juventus, Adelino Bornpani. Em se-

.

ônus 'de natureza legal. Este é o

gundo lugar, a concessão do bingo de percentual definido na legislação
campoà empresa "1. Wodzinski Pu- citada acima(LeiZico),estandoaté
blicidade" está implícita 'no teor do muitoacimado que outros clubesdii
contrato firmado, o que se pode veri- Estado e do Pais recebem, algUIIS
ficar a uma simples leitura do seu em torno de I e 2% (um e dois JlOt
conteúdo formal. cento). 'Para a premiação, caberió

3 .:O presidenfe atual do Grêmio 65% da arrecadação, inclu4tdo-il
Esportivo Juventus afirmou, posteri- nessepercentual tributos een�
ormente.queteria obtido licençaver- 'em geral, e 28% \Ie dêstinarêo a

baI da empresa "1. Wodzinski Publi- todas as despesas da empresa COIi',

cidade" pataexplorarobingo decam- eessionária,
po áté o final de 1995, o que não é.

,
"6 - OBingo Eletrônico, incl�

verdadeiro. A autorização verbal, que
'

ve, será umamodema casa de l81ji,
agora confirmamos de público, foi ' de Jaraguá do Sul, a ser instalada ..
fornecida para o prazó de 90 (noven-

-

avenidaGetúlio Vargas, ondea�
ta) dias, acontar demeados de julho .mente funcionam as lojas Millium.
passado. 'com equipamentos modernos, CCII'

" 4 - Em entrevista exclusiva à Rá- forto e segurança e será inau
dio Studio FM, o presidente do Grê- ainda'antes do fmal do ano,

mio Esportivo Juventus declarou que 7 - 'Estes são os esclarecimentll
nãopretendequestionarjudicialmente que sentimos necessidade de co�
o contrato assinado entre ö clube e a car, para não permitir que col�
empresa "1. Wodzínski Publicidade" çõesmal feitase danosas progri�
paraaexploração comercial doBingo na imprensa, em prejuízo de queot
Eletrônico,

.

pretenda, como a empresa 'J,

5 - Finalmente: torna-se necessá- Wodzinski Publicidade", contii1uar
rioesclarecer que, darendadoßingo, .c.trabalhando pelo desenvolvimento
caberáao Juventus'õsdarendabruta de Jaraguádo Sul.
enão da rendalíquida, como sedivul
gou, ficando o clube isento de toda e

Tendo em vista informações
distorcidas veiculadas em reporta

. gern do jornal atribuídas ao presi
dentedo GrêmioEsportivo Júventus
e a respeito do 'Bingo Eletrêníco
que será gerido em Jaraguá do Sul

pela empresa "1. Wodzinski Pul)li
cidade" mediante contrato legal as-

. sinado em janeiro deste ano e regis
. trado em cartório, temos a esclare
cer o seguinte:

I - O presidente do Grêmio Es

portivo Juventus negou terminante
mente terdado declarações segundo
as quais estaria com intenções de

, questionar judicialmente o contrato
da empresa "J. Wodzinski Publici
dade" e o Grêmio Esportivo
Juventus, no qual se concebedireito
de exploração c�mercial do Bingo'
Eletrônico em Jaraguá do Sul, de
acordo com aLei FederaI8.672, de
6 de julho de 1993 (Lei Zico), regu
lamentada pelo Decreto n° 981, de
II de novembro de 1993,

2 - Na matéria veiculada no jor
nal "Jaraguá News", com declara

.

I

ções dó presidente do Grêmio Esc

portivo Juventus, diz-se que houve
, dois centratos, com o objetivo de se

incluir o bingo de campo na conces
são, E� primeiro lugar, houve ape
nas um contrato, o original, assina-

Jaraguá do Sul, 23 de agosto dé 1995.

RETíFICA DE MOTORES A ÁLCOOL �ASOUNA E DIESEL • COMPLETO ESTOQUE DE PEÇAS
.•�. . � ," _J, ,. ,

RETlF1CA DE MOTOR DE SEU AUTOMOVEL COMPAGAMENTO
EM TRÊS VEZES E COM GARANTIA DE 10 MESES - COMO TAMBÉM
RETÍFICA DEMOTOR!�SMERCEDES-BENZ COM GARANTIA DE 6.

MESES ou 50.()OO Km,

Rua Pastor- Ferdinando Schlünzen. 116 - Centro
Fones (0473) 72·2254/71·8047

Jaraguá do Sul- SC
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