
Documentos mostram

pagamentos irregulares
BjfJ�fltfal tfmpiin á�ea EstacJJu entusenfrenta
S pr. de f8maSif'teíitß O piranga hoje

A Comissão que in' ga de-

núncias de írregularida ua ex-

tinta secretaria do Ben .star So

cial, tem documentos que acusam

atos ilícitos.

Uma parceria com osmédicos

vai permitir que o Hospital São

José amplie sua área física em

mais 50 leitosparaintemamentos.

Página 13[MPRESsol Página 3

Polícia ambiental vai garantir
,

.

preservação da área do Bracinho
O' mais importante ção ecológica do tedaação decaçadores e

evento doDia daÁrvore Bracinho, que se espa- cortadores depalmito. A

noValedo Itapocuacon- lha por mais de quatro vigilância, agora, será

teceuquinta-feira,21,no mileseiscentoshectares. feita pela polícia

município de Schroeder Considerada õorno 'üm ambiental. O ato foi

com a assinatura de um legítimobancogenético, presidido pelo vice

convênioentreogoverno a estação do Bracinho, governador José Hülse

doEstado e a prefeitura, que inclui ausinadoPiraí que também garantiu o

garantindoapreservação 'já no município de início de obras na BR

da área florestal da esta- Joinville, éalvo constan- 280. Página 4

o Juventus faz hoje, contra o

Ypiranga de Erechim �RS) o

primeiro jogo da segunda fase do
Brasileiro (série C). Dia 1°, no

Marcatto, a segunda pMiicta... ,
...

Página 16 Malwoo. Gostosa como um abraço.

J�
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Preços baixos e alto custo de produção

PREOCUPAÇÃO

Preçodabanananão compensa
Produtores de banana do Vald do Itapocu estão

.praticamcnte pagando para plantar, Itão baixo é o preço

atual de uma caixa com 20 quilos. Em Corupá um dos

maiores produtores do Estado, la Associação dos

Bananicultores prevê dificuldades para saldar

compromissos com os bancos, .!. Página 5
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOvo-2 OPINIÃO Jaraguá do Sul, 23 de setembro de 199&
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EDITORIAL

Inferno astral no poder
Nas três maiores cidades de Santa

Catarina - Joinville, Bumenau e Jaraguá
do Sul" pela ordem - prefeitos atuais já
exerceram mandatos anteriores e, talvez

por uma terrí�et coincidência, vivem os

três um inferno astral político. Em

Blumenau,RenatoViannanão dizbom dia
ao seu vice, Vilson Souza, que.o trata da
mesma maneira. Em Joinville, Wittich

Freitag vive às turras com políticos da

coligação que o elegeu e, em Jaraguá do

Sul, a disputa pelo poder entre o PiB de
Durval Vasel e o PPR de Victor Bauer

ganhou as ruas e parece ser irreversível.
Nestas três cidades o quadro de animo

sidade e retaliações tem origem bem defi

nidas: faltam espaçosparaatendertodos os
interesses em jogo já para as próximas
eleições. Além disso, vícios adminis
trativos continuam sendo cometidos, o que

contribui também para que as relações
sofram um contínuo processo de deteriorá

ção, especialmente entre os poderes Exe
cutivo e Legislativo.
No caso específico de Jaraguá do Sul, é

mais uma prova evidente dos prejuízos
que, namaioria dos casos, são acarretados

.
aos contribuintes por causa de coligações
montadas com afinalidade exclusivade se

vencer eleições. Na distribuição de secre

tarias o PPR foi contemplado com apenas
uma e toda a encrenca remonta à época,

,

desaguando agora em duas comissões de

inquérito contra Vasel.
Mas isso só e unicamente como

-' consequênciadarepartição dopoder. Como
se vê a repetição foi um erro, que poderá
ser cometido novamente, pelo andar da

carruagem, caso o eleitor fique só com a

verdade que está sendo apurada agora.
I

4aConferênciaMundial daMulher
.

.

Terminou dia 15 último, na
cidade chinesa de Pequim, a 48
Conferência Mundial daMulher
que contou com a presença de
elemen-
tos femi-
ninos do Rmulhe,
mun do ocupandointeiro.
N es s a osespafos
confe- de di,eitD Irêneia.as
mulhe-
res, capitaneadas pela escritora.e
feminista norte americana Betti
Friedan,mostrarammuito do que
desejam, inclusive a exigência de
comandarem, elasmesmas, a sua
vida sexual, e tambémevitarem a

1r José Castilho Pinto

gravidezquandoacharemqueessa
é a melhor solução..

Ederamaentenderclaramente

, que essapropostada sexualidade
não é com o fim de obterem o

direito de praticarem o sexo com

quem bem quiserem, mas sim de

fazê-Iocomseusmaridossóquan
do estiverem desejando o ato e

.

nunca por obrigação.
Outras duas proposituras por

elas apresentadas, foram as da

não-volênciacontraamulher,prin
cipalmenteoestupro,edadiferen
ça que existe nas empresas no

tocanteàmulhertrabalhadora, que
embora desempenhando função
igual e com a mesma eficácia dos
seus colegas homens, sempre ga-

nhando uma remuneração inferi
or.

Como se depreende dos resul
tados dessa conferência de Pe

quim, as mulheres, entre outros

progressos,vãoalcançando aque
la igualdade que desejam, e com
razão. Pois, como já afirmamos'
umaveznestacoluna, sãoelas tão
competentes, empreendedoras, .

inteligentes e dinâmicas como os
homens, como bem comprova a

existência no mundo de milhões
,

demulheresmédicas, advogadas,
atletas, engenhei-ras, cientistas e
até astronautas, como a russa

Valentina Tereskova e a norte

americanaMarsha lvins.
* Jornalista

EXPEDIENIE ,� Eugêi'ioVI�Sc:tunöCkei
CORREIO DO POVO , DlretorGerãI

ADJORl�
Av. MUlchal Deodoro da Fonseca, 122

CGC 84.436.591/0€101-34 MIOCW,:Ao__ao__.... CIIINUIA
l' andar . ula 1 • Jaraou6 .do Sul sc,_ ....

_ ....._.,•.. __ ...._,.,'

PRODUÇÃO
Gráfica Editora CP Ltda.e

Administração: Francisco Alves Arte Grillca:,Adriano Trenlini ASSINATURAS:
Depto. Comerciai: F. Carlos Paixer/Maria Ap� Alves Revlsão:Arialves Laus Anual . . ........ ..................R$ 78,80

Reportagemeedlitäo: . Fotolltos:Cesar Junkes S.m••traL.., ................., ........ :.........RS 38,40
Polnlca, Celso Machado MTB-DRT(SC) 153; C'lrculação: Dalva R. E. Nagel PREÇO ESPECIAL REQIAO AMVAU

Raglonal: PetersonA. Izidoro;
Anual... ..... ........R$ 60,00 1.2 x RS 20.00
S.m.stral.. ................R$ 38,001.1 x RS.18,00

EconomJtr. ElisãngelaP. Bini: OUTRAS CIDADES/ESTADOS
Getat. Yvonne A, S. Gonçalves Ml'B·DRT(SociaQ 2�9 Anual ........... ......................R$ 100,00

Compóslção: ElelrônicaaLaser
.

Seme�tral. ...... -:' .

-v
. .. RS. 80.0�

Redação, Aánlnlstraçãoe NllcKIade: AV.MaI, Oeodo(o, 122, h"dar· Sala 2· CGC: OO.105.755/0001·50Inscr. Est.:·252.769.244/CEP89251-700/ CaixaPostal19
CEP89251-1170·JaraouádoSLI. Foi1ei�ax (047) 371·1919, Osartlgosasslnadosilíioref/etem 8oplnlíiodolo�na/.

Confira a História

'�. Hist6ria de nossa

gente n40 podeftcar s6
ne saudade Ir. -.

. O PasslMlo' s6 limpo,•.
tante'se o seu tempo /ti'
bem emprega40

Barão de Itapocu

Há 94anos

-Em 1901, o lageano governador, dr. Felippe Schmidt era homem de boa tampeI&,
pois varava por esses mundaréus, sempre disposto e solícito aos seus COestaduanOl,
nacionais ou imigrantes. No dia 1'2-06-1901, às 6 horas damadrugada rumavaPR
Blumenau, acompanhado do jovem Belarmino JustinO' Garcia, almoçando cm

caminho na casa da Vva. Roecler, Após sete' horas de viagem chegava à residência
deOnofre daRosa, chefe do partido republicano no lugardenominado deSerti...de
ltapocú, à margem do rio do mesmo nome, ali oferecido um lauto jantar,.para OI

cumprimentos deAntoni,oDiasPatricio,Valdemiro Patrício,ManoelJacintoßuarte,
Francisco de Paula Vieira e Severino Rodrigues de Carvalho. Acompanhado por
estes, atravessouem baIsaoRio ltapocú.Mais de50 cavaleiros, tendo afrenteMiguel
dos Passos e chefe do partido republicano, Jeremias José Bemardes aguardavam o

governador sendo oferecidas gar1x>sos animais para remonta. Seguiam, para a

residência de José Francisco Gouveia, para uma mesa de café cem doces.

Há 70anos

-Em 1925, emmarço deste ano eram iniciadosos servíçosde reeanstruçio daEstrada
RiodaLilz,já tendo sido concluído sete quilômetros.Os fiscais deestradas visitavam
odistrito (2°, domuno deJoinville), oengenheirof'elippeBuendgens eEl:uicoGenner.
-Grande festa escolar era realizada em Garibaldi, pelo 6° aniveFSário de abettUl1

daquela escola pública, dirigida pela Prof. João Ayroso. A ser verdadeira a lIotícia.
a escola existia desde o ano de 1919.
-No dia 06-07-25 o casal Gottlob ERle festejava as suas bodas de diamante, CÓIII

jantar de 106 talheres, no Salão Buhr, gozando saúde.

Há 60anos

-Em 1935, Victorio Piazera, falecia em Retorcida (alua! NereuRamos), aos 66 81101, •

quando ia-se estabelecercom umanova indústria, uma nova rua, na comunidadeque
conheceu como mata virgem e que ajudou a civilizar. O finado deixava viúva D.

Hedwiges Bortolini e es filhos Lino, Joaquim, Honorato, Adéliacasadacom Basílio
Schiochet, Maria casada com Juliano Rubini, atualmente em Ponta Grossa, Otí)ia,

Christina,RosáliaeAmábile. Valelembrarque foiVictérioPiazeraoprimeiroasabet
deVenânciodaSilvaPolto que asmáquinas quees.tavam sendo transportadas, vindas
pela estrada de ferro, de Joinville, era a gráfica e pertences que iriam imprimir o
primeiro exemplar do "CORREIO DO POVO" e que seu filho, Joaquim, chegou'
puxar a alavanca da impressora, por sugestão do então tabelião e oficial do regisuo
civil, do 2° Distrito da Comarca de Joinville.

Há tOanos

-EIl� 1985, aimprensa saía com artigo intituladoEaChuvaChegou, lembrandoUJII
outro título famoso E O' VentO' Levou, O fato é que, finalmente, a trovoada
acompanhada de intenso granizo de sábado, pôs fim a um período de estiagem seDl

precedentes nos últimos três meses, A copiosa chuva foi saudada com entUSiasmo

pelapopulação local, que não se importou comaquaseescuridãoatéperto do almoço·
-Padre Bernardo de ClaravaJ, Emmendoerfer-SC), já falecido, publicava nesse ano

rIotas dos 125 Anos da Família Emmendoerfer ne BFIlsil, lembrando outta

Publicação, em 1960 - quando do éentetíárlo da chegada daFamíliaEmmen40erfer
� Brasil, este saído aos 1" de setembro de 1960 e aquele nas edições n" 3.352, p.
5,p n° 3.353, p. 7. Lembrava no registro dos 125 anos que, se no centenário o almoço
ocõrreu naFeculariaRioMolha.a deste anoteriaencontroem Itajaí, para o qualet1ßl
convidados todos os descendentes da estirpe, no dia 22 de setembro de 1985.

-

Fone (0473) 71 2277
Jaraguá do Sul· se __

.

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e detodos.
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Retranca
(C.M.)

Decisão mantida
oTribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou recurso

-

do deputado Ivo Konell (PMDB), sobre aprestação de

contas de 1991, penúltimo ano de sua gestão. como prefeito
de Jaraguá do Sul. Oparlamentar, entre outras coisas,

alegou cerceamento de defesa, fraude e dolo na interpreta-
ção do parecer do Tribunal de Contas e que a rejeição

das contas, pela Câmara de Vereadores (na época) foi um
atopolítico. Como Konell, segundo o TJ, não comprovou o

que alegou em sua contestação, à sentença está mantida.

Fundamentais 1

Os deputados Geraldo

Wemirighaus(pFL),emJaraguá
- de Sul eEni Voltolini (pP.B) em
Joinville, sãoconsiderados como
peças chaves para as eleições
municipais nasduas cidades, ano
quevem,por estespartidos.Des
tacam-se, é notório, na mídia
catarinense e vão ganhando es

paços a cada-dia. Werninghaus
tem dito que vai cumprir o man
dato. Voltolini, nem tanto.

- Denovo
Acidente envolvendo uma

composição ferroviária e uma

Kombi, na semanapassada, oca"
sionando a morte de uma pes
soa, traz de volta uma antiga
discussão: a retirada das passa
gens denível da áreaurbana. Na
verdade: tais acidentes só acon
tecem por descuido dos moto

ristas porque a sinalização é
.

farta, embora o trem ocasione
seguidos transtornos ao trânsi-
to. Destruido
Opiso de lajotas recentemen

te colocado no passeio construi
do pela, prefeitura entre as ruas

Reinoldo Rau e Marechal
Deodoro, já está afundando em

quase todo o trecho. Por causa
do peso do carinhã@ utilizado
pata molhar a grama plantada
naquela área. Fosse bem plane
jadohaveria pontos de água com
a rega feita utilizando-se man

gueiras.

Fundamentais 2

Voltolini, candidato do PDS
a prefeito de Joinville em 92, foi
o responsável direto pela eleição
deWittich Freitag (PFL) no se

gundo turno. Werninghaus, de
empresário a vereador e deputa
doestadual tem tidoperformance
além da expectativa QaS urnas.

São dois políticos de uma nova

safra, a nível estadual, cuja ex
. periência na Assembléia Legis
lativa pode ser decisiva.

Não-saiu
Ao mesmo tempo em que o

prefeito Durval Vasel confir

mavaapermanência do secretá
rio Irineu Pasold (PPB) à frente
da secretaria da Saúde, a asses
soriade imprensadistribuía nota
informando que ele havia

protocolado, na 178 zona eleito
ral, sua desfiliação. Na quarta
feira, 20, Pasold disse que tudo
não passou de um mal-entendi
do.

Recorrendo
A prefeitura já encaminhou

recurso ao Tribunal de Justiça
que determinou, recentemente,
ser de propriedade da Salvita
toda a área do ParqueMunici
pal de Eventos (onde acontece a
Schützenfest). O assesser jurí
dico da prefeitura, Leonel Pradi
Floriani, insiste na anulação da
doação da área àquela institui

ção. Pedido já indeferido pelo
Tl

KtvB
COMUNICAÇAO LTDA.

Uma Agência,de Publicidade com a·criatividade
e tecnologia que eeu Produto merece!

Av, Mal, Deodoro da Fenseca,141,- Sala 04 - FOl'le I Fax (0473) 72-1066
89251-701 - Jaraguá do Sul- SC

INVESTIGAÇÃO·

Comissão tem documentos

queprovam irregularidades
J araguá �o Sul - Pelome

nos dois dos documentos em po
der da Comissão Especial de In
quérito constituída pela Câmara
deVereadores para investigarde
núncias
contra a

extinta (II/idades
secreta- IlfUJom viofISIIS
ria do -� -:II

Bem Es- pDf (011/0

� s�:: dopfslei/UfO
dem ser

considerados como provas
incontestes de pagamentos ilíci
tos efetuados pela prefeitura. Um
deles, subscrito pelo grupo Da
mas de Caridade, nega viagem à

Âparecida do Norte em ônibus
cedido pela prefeitura e o outro,
assinado pelo pastor presidente
da Igreja Evangélica Assembléia
de Deus, desmente (com registro
em cartório) viagens custeadas

pelo município às cidades de São

Joaquim (SC) e Maringá (PR).
Estes e outros documentos,

como empenhos de pagamentos
de auxílios funerais interpretados
como sendo superfaturados - aci
mado limite deRS 500,00 conce
didos à famílias compro
vadamente carentes - fazemparte '

dadocumentaçãojárecolhidapela
CEI. Em nenhum dos empenhos
referentes a auxílios funerais em

poder da comissão consta a assi-
. naturada ex-secretária do Bem.
Éstar Social; Maria Luiza Vase!,

,

contra quem o prefeito Durval

Vasel, seu marido, mandou ins
taurar uma sindicância interna.

Os pagamentos foram

efetuados em favor das empresas'
funerárias Bom Pastor e Santo
Antonio. No caso das Damas de

Caridade, documentoassinadopor
oito representantes da entidade

nega viagem à Aparecida doNor
te, entre os diau9 e 25 de maio

último e, também, o recebimento
daimportânciadeR$1.550,00da
prefeitura para custeio de despe
sas.

No caso da Igreja Evangélica
Assembléia deDeus, o pastorpre
sidente. José Zesuino, num doeu-

Por CelsoMachado

Declaração
A ICREJA EVANCUICA ASSEMBLEIA DÉ

DEliS, tslabelecicla Da Av. Getúlio V.,.... '77J - e"""o - J.rAau" do Sul- SC.;
llrovh do.... Pular _ Preide.le, YC18 d«lerar I quem i.lere,.r pos.., _ que a

m.s",a olo fez uSo do di"beiro doa corres do 8Iunielplo para cU$lear dtspw••
f:ßnl fi dc.'llliJCllmenlo de mo"'t...,. d. ema.,.i.� alin. de IUllrUei.t8rent de

enconlros EvaogflicOi em Silo Joaqul.. - SC.. Matlol" Pli. ein abril. maio
de 1995.

Sendo • que Unh.mos para o mo'"ert'p,
$ub..�reveßlO-oos cordi.lnlen(e.

Fap-símile de documento registrado em canôrio

mentoregistradoemcartório.nega feitos em nome da Divisão de

o recebimento de RS 2.250,00 Ação Comunitária da extinta se

como ajuda concedida pela pre- cretaria do Bem Estar Social, fo
feitura para custear viagens as ram pagos à empresaCristal Tu
cidades de São Joaquim e rismo e Transportes Ltda., cujo
Maringá, nos meses de abril e proprietário é ex-inquilino de um
maio deste ano. Tais valores, po- dos imóveis pertencentes e Imo-·
rém, de acordo com empenhos biliária Vasel.

Pspaço
···Cu[tura[Dalmar

mdhormirar as
estrelas e acertar

1UlS nuvens, do que••••••··•••••1:··.····· •• •••··••·
!:.r\>

•••.••.....••.••...•..•• ' •.••.•• -

.:-:.: ......<::: ... -: ..

. /

muar um passaro e

acertar no c/ião.

(Livro: conquister'e manter Clientes)
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Convênio garante preservação Raiva bovina ameaça rebanho

da área florestal do Bracinho �:á����g��!o!�teeF���m.
, hematófagos (que se alimentam se, ainda, que muitos produtores

S· de sangue) provocaram um surto de leite das regiões atingidas es-

chroedet\Apreservação está localizada a usina do Piraí, formada por 12 saltos e tem urna de raiva no rebanho bovino de tão tendo grandes prejuízos.
daestaçãoecológicadeBracinho estajáno município de Joinville. capacidade instalada de 16:500 Jaraguá e região. O alerta é do Goetten,a1émdavacina,dáoutro
estágarantidadesdeaúltirnaquin- Do tamanho original da KW, praticamente semnenhuma médiccveterinárioda'Cidasc, Fúl- conselho: estábulos e estrebarias

. ta-feira, floresta, de um milhão de segurança. O convênio estabele- vio Goetten, acrescentando que devemterumailuminaçãojáque
21, quan quilômetros quadrado�� restam ce rondas semanais da polícia mais de 50 reses já morteram osmorcegos não gostam de clari-

-do o vi- PDlki" hojeapenas4% que representam ambiental é inclui um programa vitimadaspeladoença. Segundoo dade.

ce 6
· d d veterinário, as regiões onde a rai- A raiva é transmitida quando

go- om lJentol um ver a eiro banco genético de conscientização em escolas e
va bovina está se manifestando o morcego suga o sangue do ani-

ver n a -

•

cl. constantement� ameaçando por empresas da região. com maior incidência são Grota mal que, contaminado, manca
dor José val 'tIr invasões, pelos caçadores, pelo Recuperação Funda, Iteupava-Açú, São João, acentuadatnente, perdendo a co-
Hülse e

seguronfo fogo, pela pressão imobiliária, Ainda na quinta-feira, José João Pessoa, ltapo-cuzinho (em ordenaçãomotoraesaíívandoem
o secre- ação de palmiteiros, entre outras Hülse, que também é o secretário toda a regíão ribeirinha) e excesso, dandoa impressão, dizo
tário es- coisas: Laranjeira do mato, estadual deObras.garantíu o iní- abatedouro Theilacker. veterinário.de estar embriagado,
tadualdeDesenvolvimentoeMeio leiteiro, guamirim-ferro, maria- cio imediato das obras de Ajaívacausadapor esta espé- Operíodo de incubação da doea
Ambiente, Adernar Duwe, mole, canela-preta, canela-fogo, recuperação da rodoviaBR-280, eie demorcego é incurável e, por ça é de um mês e depois de a

assinaram convênio com a aguaí, cedro, peroba são as trecho Jaraguá do Sul/Corupá, isso, avisa o médico veterinário, doença estar instalada não há

prefeituradeSchroederparalivrar principais essências ainda através do DNER. Segundo ele, criadores de gado e cavalos de- outra alternativa que não a de

aquelaáreade ações ilegais corno encontradas nesta floresta. Em ainda há tempo de se refazer a vemprovidenciaravacinaçãour- abater o animal .

.

a caça e a derrubada de palmitos.
.

meio a ela predomina o palmito. camada asfältíca sem que seja
.Naãrea daestação.alémdausína A usina do Bracínho, que necessário reconstruí-la em sua BANCARROTA

hidrelétticadoBracinho,também entrou em atividades em 1931, é· totalidade.

NATUREZA

Assinatura do convênio marcou o Dia daÁrvore

Rua Reinolefo Rau, 520 • Sas 02
Pró<. Supermercado BtelthaJpt
71.5933 • Ja"aguá do SÚ - SC

SURTO

Quebra de bancos chega a.

R$ 400 bilhões no Japão
,

.

do Brasil", explica de maneira
acessível o problema. As autori
dades japonesas hesitaram três
anos antes de agir. Foi a ameaça
de uma eorrfda bancária que as

fez intervir. Esperam-se suicídi
os dos principais responsáveis.

Já na roça, o Banespa, maior
estouro do mundo, US$ 23 bi

lhões, com Covas indiferente às

responsabiiidades (já imaginal'8ßl
Quércia e Fleury cometendo
haraquiri?) e travando todoo pro
cesso de privatização no país. A
mídia conseguiu apresentar 0'5r.
Antônio CarlosMagalhães coillO

vilão, porque, senador da Bahia.
lutouparadefender oEconômico,
um dos pilares 'da eeonamia
baiana. Covas é tratado'respeito
samente, Pfui" Pois él (EVS)

O matutino O Estado, ed.
. 25.620 à pág.8 traz no "Diário da
Corte", de Paulo Francis, uma

interessante matéria que aborda

aspectos de nosso depauperado
sistema bancário, recentemente

divulgada com estardalhaço nos

meiosfinanceiros, quevaleapena
sua transcrição:

.

'''A quebra debancos vai aUS$
400 bilhões no Japão. O governo
fechará os que estão em maiores

. dificuldades, como oHyogo, regt
onal, que tem US$ 34 bilhões de

depósitos. Determinará que os

,
bancos sadios socorramos falidos
e tentará persuadir o público a

aceitar um aumento de impostos
paracobrir oburaco. Umartigo de
Mário Simonsen, publicado em

"Exame", republicado no "Jornal

..

'IlAÇÃO
CAr:iARINIfO

� �UM�NIZ�Çf..O. DO T�NÇITO €M
J"�GU� DO ÇUL·é:

.

PO�çnJ€L
ß�ÇT� H-t.\LlE:�. UM� CONÇCI€NTIZ�Ç�O

DE: �MßI\ç �ç �RT€Ç:
.

P€DE:ÇtRE:Ç €: MOTORlÇT�Ç.

o/JA lQ)!g �����I!.O�3
_.,,:.....:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



;'jaraguádoSul, 23desetembro de 1995

Jaraguá do Sul - Produtores

dê banana do Vale do Itapocu,
uma das maíores áreas cuItiva-

®s eo Estado, continuam des-

I. contentes com os resultados

nnanceíros a cada safra Em

Corupá, munícípío conhecido
"

como a "capital da banana", a

..' Associação Corupaense de

bananicultores Já demonstra

peocepaçãocomaoscílaçãodos
preços nomercado (parabaixo).
Segundoseupresidente,Conrado
Müller, os. produtores recebem

entreR$1,50aR$2,OOporuma
caixade20quilos,restandodeste
val(l', depois de descontado os

cuStosdeprodução,nãomaisque, .'

50%.

j�Dp jeito qne está multos
'�) \IOdutores não vão aguentar por

EARL CORREIOOOPovo-5

Preços de Mercado
Caixa com 20 quilos

1994 - R$ 4,00 1995 - R$ 1,50
...

'\\' , ,

Faturamento por caixa

1995 - R$,O,70

,
* Meses de produção

Março a julho - 2.550 caixas/mês

* Números relativos a

produção dos associados.

.

I

AuxíLiO

INCENTIVO

. Qualidade e produtividade das

empresas tem prêmio da Fiese··
Jaraguä do Sul - Incentivar

as empresas ,a se integrarem no

esforço de modernização' �
reconhecer a prática de ativida
des de grupo.através de projetos
demelhoria que busquem o au

mento da qualidade, produti
vidadee bem estar das pessoas é o

objetivo doPrêmioSantaCatarina
de Apoio à Qualidade e Produ
tividade, que este ano já está na

sua s- edição. Os participantes
devem ser empresas que tiverem
implantadose funcionando grupos
que se dediquem a ações de
melhoria no sistema de trabalho.

A etapa regional teve a

participação de oito empresas de

Jaraguä do Sul - Weg Motores,
Weg Automação, Weg Acio
namentos, Kohlbach Motores
Elétricos, Metalúrgica E.w�no
Menegottí, Marcatto Indústria de
Chapéus,DalmareMarisol-,cuja
vencedora, escolhidaontem, foi a
empresaWeg Automação

Os projetos estão sendo avali-

,ados segundo os critérios de
criatividade, qualidade,produti
vidade e,benefícios sociais. Em
todo o estado existem 11 regiões
participandodoevento. Aempresa
vencedora daBtapaßstadual será
conhecida no dia 6 de outubro, e
poderá divulgar sua 'premiação
utilizandoaÍogomarcado Prêmio.
A Etapa Nacional acontece em

Brasília. no dia 25 de outubro.

O Prêmio Santa Catarina de

Apoio à Qualidade e Produ
tividade é uma realização do
Senai-Centro de Formação
Profissional de Jaraguä do Sul e
Fiese (Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina), e
tem o apoio das Associações
comerciais e Industríaisde Jaraguä
do' Sul, Massaranduba e

Pomerode, das associações
comerciais, industriais e agrícolas
dêGuaramirim e de Schroeder e

.
da Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de

Corupä,

; DIFíCil , ,

\Preço da banana desestim(lla Projeto dá nova opç�o "".
r' ,

.

.

...
.

.' .' ',que aApae tenhamalS verbas
'produtores do Vale do ltapocu lei!a;::-!:.:��= :t::�;�:�ãO�el� ���:�rOe�

de Vereadores poderá gerar uma programas desenvolvidos junto a

nova fonte de receita para a creches.

Associação de Pais e Amigos dos O outro � desenvolvido junto
,Excepcionais (Apae), com a as escol-as do município que
venda do lixo destinado à aplicam os valores apurados na

reciclagem que está sendo comercialização em benefício
recolhido através da 'campanha próprró. Em agosto foram

"Jaraguá Recicla" nos chamados recolhidas cerca de 18 toneladas

pontos de entrega de voluntários. de papéis, plásticos, ferro, vidros
Com a aprovação do projeto, um e alumínio. Hoje, o preço máximo
convênio entre a prefeitura e a conseguido por quilo de sucata é

Apae será assinado, viabilizando de R$ 25,00, considerado baixo.
os recursos. Porém, segundo o secretário de

Outros dois programas Agricultara e Meio Ambiente,
também estão em desenvol- Ingo Robl, o principal .objetivo
vimento, igualmente relacio- não é O de se obter dinheiro e sim
nados com a reciclagem de lixo. preservar o meie ambiente,
Um deles, chamado de "papa- desenvolvendo uma consciência
vidro", é resultante de 'um ecológica. "Programascomoestes
convênio entre a prefeitura, Ro- só dão certo com educação, por
tary Clube e Associação isso começamos com as escolas",
Brasileira dos Distribuidores de observa o secretário. Neste
'Vidro. O material recolhido, pela trabalho Robl tem o auxílio da

prefeitura tem como destino a . extencionista da Epagri, Salette
,

cidade deCanoas, no ruo Grande Duarte, que ministra palestras
do Sul onde é comprado pela educativas nas escolas.� 'muito mais tempo", afirma

:{� Müller. No ano passado,' nesta
: Iilesmaépoca,umacaixacom20

,:' . �Q<lrendiaaoprodutorR$4.00.
�. ''FOi a melhor época", disse o

' ..
}l'esidente da associação que há

�i' 18.anos cultiva a fruta � hoje, sua
;;',:l>lantação tem 40. mil pés cuja Custos de produção são altos',.'. produção, garante, não serásufi-
"; Cienteparapagar os salários que
':' <»to empregados, algo em tomo

{ deR$ 3mil. SegundoMüller, no
.�' 'início do Plano Real a produção
�, eraboaeofaturamentotambém.
j'. "De um ano para cá, porém,'
j,petdemos os crédi tos das
,. '.",

-

',N.ÍlIIlpreSas, por causa do baixo

f,giro da mer�adoria, alé� de
'. ;estmnos com custos damão-de-,

,
'

h."obra maís caros", revela o ,1994 - R$ 2,50
;: �r. Segundo ele,

.

no ano
,

. JlBS&ado,quandoopreçoerabom,
" aássociaçãolocal fezumateserva
;,�caiXa e utilizou o dinheíro na

I:

'c��ra de adubos e mäquinas,
'�'� melhorar a' produnvidade.
·',i�A.gora corremos o risco de

}devolveros tratores para os ball-t .('......

,,�:�quefmanciaram",dizMüHer,
Jâ...enãohãumac�peclaLiva de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Jaraguá de Sul, 23 de setembro de'
i',

MEMÓRIA

Morreopioneiro-dos escritórios cantâbei:
J araguá do'Sul.- Jarag�á,

do Sul perdeu na última 4-
feiraU1Jl de seus filhos ilustres, na

'

pessoa de Francisco ,Fernando.
Fischer, aos 94 aDOS de idade. '

Filho de Francisco Ferencz
Fischere
de Fre
derike

Henrique
Rauch

bach,
nasceu
no lugar

. Jaraguä
84, um dos oito ftlhos do casal,
dosquaisaindavive IlonkaMargit

Deltiporece
tlm/ilhD
ilustre de

}o,ogu6
Francisco Fischer

Alegre. Fez oTiro deGuerra226,
'

,

FQi' homem de muita leitura, 'aqui em Jaraguã.
lendo o "CORREIO DO PO· Noperiodo1939/1945,durante
VO",ondeseupaidurantelongos a 'guerra e a nacionalização foi
escrevia apägína alemã, mesmo confundido como 'alemão' e uma
exercendo :�s atividades de noiteodelegadQNatanielCidade,
comerciantes e de tradutor nos quando trabalhava no seu

assuntosdos imigrantes, ,iANoú- ' escritöríodecontabílidade, forçou
cía", de Jomvillee o Jornal deste aportaeentrouparaum 'flagnmte',
nome, o "Uraidsbote", de perguntando se tínha.lívros ale
Blumenau, "O Estado de S: Pau- mães ou italianos. 'Nada

/
.

lo" e ä "Serra-Post", de Porto '

encontrado,aindaodelegadoteve

paraEugênioVictorSchmöckel e lUfi� 'Destaque daSemana', ecJ.'
pertenceatualmente àfamílía de 6,doano 1,de21-02-1990,a

'.

Solon Schrauth, No esporte altura fez uma recomendação:
particípoú da' Soco Atiradores "Qualquerdíà você deve escre

"

Jaraguá",. Esporte Club Brasil, sobre o teatro e os Domes
AymoréeofuturoBaependí.Fun:- pessoas que, como amado .i}
dou com outros aSCAR Socieda- participaram".' Isto, o "Chico�

Trabalhou' na firma Ernesto de Cultura Artística. Em 1940 Fischer já assistiu pela iniciaÍiV;
Beck & Cia, em Flonanópolis.' criouaOrquestradeCâinara,com de ai�da jovells resgatando ....
Depois no Banco nacional do suajãfínadaesposaádélíal'íezera memóri�,cul�ural. Aglóriamai()�
Comércio S/A; em seguida na Fischer Geraldo Harnaêk e

� ele alcançou nas CóIilemoraçõe$\;
SocíedadeAgrícolaeFlorestaldo Romeu Bastos. Entre'1948/1949 dos 119 anos de fundação

.

'

Sahy S/A., em S. Francisco; via- paräcípou.daDancing Orquestra Jaragu� na 'Noite Húng�' eni:t
jouparä Santos-Sê.paratrabalhar .

com França Vosgerau, Carlos qu� foí ho�enageado(em Julh�'::
na fírma Pedro Santos & Cia.; N:obrega,ÁlvarpPiazera,'Joaquim úlúUßlt'ul°'YEml livrobemé pr�paro,�nt�

P' C
.

d
'.

C D
o o es tam ,mconstruU'8D1':'

entre 2{J/28 retornou à Jaraguá, u�zer:a e an enuro os�. e- agrandezadesta Terra", conterästrabalhando comReínoldoRau, a p�� .�Ieram?s ano� de ensaios de., seu depoimento para abistóriade,:
CasadeAmerícano.emßlumenäu mU�lca sem�-clásslca. Tocou.:�m " Jaraguá. :
e a firma individual, de Wilhelm murtos bailes com Joaquím "

Seu'entel1'Ofoitocante.NaCa-\.
Weege, aatualMalwee; foi agen- P��ra. Em. Florianópolis t�ca pelado 'Latdas f'lores' oQuarteto
te de arrecadação, o primeiro, do musica no �memamudo, assnn da SeAR , tendo à frente o prOf. '1
IAPC-InstitutodeAposentadoria acontecendo e� Jaraguá, tocan- Ricardo Feldens e os jóvens ;�
e Pensões dos Comerciários e, do, de acordo com as cenas que Adriane Fischer, Crístíane r
junto com o <n. Paulo Medeiros e passaram amarcha, valsa, shotte MarquardteCharlesKorndoerfer,'
ArturMüller, fundouoescritório e galope. Conhece os salões executaram em Violinos as melo:.·
A COMERCIAL, que, passou Mielke, depois Lorenzen e o S�-' diasquefeeospreseateschegareín

.

paraSérgíe'Ihomsen.depoíspara. Ião Buhr, Fischer, na emrevista às lágrimas. "Chico"Fischer dei
"Rudi" Rodolfo Guilherme que concedeu ao Mensageiro de xaosfílhosYsraeGuído.genroe ..

Emmendoerfer e posreríormente Jaraguá- JaraguáBote, para a co- nora,6netose7b�ne�s.(E.V.s.} :
\

'i\,.

a audäcía de recomendar que to

masse cuidado, le:Q1brando o que
aconteceu aos Int�gf�i.stas na

"Noitedos tambores silenciosos" ,
em que foram assassinados dois
járaguaenses.

Juízo DE DIREITO DA COMARÇA DE JARAGUÁ 'no SUL· 28 VARA
EDITA4DE LEILÃO

,

"

1
,

A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, JUIZA DE DIREITO DA 2a

YARADACOMAACA DÉJARAGUÁ DOSUL, EsTAbODE SANTACATARINA, NA
FORMA DA LEI, ETC.

.
.

F� SABER (EM RESUMO, ART. 687 DO CPC) o seguinte: - VENDA EM 1°

LEILÃO: DIA 05/10/95' às 15 :30hs, pelo valor superiorao da avaííação.devídamente corrigido
no.día doleilão. - VENDA'EM,2° LEILÃO - DIA 20110/95 às l5:30hs, por quemmais der ou
maior lance oferecer (valor devidamente corrigido nó dia do leilão). - LOCAL: Edifíci() do
Fórum" sito à Rua Guilherme Wackerhagen, n° 87. PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

3695000202.0. Exeqüente: Dalia Comércio deMalhas Ltda.Executado: 99'7 Confecções Ltda.
e.outros. BEMASER LEfi.,OADG: Um veículomarcaChevetteano-emodelo1985, cor prata,
placasCBB94ll chassi n°9BG5TC11VFC120472, em bomestado de conservação e funciona
mento. Total da avaliaçãoR$ 5.000,00 em 22/05/95. Nos autos não consta qualquer ônus ou
recurso pendentes. Em virtude do que foi expedido o presente edital, que será afixado no átrio
do Fórum. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e nove deagosto do ano

de 1995. Eu (Claudia Jenichen) escrivã judicial, o subscrevi. '

Hildemar Meneguzzl de Carvalho
Juíza de Direito

, ,

, a -15 •• Oulu.ro ........
.........
AL.TA TECNOLOGIA' i
EMMATtI;lA$-/'RJ
PAIM ALIMENfOS

RETíFICA DE MOTORES A ÁLCOOL GASOLINA E DIESEL
COMPLETO 'ESTOQUE, DE PEÇAS

RETIFICA OMOTOR DE SEUAUTOMÓVEL COMPAGAMENTO EMTRÊS
.

VEZESE COM GARANTIA DE 10 MESES- COMO TAMBÉMRE,TlpICA/JE
MOTORESMERCEDESOBENZ COMGARANTIA DE 6 MESES OU SO.OOOKm.

Rua Pastor Ferdinando S,chlüzen, 116 � Centro
Fones' (047) 372�22541 371-8047'

�aragu� do Sul - SC
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;laraguá do Sul, Hde setembro de 1 �95 VA�IEDADES CORRElonOI'ovo-7 '

"MODA INFANTIL, ( A�ERFEiÇOAMENTO

'coleçãoPrimavera-Verão 95/96 Encontro dassecretárias terá

personalidade jornalística·��:"J ara�á do Sul- Ins.�ira
JIa'nas ondas, peixinhos, tartaru
'guinhas e estrelas domar, amar
;'Ça Lilica Ripilica elaborou mo

'delos básicos commini motivos '

;&1ícados e também com'estam
,,pas vibrantes. Já. a: Coleção Pri
"hiavera-Verão 95/96 para esme
:�os, a marca rigor r. Tigre ,

::'aborou os motivos do niundo

'.00 dagarotada. Osmodelos
• amplos e a versatilidade de'
_ peça é uma, das vantagens
'. coleção que traz conjuntos,

.

�setas, bermudas, coletes, en-
.�muitas outras opções. ,

'j No total foram desenvolvidos
39,m�delos �ara vestir as, gati

.

e os ferinhas de2 a 10 anos.

:�ÇoleçãoPrimavera-Verão95/
,96 vem acompanhada de uma

ilisba de acessórios que traz bo
':

" chapéus, carteiras, mochi
,ii, bolsas,'estojo escolar, bro-
: ,emeias, para os pequeninos

"

óchare� ainda mais no visu-

A jornalista Cláudia Mata
razzo,marcarápresençano.dia 29
(sexta-feira) no Encontro de Se
cretárias que se realizaranoAudi
tório da Associação Comercial e
Industrial de Jaraguádo Sul, onde'
proferirá a: palestra "Etiqueta sem
Frescura", que aborda regras do
dia a dia das secretárias .

, Currículo
Ajomalista iniCIOU sua carrei

ra atuando nasredaçõesdas revis
tas Playboy,Cláudia,Pop, Capri
cho,e Casa Cláudia. Recebeu o
Prêmio Abril de Jornalismo na.

categoria"Serviço" em 1980. Atu
almente apresenta U1Jl programa
na TV Manchete. Cláudia
Matarazzo também escreveu o li-.
vro "Etiqueta sem Frescura", que
atingiu excelente vendagem em

todo o país. Além de jornalista,
ela também atuana carreiramusi
cal, onde, recebeu o Prêmio Sharp
na Categoria Revelaçãó,

,ia�',I,h3j.*t'A "A"7f.ji.e;�i.
.

f: ti» de �ntrad
' '..... ,<

sal,do 'até' em

";.(1'9'_ I.h
� ,

:;: R)�':
. '

. ...._"..
......

Matarauo, convidada especial .

O EnContro das Secretárias é
uma promoção do Senac de

Jaraguá do Sul, juntamente com'
SueliBrandãoEventos e Promo

ções de Joinville. Para o encontro
.

estão sendo esperados de 150 a.
200 pessoas de Jaraguá e região,

Rua E�p. João Zapella, 21�· Fone: (047) 371.�111· Faí:(04� 3�2�2076yd.r.I·,o$iJ,·SÇ·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIODOPOVO.:S"·"
, ,

,'.

.,..
�

,

o "Niver" da'
. pror- Simon
Transcorre nesta data'o natalício da sra. Marly

.

"IerezinhaMondini Simon, a.abnegada'professora

que Iecionaos segredos da pintura emporcelana.
• \. !� ,

, À (querida .mestras os.;cumprimentos das alunas,
>1_1 d.) '!,""

com votos de muitos anos cheios de felicidade.
'- ','

\ .;,
,

(E.V.S.)
.' .

A cabeleireira Iise aniversaria

. ' .'

'.

• .' . -, .

. i. ,t-,:I ..
'

, . I'

Amanhã aniversaria acompeténte.cabeleireira IlseWeiss,. ,

�

......... !

l'f/ItW

oes

,

Richter e as frequentadpras de seu 'Salão', por este fato,
.:.

.

, cumprimentam. com votos de-muitas felicidades. (E,V.S.)

Empresária CecfliaM.e;neg,ó�,�10Bailede'Deb�tante_s, 'recebeu cO�l'i
'dados ontem à noite, emsuare� comemorar 'O evento.BolaBrancal

.

Parabéns a jiJyem Elaine. Cristina Antunffs, )übt, do càStd amigo ". (:':",' .1

\ .

FerminoeMarlaAlJ,tunes, 9'fécompletOu 19anosna terça-feiraJ1!lSsáda L...:._---_..;... - ........,...._;.._-...i-__,..-�_.;;..----,

'K�I
"

,

l ' MODA MAS«;:. E FEM.
,.

v..',
...; r: '(.

.

"

.�
.... ;....
..

"'"" r .

, t
;:'� .:,

Peça teatralem
II . I

f
..

cartaz na Scar
. ApeçaZYp�9NaEra I">

do Rádio está em cartaz
-'

naSociedadedeCultura
Artística, neste final de
semana. Adquira seu

bônus na secretaria de

Turísmoepague apenas
meia entrada. A peça

. fica em cartaz até o

'próximo dia lOde
outubro. Aproveite!

f
t ";

, '.

,

Razão Brasileira
na Notre Dame
A Notre Dame traz para

. Jaraguä do .Sul, o grupo dê

pagodeRazãoBrasileira,que
animarãafestadiazê.apartir
das 23 'horas:Os ingressos já
estão a venda na secretaria

da casa. Não perca tempo,!

, ,

, ) � ,
,.

Felicitações ao
c�leça, de imprensa'
Aniversariou no dia 22

dê setembro ° nosso colega
de . imprensa,' Celso Luiz

Nagel, radialista que
apresentaoprograma "Clu-
'be do Ouvinte" na Rádio
Jaraguä AM. Parabéns-e
muitosucessol ' Venha para

"

o .futuro r--W---�"'-8'I-G-D-O-G--"
...�' Colégio Evangélico
Jaraguâ convida a todos

paro a'abertura da Infotee
95 '_ Feira de Informática e .

t-·' -

Tecnologia, dif!'29 de
setembro; sexta-feira, às
.10horàs,)w Ginásio de

Esportes doColégio .

, 't"

r"
I
.iIhbe da Á�vôre.
�::: '':�: - ,:_�,:�, . •

,
, :·1 ... , -!.

,

,

;",
-.

"

r. '�HClubedàAryore,'programa
, qj,�dlÍcação ambiental desen
�lfido pela Souza' Cruz estã
r

'

..zando nos três estados do
su r,várias atividades ,\ em.�" .

e
,

k�:woraçãoaoDiadaÁrvore,
•

� '1 ',morado no dia '21 ··de
��' 'mon). ,Estão se�d�feitos pe
d ,i�,s� gincana�, palestras 'de
... '.' ," klllizaçãoecológica,'plan-.

,

ti' �ellllidas em áreas públicas
e, #tfJ'h1lição de mudase se-
:IIl ntes de árvores nativas.

ft

�-�......��....�

. ,,�. ..;

. P,..ent•• '" D��'.fa...: � Lumin6,lal"
,

',

.��a���
"!

•

", .• lluffrt �om 10 tipos b� comiba quetrte a

'�l;' 1t$ 4.00
. t

" .

I,

• C","fba em kilo à 1\$ 4.00
.'

:
• 06 tiP.�s be s�laba
.� S'"brem�sas

.' ,. ":.;, ;, .: ,(.,
'."'''��.:'_�.�,,.' .

"

�."••.�:"
,

..-!
,.,

0·-. ..�•

VISITE NOSSO

SHOW-ROOM

• v
•
R... ,DontI..o. di Nov.� 114 -

.

·(,ó I,do do .,.;'I.'ro,d, "tinoldo li•.,) .

Jlrlguí do Sul,·,JC .1l�EvENDAS: (0473) 72·1890 ,

I

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚllO'VARGAS,' � �

.

FO�E:;l72..0460

.

'. * Aos.bomf1150s. cl1u1Tasco T-
.

. • Aceita-se �11com�11bas 'be carnes :assabas
.

aos ,bom11150s
• Aédtamos reservas para festas em 5er�1

',.}

RUA 28 DE AGOSTO, 1603 - CENTRO

GUARAM.RIM - FONE (047) 373-0101
, ..

'CORREIODOPOVO - 9

" ,';' .Bons resultados
,

NÓ último dia 16, a 'Fanfarra da Escola Municipal
"Albano Kanzler" participou na cidade de Blumenau,
do IllConcurso Estadual.de Bandas e Fanfarras. Das
22Fanfarras participantes, na classificação geral obte
ve a3a coloeação, projetando o nomede Jaraguádó Sul
para o estado. I,

.
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Rua Procópio Go�s de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743
'Jarag� do Sul. - SC

f
•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ComproGol l000/93 ou94
e&cort 1.0. TrocoporVoy
age Plus 86. Tratar 379-

.

1356.

Vende-se Füsca -1600 ano

. 76, ótimo estado. Valor R$'
.

3.000,00. Tratar 3.11-2979
c/Edson. ,

Vende-se consórcio deFíat
UnoELX4W$S eleíroníc
- 50 meses - Valor R$
2.800,OÓ (10 parcelas
pagas e assumir restante).
Tratar 'com Noeli 372-
3289.

Vende-se Voyage cinza
met. 83 em ótimo estado .

Preço R$ 4.000,00 .

Contatos 973-8942.

cor preta vidro elétrico, teto
solar. R$ 4.300,00. Tratar
372-2563 (urgente).

Vende-se Escort XR3/84 .

Vende-se Mercedes Benz
modeloC220 Elegance, cor

., prata, zero km. Valor R$

53.000,00 e assumir 12
prestações de consórcio.
Tratar (047) 371�6742.

-

"

Na Menegotti �eículos você poderá adquirir a suà
cota do (onsórcio nacional volkswagen dos veículos
kombi I saVeiro e gól 1.6 • '. '

.

.

\ ..c,te-se ou troca-se por
carrodemaiorválorPassaú LIGUE AGORA,

.

75 em ótimo estado. Valor .

R$ 2.500,00. Interessados __
OU_VE_N_,H_A_VI_,5..;.,·_It..-'A_R........'-..;.,N_.,_0_5...._1 _

tratar naR. AngeloRubini,
309 ou fone 372-2265 corri
.César. Para nós, sequro não é só garantia de riscos'

Seguro é Prestação de Serviços
� SEGUROS 'GARCIA
Rua :Expediéíonárío Gumercindo da Silva, nB 90, .

1eandar, sala 2 - Fon�/Fax: 71-1788
Jaraguá do Sul;. SC

Vende-se ou troca-se por
carro de maior valer

Chevêtte/85 emótimo esta

do, aros de liga leve, som,
todo equipado por R$
4.500,00.Tratar no R. An..

gelo Rubíni, 309. ou, fone
372-2265 cl Cézár,

. J

" KOMBI' " "SAVEIRO'

:a.OM •• P'ECA9
AMenegotti lan�a pra você' a melhor pr.moção
de pesas originalS do ano :�I PROMOPE�.II
LIGUE AGORA OU VENHA VISITAR-NOS I

'

,f -

6
,"

AUTO NOVO'
, '"VEíCULOS

,
VersaiesGL2.0.. " ". ,,,.,, " ..".94. ," , .. .;....CnzaclunbÓ -colll'kio ar.. ". " R$15,500,00
SarfanaGLS ", :"" "89",,,,,,,,.:A2UI-completo-meláto , "R$9,000,00
Olevy 500 '." ". " 8,7" "." .•Branco ". " ;.. : ". , RS 5.500,.00
Ulo CS"" ,.,., ,: ,,,,,,,,87,,,, ,.;.. ,,v_er�ho,,,,., ,, .. "'" : ".� RS 6,000,00
O1evett� SL.,.. " ". "." ".86"., '" "Vennelho",., :" " r; RS 4,900,00
Del Rey Guia "::"." :",86..• ,,,,,, ".I!lourado, •..",,,,,.. ,,.,, " ", .. , .. RS 6,000,00
Passlt lS .. " " "" ,,83, ,,,Bramo.,;, ", .. " :, .. " "." .. , .. "RS 3.000,00

�;��:�'�;::�:::·:::::��:-:':',�::·::�!:::�·,,::,:f���::::::::::::::'::::::::":�:',:'::':::.:::.:::.::�: !��:�
MOTOS ,

)(LX 250 ", .. , .. ,,, Ba, .. , ,,,,,Verrr&lha (novà)., , " """R$ 3.000,00 .

XL 12S" " , ,."." 8�.. "" :Verl1llha " , """""R$ 1.00'0,00
Ciclon1otor MorailL " .. "88."" ,;:Velll1e1la" .;. " ", .. ,, ,.R$ 500,00
CícbmólotMonaltt " ,,:: ,i: ". 89.. ;., I" � Prata , .. , ,'" ., ' , ," RS600,00

,
Ciclomotor ,MonarIe , .. " ;,.;" .. 00 .. ,,, , ,,'o .Prétalverrreha.: " '"'''' ., "RS 650,00

,

.

.

'.' .CAMINHÃO WOLKSVAGENAZUL IMPEcAca - CIBAÚ
ANOE IDO. 86 -ACEiTA-SE TROCA - APENAS R$18.000,OO

AUTOMÓVEIS OK TODAS AS IIARCAS E
IIODELOS À PRONTA ENTREGAI

ÓTIIIOS DES,CONTOS NAS COIIPAS EIl DINHEIRO
,

PARA NOVOS E USADOSI
.

R JOINVILLE 2050· FONE/FAX (047) 371-1574 - 973·9753

, .i
�1 p

I ,

J DISQUE PEÇAS J71�12811
. )

ÁGIL E SEGURO

PROMOÇÃO
, .LA'VAÇÃO DÔ SEU,'
CARRO"PORAPENAS

Atendimento .das 7 ãs 1,8h. de 2-, à "bado
, Rua· João'Planincheck, . ..qUina

Próx. Quadros 3 Am.ricas

R. ra)fiilfij).D. O í?fnJ
.
,LmfJ!1lJijba IJ!J '

"o
•

'

Peugeot·406 GL l!oI'dO ; : ·.96

Dlplol11llla4.1-S _ borcHI (rarldadej 92
Gol ct, : , prala m.t : , 92
SlIntana GL2000 b.gemet : i ..92

..�������L�·4;::::::·:.::::;::::::::::;::::;!�::��:::::::::::::';::::::::::::::.:::::'.:::::::::::::::::::::::�';
��;�::::::::::::::::::::::::·.:·:::.:·:::::::::�;·;;t:·:.:':.:':::::::::::::::::::::::�:::'::::::::::::::::::::
VoyàgeCL ge.oflna.� •••.. , prata z , , ;, ; ;, 89

XR-3; azul m.t ;_ ,., 89
Del ReyGula., ; : verdemet.: ; ..

,
88

Chevetle Sf..� v.ltle met _ 87
. Monza SLf. � brancq , .. _ , 87
Passet , branco •• ,.; : ,.� :.: 88
Fu.ca , branco 85 '

·F-1000Sup.r , graffte ; , ; , , , ..84
Gol 1.6 , ., branoo; ; , : 84

Voyage;.' ,;brancg : , , , ; 83

Voyage ,verde , : : •• , ;83
Caravan' ; azul met � , , 83

CbevetleSl , .. : ; , , " ••• ;; , 82
Corcal :., ,.,.!lranco , , 82

Fosca : ,,; bag ;.:.: 81
·Flat br.ilco : , 81
'GoI : : branco , 81
Corcelll azul met. ".�; , 80
GoI , , verde ; : 83

Rua Joinville n° 3573 Fone (047) 371-9822

JARAGUÁ DO SUL - SC

I'M-i.i+i.Ij'",t·;i
. .: (047)a7l.." .

. ,

I •

• -'o.
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Já incluso
frete e pintura

met'llca

frete.epl�t.ra
melálica

"

Já Incluso
frete e pintura

lIIIe'állca

Já Incluso
'. .

frete • plnt.ura
metálica'

Já incluso.
frete e�pinlura
...tálica

,..

C.I. In'r. RS 5.970," .:

ca320 + 24 d. RS 823,00 . ,..
+ 24 d••S 4544••3.

Já incluso
fr.te e pintura

.etállca

Complet@
. Já incluso
....... plntura

, metálica

,CId. • 4 ,.. ,

� ou +" 12 7.,'" ,.

c.t.
·

...r.· .. 2..2.,
A.'I +:t5 •••8,••

'Já incluso
frei•• pintura
..etállca

.

,

'C... "3.172
H 02. + 12 cl 514,10

, • I

!;;:..
.:
-O;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVo-12

ID.,w"W')4íMW�.i'l"ail� b� D��ttt�s
:::::::::,:::::::,::.:,,:::: :�:::::

'

J1l{uga -se tra;es,.� t S1lW� completo
..

i�1! 0/es�iáos - trajes sociais e

��f�ASAMENTc!e áeóutantes
RUA EXP. ANTONIO CARLQS FERREIRA, 184

ANVNCIE

EM

JORNAL
,

AMIDIA

DO

FUTURO

\

< I

PROCLAMASDE CASAMENTO
, .' . .

.

Margot AdeIia Grubba Lehmann. Oficial dO Regiatro Cml do I' oia1rito da Coman:a da

latagUá do Sill, ils1ado da Santa Catarina, faz saber quo compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N" 20.129 da 12-09-1995
AOILSON,FODI E MARIA IVETE TEIXEIRA
Ele, brasileir!>, solteiro, técnico eletrônico, natural da ltÍraguá 110 Sul, domiciliado o

rosidante 1111 Rua l0i0 P1!miachocl>. 1.445, n_, cidade, liIho da Mario Fodi e Luim Fodi
Ela, brasiIéira, solteira, operadora da ináquina, natural da BarracIo, P8nmá, domiciliada
e residente em Loteamento Santo Antonio, 726, Tr& Rios do Norte, neste cidade, fiIba
da Unirlo Teixeira o Maria SaIote Teixeira.

'

,

IlDITAL N" 20.130. da 12-09-199S
RONALDO OORHBRS E SIMONE IiORGES
Elo,. brasileiro, so1teiro, estampador, natpral da� neate Estado, domici1iado
� reoidante 1111 Rua loinvilJe, nesta cidàda, filho da Nair Borhers.
'Ela, bruileira,· solteira, doméstica, natnral do 10inWlo, oeste Estado, domiciliada o

residente 1111 Rua loitivillo, nesta cidàda, fiIba da Asmor Borges o Maria Pereira 'Borges.
. IlDITAL N" 20.131 de 12-09-1995

Cópia recebida' dO cartório da� Panmá
ARLI BIlNEDITO E 'SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA
Ille, brasileir9, solteiro, indultriário, natural da Arapongas, Paraná, domicili!l'lo li

'reoidante na Rua GennaiIo Wape!', 927, nesta cidade, filho da losé Benedito e Maria
Madalena.

'

Ela, brasileira, solteira, dO lar, naII\T8l da Arapongas. Paraná, domiciliada o residante em

ArapoiIgu, Paraná, fiIba daPedro da Oliveira Homem o Rosa da Otiwira Homem.

,EDITAL N' 20.132 d;, 12-09-1995
ANDIlRSON ROBIlRTO GOBBI E MARLI ROSE BRAMORSKl
Elo, bruiloiro, solteiro, comerciante, naturaI da laraguá do Sul, domiciliado e residente
1111 Rua Domingos Rola, 354, Oba da Figueira, neata cidade, filho do Tibério Gobbi e C�1ia
Maria Gobbi
Ela, bruileira, solteira, do lar, natural da M8IIIII'8Ilduba, neate Estado, domiciliada o

reiidente na Rua Domingos Rosa, 354, Oba da Figueira, n_ cidade, fiIba da Francisco
B"""oraki o ladwlp Kemc:zinski Bramorski

'IlDITAL N" 20.133 da 12-09-1995
LlNO MACHMX> Il MARlLIlNE T1LLMÁl'jN
Elo, braiileiro, soItAiiro, operário, natural da laraguá do Sul, domiciliado o residente 1111

Rua loaquim Francisco da Paula, nesta cidade, filho de Constantino losé Mactiado e

Regina Würges Machado.
.

I

Ela, brasileira, solteira, manicure: natural da B1iDnonau, nOIte Estado, domiciliada "

residente na Rua Ilmilio Sc�wartz, 1.761, Bain'o A,mimda, neata cida<le, fillia de Marga-
rida TiIImanÍI o LauroTiDmann.' ,

'

EDITAL 1'1" 20.134 da 12-09-1995
OSNIR PIlTIlRS EMARlLIlNE SOORS
Elo, bruileiro, solteiro,-comerciante, natural do laragw1 do Sul, dómiciliado e residente
na Rua Waller MarquSrdt, 2.700, nesta cidade, filho do Valmor.Peiera o Ilrna Scbmidt
Peten.

Ela, bruileira, solteira, cabel� natural de Guaramirim, nesta Estado, domiciliada e

'residente na Rua Rio Branco, 709, nO!lta cidade, fiIba de 'BernardO Sbora <I Tereza.Galvan
'

Sbora,
'

IlDITAL N" 20.135 da 13-09-199S
MARCOS AURÉLIO lACqBI E NERESI SIMONIl' BILK
Ele, brasileiro, 'solteiro, mecânicö, natural de laragw1 do Sul, dOmiciliado e residente na

Rua 651, n'·75, neata cidade, Oba 'da F'JgUeira, filho de Dário lacobi e Hildegard Utech
lacobi.'

'

Ela, brasileira, solteifà, .do lar, D.turar de' Rio do Su� noste Estado, domiciliad.a e

residente na Rua 651; n' 75"Oba da Figueira, nesta cidado, fiIba de Adelir Bilk e Santa
Pereira.

EDITAL N' 20.136 do 1�-09.1995
ORLANDO MIRANDA E CRISTIANE ULLIlR
Ele, brasileiro 10lteiro, caboleireiro, natnral de Folipe Scbmidt - Canoinhas, neste
Ilstado, domiCiliadO e reSidente na Rua ,valdir losé ManIiini, 1.045, em Jaraguli
Ilsquerdo, o.esta ciciado, filho de Euclides Miranda e Maria da LolD'des doa Santos
Miraßda,
Ela, bruileira, solteira, .opetáiiil, natural de JaragwI do Sul, domiciliada e residente na

Rua Valdir losé Manfrini, 1.045, em laraguá-E.quordo, nOlta cidade, fillia da Eugenio
UDe!' e Terezinha une!':

'

EDITAL N' 20.137 da'13,09-1995
Cópia rec�bida ,do C8J1ório de séhtooder, neste Ilstado
SIDNEI Luis BERNARDI.E ANA.MARIA CASTRO
Ele, brasileiro, solteiro, motorista; Q8tura1 da laraguá do Sul, domiciliado e residente ;...
Ruâ Antonio Homiqll8 Maffezzo1li, 823, neata cidade, filhó de Jandir Luiz Bernardi ,.
'catarina Bernardi,

'

Illa, brasileira, solteira, costureira, tiatnral de TIII1Wana, l'aran!I. domiciliada o residante
em Ilstrada Bracinho, em' Scbroeder, neata �o, fiIba de Daniel Andnnle e Rossilda
Barbosa Caatro" j

EDITAL N' 20.138 da 13-09-199$
LAURINDO PICKLER F,tLHO'E MARLI BISPO DA SILVA
Ele, brasilo!ro, ,solteiÍo, metallll1!ico, natural de Rio da Praia, PI!IlIÍIá, domiciliado e

residente na Rila Pastor Alberto Sçhneider, 1.187, Barro do Rio cirro, nesta cidad., filhQ .

d. Laurindo Piclder e 0tiIia Pic,lder.

FONE: 372-3349

.

.' l'

-Jaraguá doSul, 23 de setembro t'

Ela, bruilÖira, solteira, operária, natural da Tapojára, Paraná, domiciliada e residente na

RUa Pastor Alberto Schneider, 1.187, Barro do Rio carro, nesta cidade, fiIba de Severinó

B� da Silva e Maria Socorro doa Santos.
'

EDITAL N' 20.139 da 13-09-1995
,

AZAMIR,DE SOUZA E MARLÉNB PINHEIRO DA SILVA

Ele, bruileiro, so1teiro, pedieiro, natpral de Nova cantil,� íIomiciIiado e residente
em Três ,Rios do Norte, nesta ciciado, filho de l0i0 Maria da Soum o BaIbina da Otiwira
Souza.

,

Ela, bruileira, solteira, do lar, natural da cantil,� domiciliada e reoidante "'" Tr&
Rios do Norte, nesta cidade, fillia da Pedro Pinheiro da Silva o Tereza Castro da Silva.

I
EDITAL N",,20.140 de 14-09-l995
LI:IJS DIlIESUS E MÁRCIA GORETTI VICENTE
Elo, ,bruilelro, solioiro, metaIurgico, natural de Rio dóa Bugres - ltuporanga, neste

Estado, domiciliado e rosidante em Loteamento Santo Antllnio, 302, em Tr& Rios do

Norte, n_ cidade, liIho de Olímpio Nilo do les111 o Angola de lesus.

Ela, bruileira, solteira, auxiliar da cozinha, natural do Foz do Iguaçu, Paraná, domiciliada
o residente em Loteamento Santo Antonio, 302, em 'Três Rios do Norte, nesta ,cidade,
fiIba da Apolonio Vicente o OIMa HenOl

EDITAL N' 20.141 da 14-09-1995
FABl.t\NO PEIXOTO Il LUctANIl R1STOW
Elo, bruileiro, solteiro, estudante, natnral do BiumoMU, neste Estado, domiciliado e

resilfentena Rua Guilhermo Lasmann, 1iO, nesta cidade, filho da Alcides dá NovaPeixoto
o Marli Aparecida Longo Peixoto.

'.

Ela, bruileira, solteira, ...cretária, natura! do laraguá do Sill, domiciliada o reoidante na

Rua Max Wllholln, 43, apto. 2�, lIolta cidado, fillia da Luis CarI\)I Ristow .. Mmgarida.
Eatqfania Riitow..

'

EDITAL N" 20.142'de 15-09-1995
LutZ cARLos XAVIER E lANETE DA APARECIDA SIQUEIRA LIlI'!'1l

Ele, , brasileiro, 'solteiro, pedreiro, natural de Sio Miguel do Oeste; neste Estado,
dolniciliado o residente em Três Rioa do Norte, nesta cidade, filho da Otavio Xavier e

Rosa Ve!'oniC8 xàvie!'.
Ela, bruileira, solteira, do lar, natural da _Balgado Filho, Paraná, domiciliada o residente
em Três Rios do Norte, nesta cidade, fiIba de Ladislau Alves Leite o Thereza Si�ira
LeitO.

IlDtTAL N" 20.143 do 15-09-1995
IlDlMILSON NILZ Il ELlsANGIlLA APARECIDA DOS SAtfTOS

Ele, bruiloÍ1O, solteiro, ...rvente, natural de Vera Cruz D'Oeste, Paraná, domiciliado e

residente na Rua Egon Koclt, em latagUá-Eaquerdo, ne,ta cidade, &lho de Amoldo Nilz
e Matilde Feinandes NiIz.

'
'

'Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de JatagUá do sul, domiciliada e residente na

Rua Egon Koclt, em· latagUá-Esquerdo, n...ta cidade, fillia de Agenor doa Santos e

Ivone dos Slmtos.

EDITAL No 20,144 de 18-09-1995
'CLOVIS .DEFANTE MARTINS E LUCIANE DE CACIA DIlFANTIl
Ele, bruileiro, solteiro, operador de máquina. natnral de caaC8ve� Paraná, domiciliado
e residente na Rua Henrique Marquardt; nesta cidade, filho de losé Darci Martins e Neli
Cofante Martins.

'

Ela, brasiloira, solteira, do lar, natural dê Santa Tereza, Paraná, domiciliada e residente na

Rua Honrique Marquardt, neata ci�, fiIba de Rui Defante e -Maria Santa Cofante.

EDITAL N' 20.145 de'18-09-1995
,

JOESANO MARIO LOSE E ADRIANA MEES
Ele, brasileiro, solteiro, operário. natural da Maripá, Paraná, dooúciliado e residente na

BR-280, Km, 70, :Vila Rau, nesta cidade, filho �e Eduardo Silll8Do Looaae e Maria
Antunes Looa....

'

Ela, brasileira, solteira, verided9ra,'lllItUra\ d. ItupOtanga, n...te EstadO� domiciliada e'
residente na Rua 10io Planinacheck, 418, neata cidade, fillia de Dto MoOl e Alaide M.... ,

EDITAL N" 20.146 de 20-09-1995
Cópia recebida do c8rtõrio de Blumenau, n...te Ilstado

,

J\NTONIO 10RGE POLEZA E MÔN\A ,CLAlR VOLTOLINI '

Elo, brasileiro, so1teiro. técnico agricoJa, natural do Rio do Sul, neste Ilstado, domiciliado
fi residente na Rua Francisco de Paula, 2,101. nesta cidade; lijho cl!' Jorge Poleza e Corcilia
Camargo Poleza.

"
,

'

Slil, brasileira, solteira, do I;"', natural de ltuporanga, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Genoral Oaorio, 1.063, Blum.nau, neate Estado, fillia de Odilio João
Vqlto[inj o Marlene Sebcld Volto[inj.

EDITAL N" 20.147 de 20-09�1995
,VANt;>EClR FELIZARDO DA SILVA Il A)'ARECIDA CAMpoS
Ele, brasileiro, solteiro. operador' da rnäquina, natural da Nova Cantu, Paraná, domiciliado
e resjdente em Loteamento Santo Antonio, lot. 35, om Três Rios do Norte, n...ta cidade,
fillio de Antonio FeliZardo da Silva e Palmira Godoi da Silva.

'

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Campina da Lagoa. Paraná, domiciliada e

reaidente em Loteamento Santo Antonio, lote 15., em Três Rios dO Norte. Jlesta cidade,
filha de Francisco Vencesleu Campos e Ilmilia Zioli Campos,

\

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandel passar o preaente Edital que ...rá

publicado pela �prenaa I

e em Cartório, onde .e� afixado por 15 (�uinze) �.

,

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GO

TabeliA e Oficial de Tltulos,da Comarca de Ja,
Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da L�,

Faz saber a todos quanto este edHaI

-que se acham neste Cartório para Protesto 08 T(
contra:

"

Artur Langer - R: Francisco Ruska: Nesta;
Barra Auto Center Uda: - Rua Angelo Rubini, 7

,

Nesta;
Com. e Lanchonete VlVian Cris Uda. - R. Mal. C
Branco, 7955 - Nesta;
Conto Remaus Uda. - R. Mal. qastelo Branc::o,

'

. Nesta;
,

Comase Com. Mat. Segurança Uda. - R. Hen
Bortollni, 50, - Nesta;
Cirlei de Fátima Winter - R. Guilherme Gul8lOw,
Nesta;
ConfecçOes Mónaco Uda. - R. WalterMarquardt,

'

- Nesta;
Cleusa Rejane Q. Cardoso - R. Exp. Antonio
Ferràira, 345 - Nesta;
Com. de Frutas e Verd. Kethlin - R.WalterMa
12820 - Nesta; .

'

Oanl.1 Paulo Ramos � R. 'jose Picolli - Nesta;
O,orsan Ind. cem. de: Vestuário Uda. � R. J
Butschardt, 855 - Nesta;
EvertonMoretti Baches - R. ,lrmAo Leandro, 237,
Nesta;

,

'

Grafica eEditora 22 Uda. - Ro Antonio Carlos F
1035 - Nesta;
Grafica e�ditora 22 - R. Antonio Carlos Ferreira, 1
- Nesta;
Helio Zomer ME'- R. Reinoldo Rau 519 - Nesta;
Haplos Ind. e Com. - R. Antonio C. Ferreira, 12f,l
Nesta;

.

Ind. de Móveis DeeoraIiza !-tda. - R. Angelo Ru.
1053 - Nesta;
Jael Bêrnardlno dos Santos ME - R. Av. Ma�
Deodoro da Fonseca, 325 - Nesta;
Luiz A. do Amarante - R. Reinoldo Ra4, 539 - N
Marli de' Souza da Silva FI - R. 124 - Neàta;
Marcos Roberto de Borba - R. Exp. Fidells Esthi
741 - Nesta;
MarCO$ Roberto� Borba - �. Exp. Ficlelis Esthi
741 - Nesta;
Maka Kus Com. Mat. de ConstruçAo Ud•. - R. J_ t
Ribeiro - Nesta;"

.

Ondimar Machado da Souza - �. Ernesto Appel,
- Nesta;
Organ�Oes Mohr ltda. - R. José TheodOl'Q Ri
1341 - Nesta;
OScar Ferreira 8ri&tafJein - R, Salvador Inacio P

ra, 427 - Nesta;
Paulo NeyW_.Ranger � R. Reinoldo Rau, 400 - N
Pet�ria e Churrascaria F�rraz - R.WalterMarq
s/no - Nesta;
Sta. Marta Constr; Incorp. Ltda. - R. Reinoldo Rau,
- Nesta;
'SuPermercado Angela Uda. - R. Ma. Castelo B
4375 . -' Schroeder;

,

SF da Silva Reis & Cia Uda. - R. Apolfo TribbeS,
- Nesta;

. .

Terezjnha A. MarinhQSO--- R. Friedrich W. sonnenhCl(
99 - Nesta;
Vergutz Fernand8s & CIá. Uda. - R. Mal. Oeodol'9,
- Nesta;
Adnson José Naiser - -R. Hermann

-

SChulz, 20tl"
Nesta; ,

Antonio Sergio Paes Nunes - ME - Rod. SC 416 Kin,f
- fitesta.

'

, E, como oS 'ditos devedores n40 foram·
contràdos ou se recusaram a aoeitar a de\i

intimaÇao, faz por inte�édio do presente editai,' �::,
que 0$ mesmos compareçam neste Cartprio na. ."

Arthúr MOi!er, 78, no prazo da 1:.e1 a nm 'de liquidIt".
.

seu débito, ou enlAo dar raZIo porque nAo o faZ,
'

a pena de serem os referidos protestados na

da, Lei, etc.,
' ,

KEiJaraguá do Sul, 19 de setembro de 1995
TabeliA
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Classificados de
*

Aulas particulares de

inglês, sextas-feiras das

9:00hs às 12:oohs � sábados ;:::::.========_.:;::=======,
das 13:30hs às 16:30hs.
Tratar 37.1-0775 c/Vívíane
(na hora do almoço).

Só orendo em Jesus é que alguém pode se torar amigo de Deus.lsso porque. Ele
,

mendou Seu Filho aó mundo para, salvar todos os seres humanos, é quem não

aoe�a essa presente estll também despreiando o amor e a amizde de Oeus.
A Sibila diz: O.aalério do pecado �. amorte, mes o dom gratufto de Deus é a vida

etema em Cristo Jesus ..

Voo� pode esoolher entre ser amigp de Deus e ganhar a vida eterna ou continuar
sendo Inimigo Deie e ganhar o sal'rio correspondente a isso, a morte. Ser amigo

, de Deus é não deixar tudo para tr,,", mas é de cabeça erguida prosseguindo para
o alvo que é a vida eterna.

"

'.
'.

Venha participar conosco as benção de Deus e vooé descobrira o Grande.amigo

,que ele é:
No..o ander.: RUa Friedrich W. Sonn.nhol n" 210

Vila Lal_u • Jaragu' cio Sul· 372-0472
Tamoe prograJIII.: Quarta., S'bedo••

Domingo. a.19:00h..
IGREJA.DE DEUS NO �RASIL

Vende-se cavalo

Mangalarga Paulista R$
2.000,00 e 1 Mangalarga
Mineiro R$ 1.500,00.
Tratar c/Ederno371-263 I
(após 19hs).

Vende-se telefone prefixo
372. Valor R$ 3.300,00.
Tratar 372-3314 (coml) ou
372�3546 à noite.

-

Aulas em micro 486.
Cálculos em planilhas
eletrônicas (Quatro-Pro)
desenvolvimento: de
formulãríos. Tratar 371-
5764 cl Jussara,

Vende-se máquina de

costura reta industrial,
Interloq, caseadeíra,
máquina de pregar botão e

máquina de corte, Tratar ,

372-0691.

� ·iiOPElIO

/ ,

A hora é agora:
Vende-se ou troca-se sala

comercial no Shopping
Jaraguä. Tratar 372-0691.

Troco telefone coml. em
Brusque por telefone em

Jaraguá do Sul. Tratar 01
Pe:' ,,,r371-1919.

Rua Reinoltlu Rau. S6
3 2 OCentro- Jaraguú do Sul· s(' FONE: 7 · 909

CRC-SC

Serviços 1501

Contábeis
UMA EMPRESA INFORMATIZADA

Prestação de Serviç_ TécÍlicoa - Prof_ionaia capacitados -

Orientação Fiacal, ReCUNoa humanos - Abertura de firmas,
contabilidade .em geral

�ér8io'ti) Cabeleireiro
Penteado e maquilagem para noivas - Cortes -

Maquil�ens - Químicas - Manicure "

PREÇOS ESPECIAIS PARA CONFIRMAÇÃO E 1· COMUNHÃO
, •

( I

.-'�.,....J' HORARIO '----..]-'--.-'-J.

J TERÇA A SEXTA DAS J
J 8:00 à.12:00/1�:30 às 20:�hs J

. J 8'OO:��=:st!::,OOhS J

c * Cheves 01 minuto
* Inst. Fechadur« Se�ranfa

R. R.lnoldo Rau, 21 � prõx. Estr. c;le Ferro
F.: (047) 372-2467 e 371-7357 � End. Res: Rua José
Emmendõerfer, 862 - Jaraguá do Sul- SC

Rua José Menegotti, 323 - Sala 1

Bairro: Nova Brasília - Jaraguá do Sul - SC

FONE: (047) 371-8787
FAX: (047) 372-0318

MODA
FEMININA

EMASCULINA

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, ';'°23
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 72-3690

Pedras: São Tomé, ardosia,
miracema, madeira rajada,
preta brilhosa, bolacha, pati
pave, Pf}dras muro e revesti-
mento em geral ,

-

Rua Silveira Junior s/n9
Fone 373-0027

.

próximo do ginásio de'Esportes
Guaramirim - SC

.

L([I){JS deRCM
,

Comple,ta Linha de Lingerie'
• Meia ,calça com lycra importada da Itália (não escorrega)

-

• Pijamas (masc. e fem.)'camisolas em, seda emalha mercerizada-
• Cuecas
.'Calcinha e soutien, maiôs e 'biquínis

Condições factlttadas

".f'"

.::�:�:�

RELOJOARIA lOZ 'LTDA.
Jóias - Relógios e Presentes

• C' /

Além de Consertos de JÓias e Relógios,

Rua Roberto Ziemann, '�75 - Bairro Czerniewicz
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOvo-2 CLASSIFICADOS DE OFEATAS' 'Jaraguá doSul, 23 de setembro, de 1995

RUA BERNARDOo_ca, 2201
VllIALlU - JIRAGUÁ DO SUL -.-: '

,

, (Vende -

alula e monta) "

IS']l�laa·M[·t,4·j+1Qi9j':m;h'MS·]l'4iJ�':t4·1
Venha conhecer nosso artigos de decoraç.ão e lembrancinhas,de festas ao seu dispor .

AV. GETÚLIO VARGAS, 28 - FONE 372-31598 - JARAGUÁ DO SUL - se

o AROMA E,O SABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM'

PANFICADORAECONFEITARIA

,ÄOSVINBO
Abertodiariamentedas 06:00às21 :OOhs,

inolusivedomingos e feriados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 I Centro
Rua Venâncio da Slh,a Porto, 225 Vila Lenzl

(Próxlln!) Wea I)
Fone: 372-1243

Almoço emqullo
Melhores lanches

Av. Mel. Deodoro, 6�
ao lado do Divina(�

-
'

Melhor c.afé da manhã
,

' Almoço em quilo
Av. Mal. Floriano,Peixoto, 59

em frente a Marrakech 371-2489
'

.,

i

AGORA VOCÊ TEM LUGAR CERTO

PARA SABOREAR AS MAIS

TRADICIONAIS PIZZAS

NO MELHOR RODfzlO DE

JARAGUÁ DO SUL
,

TODAS AS NOITE" das 19:00 ÀS
_

23:00hs - MENOS às 2as-feiras

,:II':111�'-I�;II',liii'llllllllllllli�iilll:I!:II.1111111';'�,��'lil��,li�:
Engenheiro Benjamim Gastão Magalhães Ir:

'

- PROJETOS E PLANTAS RESIDENCIAiS E COMERCIAIS '

- GALPÕES E CONSTRUÇÕES.EM GE,RAL
'

- AVALIAÇÕES. E ORÇAMENTOS
- LEGALIZAÇÃO DE OBRAS '

- ACESSORIA TÉCNICA EM OBRAS

Rua João Januário Ayroso, 880 .: fundos - Jaraguá-Esquerdo
Fone: (047) 973-&442 - Jàraguá' do Sul - SC

'

RETORHA� ÀS.AnviDA

"R.CZ:��'-'tI"'�"91tcz:

• Buffet com 10 tipos b� comiba

qu�m� a R$ 4.00
• Comiba em kilo à R$ 6.00

,
• 06 tipos _� s�laba
• Sobr��sas

.

,

.• Aos bomh150S. churrasco
• Aceita-s� �'f1com�'f1bas b� ca",�s

assabas aos bomi'f150S
• Aceitamos r�sa-yas para f�stas

at15aal·
'

. ANUNCIE

OSEU,

MENU

371-1919
RUA 28 DE AGOSTO, 1603 - CENTRO

GUARAMIRIM - FONE (047) 373-0101

-
I

DISQUE PIZZA 371-7154

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,,'

ClasSificados de
�,

. ;,/ �
",

'
.

.'..

�.. . ,

,

I";.

\,

I'ínica São Can1ilo,
,

Dr. Marcos Fernando, F. Subtil ,

::!!ill:i:••I1!!:._._flli�:_ill\�l�ItI_�l!:�:::
Medicina do Trabalho - Fratura. - Urglncla.' "

,

Doenp.de Coluna. 1.n6.. do e.por�. - Cirurgia. do Joelho
Exam..: adml.. lonaIÍl, demlil.lonala e perl6dlco.
Hor6rl08 .tendlm.nto: 8:30 à. 11 :30 e 14:00 à. 1'8:30h•.

4Q ......

Com -certeza o ritmo acelerado dos anos 90 seria ainda mais:
.

-

- ..
.

estressante se-as academias não existissem. Isso porque, alem de
oferecer todas as' vantagens dós exercícios, élasalnoa 'são o lugar
onde se vai encontrarpessoas para passar bonsmomentos -e relaxar.
Daí a razão da:

i "

AngiOlogia - Cirurgia' Vascular
, Cirurgia Plástica de varizes -,

Tratamento de microvarizes '

,RUA ATHANÁSIO DA ROSA, 249
'

','FONE (047) 973-8�18 E 373-0�80,
, Esperamos você para:
centro de Estética com tratamento completos e eficazes
-, Faclats - Corporais -Depllações - Salão de Beleza.tunissex)

,

- Academia: Ginástica localizada, condicionamento fí.sico,
'

'alongamentos, glufeos, avaliação física, museuíação e dança de
salão,' ,

'

ludo isso e muito maís para este mêsde setembro ,
,

Continue acreoítando e nös faremos, o pó�sfvefpara corresponder.

,
:.. ".

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

CENTRO DE ATENDIMENTO, INFANTIL '_

Clínica Pediátrico silo Francisco' de Assis'
Dr. Moacir Zanghelini '

C!W2997

Dr. Luiz M. Gonçalses
CRM 1633

José AbJ1ioMachadl) Filho
ctu« 3381

t».Airfon L. Weber Silva
CRM 3158

'

Dra. Ursula Koroll
Psicóloga Clínica
CRP 12/00751

Dr. OdiNévio Alessi
,

- Dentista
, Convênio - Odonto-Jaraquä "

'.
r

,. CRÖ2964' .

'

-

,

Dra. Marlene l: da Silva
Nutricionista.
CRt:.J-:22287

Dra. Jes(leteMiriam Piske
,

Psicóloga Clínica -Ludoterapeuta
. CRp.l.12100937 ,

Dra. -Márcia N. Gasp;lrini
,

Clínica Médica
'

, CRM6294

Ora. Margareth F. da,Silva'"

'Fono�uqióloQa
,

Ci=F4456
, ,

,Rua Dr. fNalt;lemiro Mazureehen, 67,
Jaraguá do S"I - SC

Dr. Antonio Alberto F.' Bel:eza FR C,R:M 387'5'
GINECOL,OGIA �'OBSTE'RíCIA· 'ULTÚSO.OIU'IA' .

,

VIDEO�LAPAROSCOP'11 � H'.srrloSC'OPlA',
'

,
.

1·,' � ,

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



Vende--se terreno ria praia Vende--seterrenó de 15x30
do Albatroz (São Fran-

no centro. .Valor R$
cisco). Valor R$ 3.500,00 22.000,00. Tratar 372-
ou troca-se por carro. '

0525(bor.come,rcial,)<>unaTratar comMarlon Mozar
de Souza. Fone 372-3288.

Lanchonete do TInonaVila
Lalau c/Betó.

Compra-se apto. com, 3
quartos e garagem em

Jaraguá. Valor até R$
37,000,00. Tratar ,(047)
372-0525 cl Beto.

Vende-se terreno com

600m2 (área' nobre da
Barta) ou troca-se por
carro, Valor R$ 16.500,00
(negociável). Tratai' 973-
8942.

.

Vende-se terreno no Lot.

Champagnat de 600m2•
ValorR$ 32.000,00. TraJar '

,

(047) 372-0525.
'

,Vende-se apto; no Bdíf,
Carvalho. �alor: R$
75.000,00 à vista. Tratar

(047) 311-6742.

Vende-se 'apto. no Edíf.
Carvalho. Valor R$

, 75.000,00, à vista. Tratar
.(047) 371-6742.

Vende-se terreno com

600m2 (área nobre da
Barra) ou troca-se por
carro. Valot lU 16.500,00 .

(negociável). Tratar '973-
8942.

Vende-se terreno tie·15x28
na vila Lalau, .pröx.
Vieirense. Fone 372-0525.

" '. '

"

I

EREAL.

I:

INVESTIREM
IMÓVEIS
CONTINUA, ,

SENDQ O MELHOR
NEGOCIO

. .� .
.

Assoe. Imobiliárias Jaraguá do Sul

t:s�rOfJ.\DOS Vt,l,l\f\l
, -'f> r

"

, CONSOLES-80,8 MEDIDA ',PARA
.

AUTOMÓVEIS 'E CAMINHÕES
,

INSTÀ(AçAo DE SOM
" '

,
Rodovia 8À-280 ,. KI)I'55

,

Guaramirim - SC'
Fone: (047} 373-0194

"

íf.(!J)&>@�,

��(W1f,�f fW�(!'�,��';
DIVISÃO DE CONCRETO
Rua Joinville,.1016

.

DiVisÃo DE PLÁSTICOS
Rua Bemt\rdo Dornbusçh" 8

. MATERIAIS O.E CON�TflUÇÃO
Rua'Cel.Proeópio Gomes, 89'

372-1��
372-�025
371-0066

" '

Horsi - V. Lenzl - R$ 90.000,00 v r

Terreno cl 532m" - Latetal Rua Francisco Tott - R$, 16.000,00, 800m tio
���. ' ,

. ,

Terreno c/364m" - Rua Dom Bosco - Vila Lalau - R$ 12.500.00 ,

Terreno c/ 9Oam" • Rua 371 ·"Guilhermina ,P. l. Lenzl - esquiha Ä$'
15.000,00

,
.". "

•

'

Terreno cl 450m" -'Rua Vltórlo Pradresquina - R$ 18.000,00
"

Terreno c/ 78&n2 - Rua 788 - R. João A. dos Reis' JguA,Es\juerdo - R$
13.000,00

.. Terreno c/ 49611)" • Rua Vitor Satler - R$ 16.000,00 •

Terreno c/ 525m" - Rua Rio da Luz " Lot. Marquardt � fI$ 9.000,00 :
'Terreno cl 930m2.;"Condomlnio A?àléiil - R$ 9O.0OC;>,09

'

Terreno c/450m2 - Rua Adito Maba - R$ 17.000,00
.

ierreno c/990m2; Ruà Alfredo M. Funk - Centro - R$ 17.000,00
TerreíÍo e/50.000m"� Rua Rio Cerro 1- R$190.000,00
Terreoo c/525m2 - R, Ângelo Torinelli - V. Nova- 8$ 25.000,00 (em cond.) '.'

TelTeno e/l.568m" - Rua Alfredo Benk.<'Jarª9uA-l=sqllerdo - F!$ 15,000,00,
, lOCA�ÃO ." .', ,

'

-casa de alvenaril!- c/ 2 quartos - Rua Frederico C, ,A. Vasel
, Casa de alvenaria c/ 3 quartos ,_ Rua 25 de Julho - 889 - Fundqs
Casa de atVElnaria cl 3 quartos - prlix. -$uperm.ereado, Brazão
CaS'a de alvenaria c/ 3 quartos - Lat. "ha da Figueira
Te!efo.ne.

, VENDAS
casa' alVElnaria c/320m" - 2 pisos - Rua Joäo Franzner - Jguá Esquerdo:
Casade8ivenariae/120m"- 3 quartos, saia, cozinha, lal(8ndària 2 gilragens

.

- Rua AIitDllio,B. Sehl1'lttt - Ilha da Agueira - R$ 26.000,00
Casa de alVElnarill c/130m" - 3 quartos, 2 salas, cozinha, 2 banheiros,
lavanderia, garllgem - Rua M�. E. Ziemann - R$ 45.000,00
Casa de alVànarla c/ 174m" - 3 quartos, saia, copa, cozinha e demale

dependência - Rua 633 - R$ 35.000,00
.

Casa de alvenaria c/SOm" e terreno e/2.800m" - 3 quartos, sata, coziQha
e banheiro - Rua 427 - Ilha da Agueira - R$ 17,000,00 '

,

Casa de alvenaria c/220m" - 4 quartos. s9l'ldo ,1 suite e demais dependên
cias - Rua Edwardt Kriseh - Próx. Igreja sao J\I(Ias - Financiada,
Casa mista - c/ 11 ()m2 - 3 quartos, 1 .banheiro, .3 saias, lavanderia - Rua

Águas Claras - llhada Agueira-- R$ 19.000,00',
"

"

casa mista e/84m" - 4 quartos, cozinha, bànhàiro, garagem - Rua Paralba
'- Próx. Salao Unilto - R$ 15.000,00

'

,

-,

Casa mista c/110m" - 3 quartos e demats dependências - Rua Richard
Piske - R$ 27.000;00, .

I' , "

'

Casa de Madeira c/ 1.6Om"'� quartos, sala, copa, cozinha - ,Rua Arlfôriiô
Bernardo Sehmttt - R$ 16.000;00 ,

Casa de madeira c/lI Om2�4 quartos, sala, cozinha, banheiro - Rua t:ateral
Valdir Manfrini - Jguá 'Esquerdo - R$ 15.000,00 " "

Casa de madeiraC/90'f - 3 quartos, sala, cozinha, banheiro ",Rua Onéllá

G9�' Rua'!?o�O-?��!.197Q7fMÖVEIS ',C�ECI 1741-J
' .

.

\
,_

.

LOTEIA • ADMIIISTRA IIICOI..OIICOMPU VEIDE

CASAS
• Sobrado cl 310m2 (Rua 35', próx.'Apae - PiscinátSaunalGar: 3 llagaslSemi-Mobil.)' R$ 190.000,00 "Aceita imóveVparc.r"
• Sobrado cl 300m2 (Rua Conrado Riegel- Pröx, Ferro Velho Marechal) r R$ 120.000,00 "Aceita imóvel menor valor /earro"
• Casa a1v. c/200m2 (Rllla Vitorino SlrfngaÍ'i; Próx. Weg;i - com piscina) - R$ 70.000,00 - "Troca por apàrtamanto"
'Casa a1v. e/96m2'(Rua Equador - 59 - Centro - pf6x. Hotellt$ra). R$ 60,000,00 'Aceitaeasaaté R$ 30.000,00"
• Casa alv. cll40mz (Rua Horácio Pradi, 161 - Pröx. Oondomínlc Azaléias) -'R$ 30.000,00 "Aceitá. carrdim6vel- Valor"
• Casa a1v. e/l �0m2 (Rua Cristi� Blluer, 91'- �ehroeder - Pröx, Salão. Borehardt) - R$ 25.090,00 "Aceita.carro/Parcelar"

,

• Ollsa,aIv. c/190m" - )ÊllTeno e/6.562m2 (Rua Prinee� Isabei - 547 � Schroeder) -R$ 80.000,00 "Aceita Parcelar"
• .cesa a1v. c/110m2 (Schroeder - Av. Mal. Castelo Branbo - �rox. TrellDl. R$ 30,000,00 "Aceita carrdparcelar".

,

, '-, APARTAMENTOS
• Res. Amizllde (2 qtos+ ganigem - ti'loco 2 - 3· andar) - R$ 18,OOO,OO�+ 265.00 p/mêll CEi: - "Aceita earr6até R$ 9.000,00"
• Ed,·Sehiochet cl 15SmO (1 sulte+ 2 qtos - cozinha montada) - R$:50.000,OO + Finane. CEF "Préstação R$,391,20'+ 8 anos"
'. Ed, Argus (cobertura Duplex em altissime,padrão cToda.moOiliada',+' bibHqteca/barzinhollareira, etc) - R$ 160.0QO,OO
• Ed. Carvalho c/184m2 (1 suite + 3 qtos - MÓYeis embutidos) - RS 70.000,;00' -F Finane. "Tl'9Ca p/ apto BaL Camboriú"
• Prédio,em ccnejruçãc na rua d;a ,CEF - Aptos e/2 e 3 qtos + ,. ou 2 garagens. Entrada + Finane. direto.,Entrega junho/96

TERR��OS
• Terreno cl 60tm2 (Condo�inio Azaiéias ,Jaraguá-Esquerdo) - R$ 32.000,00 ou' "Aellita carrolTel8fone/Parcelar" '

• Terreno cl 737 mk' (Rua Pedro, Francken- Pröx antigarodoviátia).- Somente aceita permuta cl prédio
• Terrenó cl 1.,190 mO Ilha da Fi!llleira - Pröx Ponte Nova daWeg 11 - R$ 35.000,00 ou "parcelado"
Terreno e/480m2(RuaLuiz Satler - Prox.Mereado Breill:laupt da Elarra),� R$13.000,OO ou "Parcelado em 15x"

: , Terreno cl 392m2, (Jardim CentenáriO - Ao lado·dá We,§ II) - RS j2.0oqßO ou 'Parceiado"
"

• Terreno cl 5651'"" (R�a -Jp� Picolli - E�lr:ada Nova - Prox. ao Mer�a4Ô ara�ol- R$ 11.000,ÖO "Aceita Carro/Parcelar"
"

• Terreno Çt 695'� (Rua dos h:nigranles.- Acesso da I=aouldade 'F,ERJ") '-.A$ 15.000.00 "Aceita Parcelar/Carro" ,

• Terreno cl 467m2 (Rua:JsinViiie - Ao !lIdo do'Restaurante,TradiçÚ Familiií.r - DG Weg li) - R$ 70.000,QO óNegoeiAveis"
:. Terreno cl 12.725m" (SchlQeder - 1.500m da Av, Castelo Bran�O) - R$ '20;000,00 ou 'Parcel�o"
• Terré�os cl 750 e l.doomo em �hroeder (Rua Vaientin lor. - Pi'6x. Co[égio Migu,el Couto) - R$ 6,000,ÖÕ ou ;Parcel!ldo"
• Terrenos ResidençiaiHÊlnrrqu� Bàl)iiiig{prgIC. Salã6 Amizade) - A part1rpe R$ '1 0.000,00 ou "Parcelado"

;

• Terrenos loteamento Pi�era i (íiha da�lguêira) • A partir de RS 6.000.0G ou entrada R$ 2.000.00 + saldo parcela&
• Terrenos próx. FORUM (Rua 172" Arthu� Gumz, "lado DirEiito"l- R$ 35.000,00 ou "Parcelado ein até 10 't',
,GALPOElCHÁCA,RÁS ..' '.'

,

;
-

..... _i .

.

.' _,

,". 'I ,_

.Galpão cl 800m2 + Casa AI. cl 233m2.+ Terreno piano cl. 26.549m2 (SWlta Luzia-Centro). R$ 140.000.00 "NegoeiAlieis"
Chácara cl 180.000m2 (Esttada Garibáidi - 151<rn do �ntr9 '�N�ntes 01' Ca,sa, anliga_ R$ 80.000.00 "Negociáveis"

'

Chácara ,cl ,11 O.OOOm" (Estrada Gal'iba!di • Ribeirã!! dos HÚ;'IiI�ros - 12km do centro - R$ 20.pOO,OO "i\ceitá �sa"
'

,ChAeara ,c/ Fli.Ó�rn" (flibíl(rãaGrant;le'�, PrÓx. Nerau - Casa a1V' RaÁc?oáÍAgua própria'}7 R} 1..2Õ,000,60 ",Pati:eiado" :
Chácara 'cl 1.849.300m2 (Reflorestado' com 400.000 pal"!_litõs, - P�Ó� 8· s,ait� da'Celese ,- Sêhroedàr) - R$, 150.000,00

,

"

\�' , "';-. .-
.

. ',._
: ',' "

Não perca�esla oparttlnidade --_ Re�!çlencial "Ham Marquardt" Pr6x. Ma)has Malwee, (2PQmts ápós)
• Estilb enxaimeVGermáni,co P.razo ele entrag!! ., Preços fixadqsaté 13 lIe outtlbro de '1995 (� reais)
',2 aparta,mentos 'p.or IIndaf

'

,

·2 quartos + 1 suite,+ garagem
.. Porteiro eietrônieolPIaYilround
• 9 B,?cos de apartaJ1'li,tos '

Blocos"' 'Tempo AViSTA
PLANO 12

PLANO 1{l!?

R$ 25.0GO,00
R$ 12.000;OÖ + 12 X 1,333,00 (Rxo)
R$ 8.000,00 '" 1 00 ic 300,00 '�, �,e 3 ,10 meses

• Uma churra�queira pi,bloco': 4, 5 e 6 13 meses

'. Áreà totá!' - lÚm2
'

,,; ,'7. 8 II�' '1!3 me�es
.

.; 'o'; '.", � .

..;: "

.'
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·LarllDóvels
..,...

.

I
I" ., ,. -·0 ....

Á\I�, Mal. Deódoro�, 141

• -'
,

I VENDAS
- TEmenO$ de 15x30m na Rua João Planinscheck
- Tarréno com 10.000m2 na BR-280 - pr6x. a Mecânica Burgues .

- Terreno no Lot, "Viçenzi e ·GadottiÚ- Baiffo Santo Antonio.
- Terreno na Rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30m - centro
- Terreno com-1.000m2, próxímo ao ColégIO Giaretini Lenzi-
- Terreno na BR-280 com área de 7.000m2'

-

- Terreno próximo ao Colégio Giaretini Lenzi, com 45x30m
,

'

- Terreno próximo ao Amizade CO"" 392m�
"

.

I
�,

.
.

_ Casa d� alvenaria com �m2 no toteamento "Vlc�nzi e� Gadotti Uda.
u

,

_ Casa de madeira com 10m2 no Loteament_o Verblnem. �
,

_ Casa rnistá na Rua: Dorn Bosco - Vira Lalau, com 105m2 sendo o terreno de 465m,
_ Chácara com' 10.00ern2 com casade alvenaria.no baírrc '�joão Pessoa"

_ Chácara em Nereu Ramos com 8.8 morgos com casa, luz e á�ua.
.

_ Apartamento. 'no çdiffcio Jaraguá. ,. ;.
'.

,')

,

-

-

..
'

", LOCAÇAO ,

Casá de alvenaria na R. Germano Marq�iélt, pröx, à Marisol

, "

"

�NÃO, CH'EG:UE'
, .

,DEPOIS!
, ;

•....-.__....�.-.j
• �§' I
'.

CRECI Ne> 1589 J •
'. ' .
· . ','.

Ba�..a S",I .)'

limoval.' -', ,�:
I FO�(: (047) 372�2734 I,-h

• .'. .Vende '

" ,.
.'TerreiiOCl432.75m",�ruà25!e;:;;.v�Nova:PreçoR$23.009;00 I. I .,

'

• TeJTel!ocf2.791m",ruaWalterMarquiu'dt,defrontePostoMiine. Preço ,MarC!lUo
.

,""
.•

R$ 180.000,00 .
, ,

'. �NOS' .-
Terrenoc/60ó,00m" (Ux40), naSC-4i6, s001l}etI'Os diiébocOLeiteRio. . c'

'lJerrenócf �.540,Q()m2,pt6�. Scar(C.en1rQ);-R$70,000,OO f·

• Cerro TI. Preço R.$ 6.000,0<!,' • '.

.

•

I
Terreno rua 456' SemNome, Cf445w'" AdemaJl E!hert -

.. ,

I• TTerrenos Lot do MahpJardt. na Barra. Preço 'RS 6.500$,,00
.

• R$ 8�500;00
. '.

.

."

<Ó,

erreno cf5664m',RuaBertbaWeege,ßarra. Pre§o.R 40:000,00,50% ''Ferreno Rua João PlaoinSchC:Cltei,896;00m' ,�J�$ .6,5.00.,00• en1rada,saldo6meses:' , .• Terrenocl 5.1?4m'Rua 1?9sem�0,me-Vjl�N,ov�-
'

,
'

:.' Terreno "'498,75iJl1, na Barra. Prõx. SnpennercadoBreitjJaupt - Preço • R$120.000,00
,

"

..•.. ' \
, '. '

"

• '.' .

R$l1.000,OO.
'

.
-

I Ttm'.enOcf1.50.0m".+cas.a. de'al,V.�._,.,:'.' na.
ruaEp

..
,

itáciO,P.�soa'.R$.:.:',"".1
'''

..

' .'I Terrenoc/5.()()();OOniz"RuaHorncio Rubihl,Barra. PreçoR$45:000;OO. •. 160.000,00
, ,.

"
.' " .Ó: -.

•
- 50% en1rada,saldo 6meses.' "

"

, " • ".- . 'Terreno' cf coliSt!'U,Çio própria.paií!·laIlChonete· Lotê It 45 - Ana, -.
",' .

Terreno c/372m', Lot Steinke"na:Barra. Preço R$ 7.000,00 Paula Ill - R$2,2.000,OO '. ,.'
'

'

'
"

.

t-
'

•• Tentraérrenda°"S3al34dom8�'mnesáBesàml.,Lot M,ar�dt Preço R$ 7.000,00 - 50% •• I
Terreno cf1.089nJ1- Rua João Jan'Úârio Ayroso R$ .6.000,00

,I,'.....
Terreno cf 65,Om' - Prõx, Recreativa do BFeitÍÍapút-R$ 6.500.,00,

.Terreno- c/ 315,OOm", Jara�, Esquerdo. pröx, Arroz Urbano, Lo!..
_.

\ TerTenod6,196m',cl eonstruç.. ão dé 45Om'· ROd.oVi,a 13R.-28,0"."'. Dayane. PreçoR$8.000,00 - 50%'en1rada "" 12x R$ 334,00 .10.503 - R$ 350.000,00. . I

• Terreno c/368m2, Rua 748, B;lin:�:Bae�ndi'- Pie&<>R$'�O;O�',QO • . Terreno no Condomínio das AZaléias - R$ 22.000,00".

I.
Térrea

..
0 cl 405,00m2.t: ,Oscar.',

.. Selm.�idjlr,:. P.feço '6.00
..

0,00'
-.
,jo% de' Terreno of3;iOm' - to�eilto Ana Pautá IV o R$ 6.000;00 "',

•
- entradaT 02,pagamentos. '.' • i :. _.. -'.'1' Lote n� 190 no.Ana P�uta II'f. R$.16.000,00'

.

_

I• TerrenoC/,lj95,OOm',Lot. PlIpp.PreÇoR$16.5,OQ,ÓO - R$10.00iJ,OOIk\ I, _J_.oten0450-
..Lo��ntoAnaP.aulaI(LOte50)-'Rua·fosé,�ârIOch "'-'-,'.

,en1rada+ 02,pagameJ:!tos.
"

. ._..'
- R$ 8.000,00 "

.

. <

i
> ;StnOS Lote c145Omi_ L1)�ento'Slo Luiz(O�bardo) � 12;00..O,�

:--'t

• Sítio c/20.000mz, terreno plaino; água corrente; plantação de horta.liças, ...• I:.ote 0° 67 Loteamento Ana PaÍlla<IV ; R$ 11:000,00
'."

·
edificado .�,uma casa em alVenaria de189,00Il,I·,. gatpão para galinbas • '.1 1'ie.rreno'�f'�6.j)m.,

'Rua JO."�O J�uárt"o �yros? - R$ 15:000,00 ,
.

\

'.

"I'
'

• e porcos,linha telef6liica, Rio Cérfo TI, di$IaIité 3.00mscio asfalto!Aceita.· Lotes na ruaPaulo IGitzke, bairro: Amizade-Manto -

, �.'. ( .

•fÇam."terren!>oucasaÍll!,��0R$75.000,�-pareeladoe�pi<l: . R�l2.000,OO··· c.

.

,. _ ,"� ."

· I :�::t 2:J.67'r,5o,u·,�caílocom do�.g�lwU J236,8Qm2 e outro I '

,-
Casa antiga em al,venariâ c/ ����LoteamentoMa PaW�. - R$

"I''''''
>

....,
, • c/6o$2,I!í<;aílzad()emRibeiJ:ãodasl'edéas,"oóinág�.-laioaéinato-.lireço • 'I 45.000,00.

'

"'. "

' ,

.•
'R$ 55:000,00 c negociável. �....,' < .....,'

Casa alvenaria c/631)l' - Lote d�1'�Loteamentó,Ana PaJlla,II- R$
,

,.�
, SftiOclli2.4OOm.jóêajfzad�,n�*ifaRapp-RiodaLuZ<diSiaôtel2kmdo .', , ,18.0�0,00 ". ' _"

"

,

. I céDfro, sem b�l)feitor.i�.,:Pr�!> R$ 15.000,00. aceita .carro .•cf Waior Oll • Casaalvenaria€!.5Om2cLpteaD!\IDtoAnaPI)�aIV -Financiamento

-. !ll�nofvalor-negri�vel.
.

casu', ." "" ',. �!! ��ri��!�� � 140m2 _ LÓte UO 54 �a 'Paula m':.·;' "1'"• Gàsa el1'l-a�enariac/.15oin'>3 .qtos;gáragem, 2BWC, ehurràs�eira, •. 1 Financiamento---j,R$12.000;OO
-

,

. •
,

" •• ":��,:� :!:�:;ina Barra, lateral rua Pe. A1o�i()Boe�g,Preço�$ . :.:' �2����!eiraef 56m2 - Í<>te tu- Low®�to,Ant PjlulaID -'�r$ '(' "" •

• çasàmßtaeom 150m2, terreno c/528m�'(16x-3:i), na Bâr.ra) rua f.Ioráéio .'

I'
Cl!$'�:àlvenllrià Rua 326 íó�é Narlooll: c19?fu2 � R�,25.000,90

II
Rubini. Preço R$ 25.000,PO .,,'; t. ..,

.

Casa alvenaria Lo�el)tó AníI,PauJa TI c/Mro�,- R$ 15:000,00' ',' '.'('..asa de roÍ$! cI_ 112.00m2, bairt�sÍio LUís.yreço �$ 157ÓO�,00,
'

"

.

.

'
. ."

" l{iv,ros,'"
"

•

• ças�em alyenana c1140m�, 3'qtosü 2bwc,,�arl)Bem,próx. Soc:,\B�fQgo. I Apto. Edifíclo'Jaraguá cl7Om" - 1 � andm' - sfgatagem ,

·

• �:oe!$A���::�;I�:�:�=s�;';�!t��::ir';::�ais p�as, •

'I'
�!t!!:��� Jaco Eim,nendoelf�r ,c/100m' 7.e andar -

I ...,'. �'"
,

.

• terreno.I.Sx.�O,locaJÍZ!ldal RU.
a

�lívi�.C.. Praddarnguá�EséÍúerdo. Preço •. R$ 50,'000,00
.

I,

.• R$ 40.000.00. 'J"
. �, ; '.'.

-

Apto. IidiffCio IsabeUa - Apta, 101 cI'132m�, 3quartos e garngem
.

' A�eutos. '

,

- R$ 60.000,00 . • .

,
'

I Conj. kesidencial "Ram -MWquardt". C.om 3 qtos, 1 ,suíte, !garagem, • Lote� ftl!�é1adC}s a pa�!' de'R$ 2,sOO,QO:de. �tr,l!-dl!-
· • churrasqueira, play-grolDld. Coillli!Wes: R$ 8.000,00 entrada e sald(/ ept •• I

Loteanle)l_to SãO Cristóvão II - Loteamento C�posaílipieio

'1'
'

100 meses cf prestações fixas de RS 300,QO: - Aceita-se carro, como parte
'

.

Lo�ento ConstJUltino Pradi'
'

,

.• d<fpagamento. , ."
'

c,'': ,

.

-y.�
.

.

",

,t
il�'

.

,.
- Lojas co�erciais na['Barra dÖ'�rro, � .

,

: • " ; .'

• - Galpã6em alvelÍaria c'/ 150Dl�, lia 'Walter Marquardt,.·Preço RS 3?O.o9 •
•

- ApartaDlento' c/ 3 quartos, estacionamento - �uà Horá9io Rubjoj, •defronte a Nanete, Preço R$ 350,0(:) . ....,�
-

..
.'

• - Casalle madeiracf4qtos,Rua'Pa�rA:lbeitSclU1eidk.r,reçoR$'4Q(iJ,éÕ, •

"�.'
' .•u••

�.
0W>

�?,.�;':.".'\,'I-" .... ,"
'

••
i \,

..
.

. .-'1....
' .' ..

.. ,-, " "", � ",'-.- ..
. -. f . •. ,-

�
. �.

,

...:.\

óg pwERlMÓVEIS
,

. '; .·
.. CRECI09:14-J

'<i .. '.
•

-

.".

E�STA,-É'
PARAVOCÊ

.

-Oasa 'de alvenaria (02"
.. I'. "

.
.

prsQs), com 1'98m.2, mais
meia-áqua nos tundes
de 50m2" terreno CO(Yl'

375m2 (15)(25).
.

'Rua137
..

Vil.aLalall
. Pr�ço: '8$ '40:000,,00 .. ,

Ob$.:'Aceita�secas� e'

carro como pa,rte dó
-f

"

pagâ!,"'enJo

,,,-,{ I

í'"

•
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CORREIOOOPOVÓ- li" CtASSIFrCADbS' DE (MÓVEIS

'': ,Tudo :.m márm't're8 gránit&, soleiras, pias,.

tampos de balcões e lIlesa�
Y,úinulos, açabamen�os em: ge,al

.

"BR,..280 Km 60 (Antiga instalações da MarmQraria Prü$se)
:r:'Guaratnirim - SC ' .. Fone: 373��0162 '

ert.a.
fRua: Esthéria :� F;i��Ch. 39 - FO,ne 372-()510
,

... 'Vende '

Lotesno Loteamento Itapocuzmho.Fínancíado
"

. Lotes no Loteamento JardjmFra,Qciscö. Fínancíado.
Lotes financiados no baírro João Pessoa.
Lotes financiados em frente ,AABB.
Loteno tia.itio Äguaverde, 445,5()m2, ótima loc�ão
IßteíiaIlbadaFigueira,ruaJoséTheodoroRibelro,com60 l;�,
,exceiynte paraponto comercial. :

,

'
"

, ',I, '
,

"Lbte'emBan-a Velha pröx. à-Soe. BarraYelhace>m321?75m2de
,

f' o\, "
"

"1_, ';, h
'

• ',�." ,-
,

,

,_
,�'_ ..' "". •

esquina. ,
"

,
"

'ferre�oem'Corupá oon175.()()()In7. '

r I,

l'erreooemCorupä com 292.25Qm2
�Chaamlem'Gonipápróximo aoSeminário, co�t3.00Qm2, com,
casa, 2 tanques para peixe, estábulo. (Negociável).
Terrenocentral.noiníciodaruaAdéliaFischeráreade33,023,()()Id

"
,
�mista er 84Ín2' terrenocl 6J�w naR: Carlos Bggert, 634,,'Rua Atbanasio Rosa,' 1645 • ßuaramirim • Santa Catarina

.':,
-,

. .' -.
.' ,_

372-1028

r:�:lf=:l[b;m[r COMPRA ,',
..NtOViEE.s' VENDE - AL",GA

, ,

.' ,,' ADMINIS11IA
CFlEC, $784 "

"

,

'

....

CASAS:

"
" '� C_,nG' ,bair,ro Jo�Pessoa - 10.500 - Entrada ;; Assumir
, 38,00 pl mê$' '

,

- C.a de álv.'cf 200ß12 na, flelnpldo Rau, ótimo ponto "

'comerciai- 130.00P (négoci'a fonita,de pgtó):
-casa:no ARa PaLtla'c/70.na'(m..tâ) 15.000,00
- C�a,no Ana Paulãb 40Jn2,(atv.) 15.000,00 '

- cas. na IIÍ1ltda Figueira cl 40m2 (alII.) 13.500,00
- casé na És.,adáNova cl60Ql2 (alv.) 15.000,00

.

,
- caSa no'Até M�lha Cf 60m� (alv:) l�.OOO;OO
- Cá$a no RIO'Molha c/106m2 (Alv.)'12.000,00
",0'1188 co'm $5Jn2 - prox. Confec. Mônica' -35.000,00
� Casa madeira cli,60m2.; Glardlnl Lenzi, todamutâra
R$ 22.500,0,9'
TERf.lENOS

�';

'1 _'.

.

� Terreno 'no João PesSoa 15 x 30, Fun�amento pronto ttx
"

.' ;-.".

10 - 6.500,00 ,1, '

- TeiTétio próx�,Faéuldade 15 x ,28 Fundamento p/220m2 -

'

12.000,00
"

• Terreno próic. Urbano 430m2'" 8.500,00
- Teilrenq próx. K1� bebidas 450m2 - 5,000,000'
;Área de terrá cl 17.500m2 - Glirlbaldl-1,2.000,OO
- Area de t�a cI2.000m2 - SChroeder - 7.000,00, ,

-Área dé terra cf 14.500m2 - Barra doRio Cerro - 35.000,00
'

Area de teiTa,'cf 3i750m2" Três Rioé do,Norfe - 1 s..O�O,QO
,

- Terrenocl 4�fil2 no lo�mento Versailies ,

R$ 5;000,00 + R$ 210,00 porm,ês. '

- �de terra cl 6.200m2 - Barra da Rio,C"êrrp;
- T'erreno;Cl 600m2 - ao 'Ilido dp Juventus, ','

n",énod 420m��;Iot�mentoÓiviriopolis - R$1.0.OÓQ,oO.
LOCAÇÃO

, ;/
- Sal8'Coml.B 1oa� - Rua 3dinville - 350,0.0 mêS

'

._ s-iii comI. PU Residencial" Jguá:Esqu��do � 180,'00 mês
,

- Sala corri!; c180mi - Vila No).,.'::. 300,00 m�
.

�,AptQ.'c/96'p� - ;l30..00 m�.
.

- ,Kiti�ete 4 eéÇaS' - centro 220,O()mês
, I,

: '0"' Av. :M.,echaVlieodoro,::da,Fons.,ca, 1708·· .',182,

',Ce�tro - Jaragué � Sul.' çc
'

"

'1�.'
,

.cRECh4004 �

:' I'
Casa� aNenarill eIZ!OrIi' úulle + 3 iIonnitó,rios demaiS�,:, 'RUa M, Ziemann
<;asa de aNenana el3 quartos -Infcio Jaraguá EsqU8ldo
C��'aNenãriactl81)m2c11Bnenode2,�- RuaJqiwile '

Pesa de aNenMa ell3(lrri2 cl 3 qormitórios - Pr6�,-l!aijo poering
'Casa� aí.renaria rua Fetpe'SQhmidlel1� terreno 68lim2 rua F� Sohmidl'
Casa demad� cll00rÍl' o R"II Irmão Leandro
Pa,saalienana cI�oRu.,Ar,IoioZ'temánn' ,

� alvenaria eI 300m2 o Vila Lenzi em conSIruçãô
, Casa de aNenana cl f30m' rua Prole�o José Bauer '

,Casa de ali""ana '11130m21ane!lo� Sohroeder
Casa mista de 100m' ao lado, Beb�Kienen

VENDE-SE'
.

· ,CASAS" ,

• Sobrado com residência com 3'1Oma de Ú'ea col1S1nlÍda; 3 quartos 2
'suítes, sfar'inÍimo com close, éscrjt6l'io montado completo, 4 'baobe�,-

,

sala dejantar e visita, sala <Ie tv mobiliada,cozinlia'completa, la'Yllilderia.
com annário imbutioo,quarto de empregada, garagem,para 3 carros;�o
de festas,com chUrrasqueira ebanheiro, saUDá à gá,scom vapor, aquecedor
�olar, porteiro e portio elelrêniCo, piscina J)ljvativa, tóda mUl;lda COlD
cerca de aluJnfnio e calçada CODlla1rilhos. Valor R$ 2S0.00q,00 aceitO

,

proposta.i,
,

• De,aWeiJaria nova, com Z quartos,�iro, sata, coZmba e:garageDI
para 4!lis, carros, COIJ) rua calçada, tóda pturada com cerca de atummio

'prÓximOcOl�gioGianlini�.ValorR$28.ooo,oo:Ace�propQsia:
• DealVeIIlI1ia,próximo aoFotoNo�tan<!ia, 3'quartos,Zbanheiros, sala
deviSita,eopa,cô�saladeTV, áreadesei:Viço,s8tiodef�,piséú,Ja"
chwrasqueira,garagempara 3 carros,Yalor:R$'95.0lJ(),00 ou 1roca�sepor;,

apartamento,' ""
, '

"

' ,

· ., MistI,j>intadá a óleo, ten'enQ de sOOm. com'3 cjUaItQs, banheiro todo
,

lIZ\1lejado,eozinba"copa, sala, chlDTasqtieira egaragem,próximosaliodo'
�a Ilha da Fi8lleira. Valor R$ 15,000,00. '",

, ,

• Mista com teJ1:eno ck 405�'mais,2 ,�, 2 baobeiros, cozinbl!;
, copa, sala, dependência de el!lPregada, chwrasqueira, local para festa,
:' galligem, próximo aoHospitallaraÍW(, Valor R$ 25�000,00.
, ,. Sobrado de2 jliSoscom 220m", livre de enChente, no bain'oHavar, em '

· GIllII'IIÍIiliim. Valor R$28.000,ooO\l�-se porcasaeDiloinviU�,
'

• Casa Di.ista nova, portão eletrônico e i!,lterfone, jíróximo a Socied;lde
Baependi, 'Valor R$ 40.,000,00:
• Casa de alvenaria, .:. quartos, déP,end�ia�elnpregada, sala Copa, 2
cozinhas, 2 banhêiros, lavanderia, garagem para 3 caIros próximoao Sesi
daBaiiio do Rio Branco, centro. ValorR$ 28.50.0,00 de entrada+ 5 x de

'

· RS :l,00Q,00 ,çomgidos - A vistàR$4i,000,00,' '

. ,

Apartam�mtos'
APTO. EM CONSTRUÇÃO,� LQCALlZAÇÃO
PRIVELIGIADA - 'FU!JAVENÂNCIO IlA SILVA
PORTO ( �OA DA CEF) - APTO. C/3 OOR-

'

MITÓ910S ,(1 SUfrE� - ÁFU�A rOTAL 131M2-
ENTREGA MEADOS DE 1996 - ANANOIA�,

. MENTO PRÓPRIO,
CONSULTE-NOS

o Apto. Edif.lsabella c/122m2'c/ 2dorm,'+ stJftllo ci pisCina."'
'

Apto. Condomfnio Amizade C/2 do,mHó,jo,s �'Enirada facilHada + finan. '/'
eiamento

�'.'
'1' "

Terr:enos ("\, ..

.

Terreno el2,600.m' -flua Joinvill�, ótimo'ponto'c<imerdiál
Terreno eI,>j,30mL Loteame"to VeJsâilk.s
rerrenpc/,589m2: Ilha da'Figuéira, ., '

Terreno C1'532m' • Prox, POsto Marcola ,

Terreno cqOOnl' o Praia de Itájuba p,óx: Igreja Católica
Terreno eI/430m' - Ao lado <jo Condomfnio Amizade
Terre,no eI 400m' o Bua Marcelo Barbi, '

'Terreno ell00.ÓOO�' ci casaalvt;naria ótimoPt empresa - RuaWo"oang ,

Weege (Rio Cerro I), ,

'

," "

Terreno de 790m' o!Fundo� Volkswagen
.

Terreno de 1500m' 'Vila Nova, pr6x, Fórum'
Terrérlo 500m' frente pl lagoa Barra do. Sul
;Terreno 586,m' Rita Leopóldo Jàns,sen

Aluga-se
Pqnto comi, cl escritório ria'Rua Venânci6 da Silva Porto
&ala comercial Rua JOlnville próx:Arweg

,

Casa �e alvenaíla cl 3 qtos, fundos dó Oepron
Aptó: cf 2 quartQS no Edff, Jaraguá,

!

1 apto.·2 dormitó,ios' Ed. Manguihl-
1 apto, 3 dorm�6rios Ed, Ç3,ardênia'
1. casá mista, Rua'Thomas F,anscisco de ßoes
1 casa,3 dorm�órios o,H,ha da.Figúeira.

"

CHÁCARA'
• 50 morgos 'com casa de alvenaria, ranch�"pastagem, água,,lIiZ, em
SaI)t4 Luzia a 15 kill ao centro, ' ,

Vende-seou troca·se 'pot casa àin JatagWi.
'

r \'

'rERRElIIOS
• Terr8pQ 1'5x30 no céqtro Valor R$22�Ooo,00 I
• Terreno de 597m2, próximo ao Fórum; ,vila Nova o Valor'.R_$
35,000,00 aceita-se propO� , .'

'. Terreno çomerciàl emGuÍlralniriJn de 30x54, a t50�ts do trevo, Valor
, R$ 22,000,00

'

. .
., ",

• Terréno, de'16�iJ local alto com vista,pará à cidaCie R,$ 35,000,00
'

• Terreno de l00x711 çéntro de Néreu Raitiós R$ ZS.OOÓ.oo '

'.

• Terreno de 14 li: 28 �a Vila Lalau, Vplor RSI0,8oQ,00
• Terreno 40x,75, vua'Rau - próximo Càlçados �endonça - Valor R$'
2S,000,00 pan:elado.

".'

• Terreno de280001', prÓ"im9 Cálçado��endQOÇa·Vila'IRIiU. - Valor
R$ 25,000,00 em cQndiçõés ou hitita R$ 23.000,00 ,

• V.ende-se telef?ne prefIXO 71 e 72,
'

Conjunto J:les. Em,igrantes. ótImos aptos com c!1urrttsquel
rca, salão �� festas, salão de 109.08, píay-ground; t�alrhenté ,

residencial. Apenas 2 por and!llr.. Financiamento próprio a

,partir de RS 4Ó3,Oilpot mês (1,,12CUB�
,

.

� ti"

"f

· Rua ,JO's6 Fonta'na; ,,1'4&
,�

, .. :'J,-p,:"gu� "do,Sul- S�. ,.,

!'FONE:'�12,-05:25
.

,
,
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,·APARTAMENTO
RuaJoão Picolli - 111 andar - Surte +
dois.quartoS + dep. en'lpregada

PRÉDIO
R.Pres, Epitácio Pessoa, ,

272- Centro
.

�" I

;.

APARTAMENl '"
Av. Mal. Deodoro - 22 andar �

.

Um quarto e demais
dependências

VENDE,
'q .' 851' ·

..

'. If""'"•
r-_

? APARTAMENlO '.
.

'Rua Eleonora Pradi - 111'andar- "

Dois quartos edemais
dependências

"

CASA ALVENAR�IA�""'�
loteamento Juventus -

'Jaraguá Esquerdo - Surte +
_

'

c19is quartos,

CASA DE ALVENARIA
RuaMax Eugênio Ziernann, 223
Suite+ dois quartos + dep.
'empregada

.� � .

't

CASAALVENARIA
. Rua'Maria U. Masearenhas �

Figueira - Três quartos,

OPORTUNIDADE
VENDE PRÉDIO NOVO,'
Rua'Victor Rosemberqer � ,.

loja-térrea 176,26in2.
"

',,"i,,"
,

Quatro aptos c/126m2 cada..
"

Terreno de 1.030m2

APARTAMENTJi
-.. .....�-..

Rua 470, próx. WEG II - Dois
quartos e deinais
dependênci�

iCASA ALVENARIA
RuaSC-301 - Água Verde
'rêsquartos + dep.
mpregatia

.

� ,; CASA ALVENARIK
Ru� Guilherme Koehler, 285
,.-Vieiras'; Três qUartos,e '

deinais dePendênciás

.�
...

IA

-,,'.�

I21 G �. .. �...
$., s

_

TERRENO
Rua Padre Pedro Francken
clárea de 746,00f112

:00· .. :��, 'c.
[

TERRENO ,.'
" ..

'

TE'RÀENO .'
,-',

';,

Rua JOrgê Czerni�wicz,
'

. ,Lo�eamento Flávio - V. lenzi
.

1071 cl área-de 1.246f112
� cl area de 420f112 �

,

''';''�

TERRENO
Rua Eleonora Satler Pradi cl
área de 396,OOf112
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LASSIFICADOS DE IMÓVEIS JaraguádoSul, 23 de setembro de 1995

FIGUEIRA- VILA NOVA :.. Lotes VILA
, Casa.em

'

Casaem Loteamento financiados em 10 meses Casaem' BAEPENDI·- Casa em

alvenaria' cl alvenaria cl do Juca-
- Próx. a Rádio alvenaria, cl Terreno c/' alvenaria cl

3 quartos. 110,m2 Lotes cl Brasil Novo
' 3 quartos 490,40m2 3 quartos.

337,OOm2

CENTENÁ- CENTRO - Casa em FIGUEIRA-
RUA BERNARDO

RIO - Casa -Casa em
DORNBUSCH -

� alvenaria cl 3 quartos. - Terreno de Terreno cl 5421Jl2,
em 'alvenarla

", Terreno cl alvenaria cl casa em alvenaria.

e/2 qutos + 1 Rua Uruguai, 62 esquina cl piscina, cl PRBÇO:500/0enlr.- ,

sufte 579,OOm? da saldo em at6 10

235,46m2

RIODALUZ CENTRO- Casa em VILANOVA-
em alvenaria cl

Casa em ;" Sftio cl
alvenaria cl 250m2 -

Apto. c/2 343,öom�,
- Tàrreno cl

alvenaria cl 45.000,OOm2 quartos, fundosda

90,OOm2
- pröx. a :." , frente APAE demals JARAGuA
Ceval dependências FABRIL

)

BMPREJ:TJi:J:RA :DB MÃo DB OSRA BJP

Projetos e Construções
FOfa um orçamento sem compromisso dos

nossos preços! Profissionais especializados em

coberturas, cerâmicas e construção em geral. Além
de ga�ha1",nos 'p;'eço$� você 'ainda ganha o projeto.
Valdecir c, FilIa - CREA/SC 38.400-1

Av. Getúlio Vargas, 689 .,. Sala 1. - Centro

Fone (047:)' 371-5033

I/If
,
Ma.,...

Imobiliária

Menegotti CRECI550-J

'vENDE-SE OU TROCA,SE CASA EM NEREU RAMOS
'" ...

.

OTIMA CASA EM ALVENARIA COM AREA DE 180,00m2 LOCALIZADA NA

RUA PADRE ANTÔNIO ECHELMEYER NS! 67 (NEREU RAMOS), CONTENDO
.

03 QUARTOS E DEMAIS DEPEND�NCIAS. VENDE-SE OU TROCA-SE POR
.

IMÓVEL EM JARAGUÁ.
.

. IMÓVEL COMERCIAL NA RUA JOINVILLE
VENDE-SE TERRENO COM ÁREA DE 345,25m2 CONTENDO 80,00 DE

ÁREA CONSTRUíDA-. ÓTIMO PONTO COMERCIAL
i BOM PREÇO;

APENAS R$ 45.000,00
.

BARBADA
TERRENÓ COM 344,00m2 NO BAIRRO ESTRADA NOVA, ÁREA PLANA
PRor'iro pARA CONSTRUIR, TERRENO CONTENDO TODA INFRA ESTRU-

TURA POR SOMENTE 5.000,00- .

ESTAS SÃO APENAS A�GUMAS DAs OfERTAS VOCÊ ENCONTRA NA IMOBlUÁRIA MENEGOm

AU_ MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED_ MENEGOTTI - 1 o ANDAR - SALA 107/108

FONE: (047) 371-0031 - JARAGUÁ DO SUL - SC

,

. APTOS PRONTOS
- Apto c/137m' - R. Bernardo Dombusca.Bä. Mariana c! 3 qtos e demáls dependenaas - RS 50.000,00.
- Apto c! .123m' -'� qtos e <Jemáls dep' garagem portllo e portaria elett. novo -lU 49.900,00 - Troca-se por casa na �gjlo central.
- Apto c! 66m' I qto e, demais dep. - garagem portão e portaria eIeIr. novo - It$ 32.000,00
APTOS EM CONSTRUÇÃO

'

ElliJ. AlllÚrio - R. EI..,,,,,,. S. 1'nIt/i
- Apto cl 124m' - 2'qtos e demáls dep., garagem c! portão elelrônlco e portaria elelrOolca - lU 40_000,00 - entrega chaves 00\1195.

E4jf.A.,., - R.Mil';""F_.o .

- Apto. c! 124m' - r äodar, c! 2 qtos e demáls dep. garagem,.portão e portaria elelrônica, - RS 49.000.00 - entrega cha..,. fev/96

Edif. P.tuni. - R. lo'.Emm.mrf.,
'

- Apto c! IIlm� - r ao,dát - 2qtose demáls dep, - garagem-portloe portariaeletrônica-RSI9.o00,OO - saIdo p":cela,doem ruB;e�moga
chaves janl97

.

.

, ....,
- Apto c! 77m' - 1° aÍldat I qto e demáls dep. garagem portão e portaria elelrOolca - RS 16.000,00 - SalcIQ parcelado em CUB - Chaves jaDI97
Edif.MII'."80ni - 25 d.julho
- Aptós c! I 12m2- 2.qtlA'l e dem·.s dep. c! garagem- portlloe portariaelelrOolca - RS 19,700,OOentrada - saldoe� CUB -enlrega ellaves
emjulbo/97
CASAS
- <:':asa (maoslo) - Rba da Figueira c! 65Om' área coostmlda, tem pUdn�, quadra espotte, lareira. dep. eulplegados. caoIl - RS 265.000,00
_ Casa de alv. - VBa Leozl - 96m' área COIlSIr. - Teneno 42Om' - RS 35.000,00
- Casa Massaraoduba - 230m' área COIlSIr. - 75Om' termlo - no centro RS 100.000,00
- Casa alvo - R. Jo06 Narlocb(Sao Luiz Gonzaga), 3 qtos. e demais dep. c! 120m' área coostmída. Troca-se apto.no centro.
- Casa nova - c! 122m' área COIlB�. c!3 qtose demais dep. perto do JU..DIU. - RS65.000,00 (parcela-oe)
- Casa alv. c! 100m' perto daWeg D,c!3 qtlA'le demais, dep. R,$ 3?000.00
- Casa mista c! 135m' - 4 qtos e demáls dep. - R. Edward Krlscb - B. Água Verde -R$ 35.000,00
- Casa alvo 160m' área COIlBtr. Teneno 42Om' - R. Henrique BortoUoe lU 50.000,00.
TElUtENOS
- Terreno Lot. Corupll - OiIco de Pauta - RS6.9OO.OO (parceia)
- Terreno Lot. Sto. Antonio - Três Rios do Norte - lU 3.750,00
- Terreno PiÇatrllli - Lot. Poota do Jaques. 300m da praia - RS 6.500,00
- TenellQ DIla da Figueira - R. Tra....110 c! 349oi' - RS 10.000,00
- Terreno. - Jaraguá-Esquerdo - R. Waldomlro ScblmldI c! 700m' - RS 21.000,00
- Terreno - R. Albedo Max Funk - c! 9J0in2 - RS 20.000,00
- Teneno - R. AlIa MIlDer c! projOto, fuodamontoe 1° piso pronto p' COll9tmç!o de 4 aptos'c! 174m' cada - RS 25.000,00
- TenenoScbroeder - R. CristlnaBauerc!projetop'collStruç!oe fuodamentoprontop'collStruç!ocasac!I48m'-Teneno43Om'-RSI 0.000.00
parcela.
- Terreno no centro - R. J06é Emmoodoerfer (esquina) - RS 26.000,00 (pare.)
GAlPÃO NO CENfRO c! 450m' área coostmfda - RS 80.000.00 (parcela)
LOJA EM aJRITQIA c! 448;'" área de loja. terreno CnOOm' - RS 180.000,00
LOCAÇÃO
• Alugam-oe Loja/sala - R. GIliIberme HeriDg - Bd Érica c! 35m' - lU 350,00
- Aluga-se Loja - Jaragull-Esqnerdo • R. Joio J. AlrlA'lO c! 32m' - RS 250,00
- Aluga-se loja,c;l448m!em'Ouitlba B. Boquelrlio - RS 2.900.00

'

- Aluga-se loja/saIa; R. Bernardo Dombuscb, 590 - c!70m' - R$ 550,00

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814

. Terreno com
1.395rn2 - Rua 29

.
de Outubro -

próx. a Javel

-�wVILA NOVA - Casa
em alvenaria cl

181,OOm2

• Terreno cl .

9.000,OOm2
edificado c/
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SAÚDE

Parceria permite construção Wiest instala uma nova linha
.

.. I· ·
. S

IW r r para fabricar aço com costura
de malS . euos no ao JOSe JoinvUl. _ A Wiest S.A.. incrementada em 200%. Com a

nova linha, a Simesc Tubospassa
a produzir tubos até 4" ou

101,60mm, oque representamais
que o dobro dos diâmetros

anteriores, alargando o leque de

peças para cerca de 250 figuras.
Os investimentos fixos realiza
dos nesta nova linha foram de RS
4 milhões, permitindo uma

capacidade de produção de 25 mil
toneladas/ano e unta capacidade
de faturamento bruto de RS· 25

.

milhões/ano {adicional). A

capacidade de laturamento do

Grupo Wiest cresceu eerca de
50%. Novos investimentos
estão em andamento, tota
lizando cerca de RS 10 milhões,
com destaque para a

modernização da linha de

fabricação de escapamentos,
que terá sua capacidade
aumentada em 50%.

J araguá do Sul - Mais
uma vez a parceria entre hos
pital e médicos resulta lern
melhorias no atendimento ao

público. Através desta união

deforças, o Hospital São Jo

sé vai
eons -

truir 50 HOJp/tol
otendequotlo
milpSllDtlS

novos

leitos e

está ad-
o. • ...

qumn- pOlmel
do um
novo aparelho de Raio X de
última geração.
Segundo o diretor do Hos

pital, Aristides Manoel Gon
çalves, era urgente a necessi
ltade de implantação da-área
�ca, já que diariamente de
.. a 10 pessoas esperam em

·

macasporumavaganos quar
tos. "Embora estaspessoas se
jam orientadas a procurar ou
tro hospital, elas preferem
aguardar", diz o diretor. Para

·

fazer o projeto da ampliação
do Hospital, será trazido um

consultor dePortoAlegre-RS.
Equipamentos

A área de Pronto Socorro
do Hospital São José, que

Novo apfll'elho de raio X

atende uma média de quatro
. (mil pessoas'opor mês, terá seu

espaçofisicoreduzido, em fun

ção da instalação de um Cen
tro de Imagem, onde ficará
também Q novo aparelho de
RaioX. O diretorgarantiu que
o Pronto Socorro, apesar de
dar um prejuízo mensal de

aproximadamente R$ 25 mil,
não deixará de prestar atendi
mento à população. "Apenas
teráumanovaentradaquenão
a principal", informou ainda.

O hospital já possui dois

aparelhos de Raio X, já anti

gos, que continuarão em uso .

O novo aparelho é importado
da Alemanha e custa 175 mil
dólares, que serão pagos em

umprazo de três anos, através
de financiamento feito com o

Banco do Brasil.
A intenção do hospital, se

gundo o diretor, é adquirirno-
.

vos e modernos equipamen
tos no mesmo sistema de par
ceria com os médicos. "A
medida que for possível isto
será feito".

PARTICIPAÇÃO

Menegotti distJ:ibuiparcela de lucros
J�ád�Sul-AMetaIúrgicaEl\Vino Menegotti, fabricante de

.

·

Máquinas e Equipamentos para
produção de Tubos e Blocos de
-COncreto e fabricante deBetonei
'l'a$, distribuiu no dia 22 deste
mês, aprimeiraparcela a cadaum
de seus 'colaboradores -

.

os 280
1bnclOnários da empresa - refe
rente ao Programa de Participa
ÇIonosResultados do lOsemestre
.de 1995.

.

ti .0PrograrnaMenegotti deParClpação nos Lucros foi implan-4840 em janeiro deste ano e faz
·= �e urna política ampla de

ßlstração participativa que

privilegiao trabalho emequipe. O
programa de administração
participativa engloba quatro pro
gramas que são o Programa de

Sugestões, onde os funcionários
podem sugerir ou fazer criticas,
buscando melhorias no seu setor,
Programa de Ciclos de Controle
de Qualidade, Programa de Co
missões Internas, que visa a

desburocratização e o Programa
de Participação' nos Lucros.

Os valores a serem pagos aos

funcionários equivale a 55% do
valor do salário bruto de cada um
é proporcional ao nível de

atingimentodeobjetivos taiscomo

crescimento, rentabilidade, índi
ces de não conformidade, traba
lhos de melhorias implantados,
treinamento operacional, liqui
dez, etc, emum sistema de pontos
progressivos.

A 2aparcela será paga emmar

ço do próximo ano, depois do fe
chamento do ano que será feito no
mês de dezembro.Segundo o Di
retor Superintendente, Eduardo
Horn, com o Programa de Admi

nistração Participativa, o funcio
nário ficamaiscomprometido com
a empresa e adquire senso critico,
o que é benéfico para ambas as

partes.

TECNOLOGIA

controladora da Escapamentos
Wiest, Simesc e Wiest

P Elevadores, acaba de instalar na
Simesc uma nova linha da

fabricação de aço com costura,
resultante de uma combinação de
equipamentos considerada oomo

uma das mais modernas

disponíveis no mundo.
Basicamente, são quatro estágios
na fabricação de tubo:

alimentação de matéria-prima,
formação do tubo, solda e corte

dos tubos. O sistema de

alimentação automático da

matéria-prima e o sistema de
corte dos tubos foram importados,
inclusive com isenção total de

impostos, devido a ausência de
similar nacional.
A produtividade da linha de

fabricação é de 80% maior que a
anterior, com uma capacidade

IPTU

Contribuintes inadimplentes
recebem notificação da SI!
Jaraguá do Sul - Os

contribuintes em atraso com o

Imposto Predial e Territorial
Urbano continuam recebendo

notificações da secretariamunici
pal de Finanças, pata que ponham
seus débitos em dia. O IPTU

representa 10% do orçamento da

prefeitura que. com o caixa em

baixa pela abrupta queda na

arrecadação do ICMS, agiliza esta

fonte de recursos. Até agora, cerca
de 800 contribuintes inadim

plentes já foram acionados

judicialmente não apenas pelo
débito deste exercício mas,
também, de anos anteriores.
Em95. dos 23.154 carnês

emitidos pela secretaria de

Finanças, 4.31)2 ainda não foram

.

pagos - isso representa 18,9% de

inadimplência. Segundo o chefe
daDivisão e Tributação, Ronaldo
Raulino, depois da notificação o

contribuinte devedor será

enquadrado em dívida ativa, O·

que significa cobrança judicial.
O débito, porém, poderá ser

parcelado se assim desejar o

contribuinte devedor, em até

quatro parcelas, porém agora
sem direito aos descontos de

praxe que são oferecidos pela
prefeitura quando da distribuição
dos carnês. Os que,
comprovadamente, não podem
pagar, diz Raulino, devem

procurar a secretaria onde o

pedido de isenção do IPTU será
analisado.

ANUNCIE NO
.I�ORNAL
,

A MIDIA·DO
FlITlIR.O
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DROGAS

Polícia estoura três pontos em menos de duas semanas
J araguá do Sul - A po

lícia civil de Jaraguá do Sul

prendeu em menos de duas

semanas, três traficantes, que
vendiam cocaína em bairros
da cidade. Mais de 800 gra
mas da

droga MDisdsJO
foram

apreen- 9rDmOS ds
didas ,.

tOtO/liD

oprsslldidos
desde

janeiro
. de s t e

ano, e seis traficantes foram

presos.
Nas últimas duas semanas,

policiais estouraram três pon
tos de revendade drogas. Luiz
Montanha, proprietário da
Verdureira Digdio, foi preso
há 10 dias, na própria verdu
reira, onde comercializava a

droga, com mais de 30 gra
mas de cocaína, e 15 gramas .

de maconha. Terça-feira pas
sada, a polícia prendeu em

flagrante Osmar Amaral, 45
anos, nobairroGiardiniLenzi,
com 11 gramas de maconha.
"Ele já tinha preparou os

trouxinhas e trafegava na rua
normalmente", ressalta o de-.
legado Odilon Claudino dos

Santos, responsável pelo de

partamento de entorpecentes
da delegacia.

Quinta-feira passada, poli
ciais fecharam a lanchonete
"Sistema Lanches", que fun
cionava próximo a ponte da
rua João Planincheck, e apre
enderam 33 papelotes de co

caína. Foi preso em flagrante,
ValdecirPereira, 29 anos, pro
prietário do estabelecimento.
"Jáestávamos sabendo que ali
existia um ponto de venda da,
droga", comenta Odilon. A
lanchonete funcionavahápou
co mais de dois meses .

Além das drogas, a polícia
apreendeu dois aparelhos
micro-system, R$ 650;00 em

dinheiro, cheques e vales de

supermercado: queserviamde

garantiadepagamentodo con
surnidorparaotraficante. "To
dos os objetos estão recolhi
dos à delegacia", diz o delega
do, acrescentando que até um
secador elétrico foi apreendi
do. Os 3 3 papelotes estão ava
liados em R$ 700,00.

p

Pena

Valdecir, que não tem pas

sagem pela polícia, mas se

gundo o delegado Odilon
Claudino dos Santos, vendia
drogas hámuito tempo, pode
rá pegar de 3 a 15 anos de
reclusão. Ele aguardajulga
mento recolhido na cadeiapú
blica.

"Sistema Lanches" era/achadapilra Valdencir (no detalhe) comercialkar a boga

ASSINE

I

CIRREla

DI PlVB

371-1919

mesmo dia às 14:00 horas.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA 'MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONCORR�NCIA PÚBLICA Nl! 005/95
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

TÉCNICA E PREÇO.
A PREFErrlJRA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL-SC, leva ao conhecimento dos interessados

que.em conformidade com que preceituaa Lei n" 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações da
Lei n° 8.883 de 08 de junho de 1994, e demais condições deste Edital, encontra-se aberta licitação na

modalidade de CONCO�NCIA PÚBLICA, tipo melhor TÉCNICA E PREÇO, para locação de

equipamentos REDUTORES DEVELOCIDADECOM INFRA-ESTRuruRA, e prestação de serviços
de processame?to de dados e imagens resultantes de infrações de trânsito detectadas por estes

equipamentos.
Os envelopes n" 01 DOCUMENTAÇÃO, n° 02 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e n° 03 PROPOSTA,
deverão serentregues no edificio-sede desta Prefeitura Municipal, sitoà avo Mal. Deodoro da Fonseca,

247, na Divisão de Protocolo, até às 11 :00 horas do dia 07 de novembro de 1995 e serão abertos no

A íntegra e demais informações serão fornecidos aos-interessados. na SECRETARIA DE OBRAS E

VIAÇÃO. no horário das 09:00 às 15:00 horas, no endereço supracitado. ou pelo telefone (047) 376-

0536.
'

Jaraguá do Sul, 21 de setembro de 1995.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

ATRAÇÔ6
- Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Colégio EvangéliCO
Jaraguá;
- Exposição de "hardware"(máquinas e equipamentos);
- Exposição de "software"(programas);
- Mostra de novos recursos tecnológicos dirIgidos ao ensino;
- Pelestte; "INFORMÁTICA NA ESCOLA E NA FAMfLlA", com José Manuef.Morsn,
Doutor em Tecnologias Educacionais, da Escola doFuturo da Universidade de São

Paulo.

PROGRAMA:
29/09 • Sexta-feira

10:00 - Abertura da INFOTEC 95

19:30 - Palestra '� INFORMÁTICA NA ESCOLA ENA FAMfLlA".
Local: Igreja Luterana
21 :00 - Encerramento

30/09 - Sábado
08:00 - Abertura
12:00 - Encerramento

APOIO:--------------------------------------------------------��--------------------------

GI Av. Mal.�:���!on��, �:��d����:: - S�·

Fone (047) 372-1777 - Fax/Modem (047) 372-1771
89251-701 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTELIONATO

Mais de 56 comerciantes são

lesados em Guaramirim e JS
.: Guaram�rim - A' polícia
deGuaramirim prendeu na terça
{eirapassada, no centro da cidade,
o estelionatário Antero Martins

Velasque, 48 anos, que estava

aplicando golpe em comerciantes

da regi-
lo. Se- V.IMq_·S.
r:toe � diZ/tiv_dtH
ga d o �_ I. .1

Hé I c i o "'" .itH'IIt11

Ferreira, I/MI/RSt
pode ul-
trapassar a 50 comeciantes
lesados pelo estelionatário. "Ele
eslava com um bloco de vendas
de anúncios do Jornal Brasilfisc,
deBalneário Camboriú, além de
se passar como fiscal da Receita
apo-sentado", destaca o delegado,
atrescentando que até quínta
feira, vários comerciantes de
Guaramirim, que receberam a

.

visita de Velasque, registraram
queixa. "Estamos esperando que
bajamais vitimas do caso", disse
Ferreira.

Ficha criminal

De acordo com a polícia,

Guaramirim - O juiz daVara
Única de Guaramirim,' Jaime
Machado Júnior, condenou esta
semana há três anos de reclusão,
os traficantes Osni Fortunato e

Cláudio Brühmüller.
Eles foram presos em março

deste ano, na localidade de

Fotos: Peterson A. IzidololCP

Anterojá tempassagempelapoUcillpor ugre:,stJo
Velasque responde inquérito agressão, "mas ainda estamos

policial em Camboriú, por investigando", define o delegado.

Corticeira com vários papelotes
de cocaína e algumas trouxas de

maconha. Ambos estavam presos

na cadeia pública de Guara

mirim, aguardand�ulgamento,
Fortunato <g�rühmüller

receberam pen�..
máxima por

tráfico de drog�ª,
::::: �=

Blitz
';-Policiais civis, milita

res e fiscais da Receita
Federal realizaram dia
15 passada, a 5a etapa da
Operação Centopéia,
nasentradassecundárias
da cidade. A polícia não
revelou o número de
veículos multados.

Santos deverá ser encaminhado à cadeiapública de Foz do 19uaçú

DENÚNCIA

Passageiros flagram traficante
dentro do ônibus da Catarinense
Jaraguá do Sul - O

traficante Marcos da Silva
Santos, 26 anos, que tem

mandato de prisão da justiça de
Foz do Iguaçú, Paraná, foi preso
semana passada dentro' do
ônibus da. empresa Viação
Catarinense, que fazia a linha
Itajaí/ Mafra.

De acordo com a delegada
Jurema Wulf, Santos foi
flagrado por passageiros,
depois de arrumar o revólver
que estava na cintura. "Uma

FATAL

pessoa percebeu que ele teria
retirado o revólver, calibre 38,
da cintura e colocado próximo
ao tornozelo", afirma a

delegada, acrescentando que,
além desta arma, foi encontrado
com o traficante outro revólver,
calibre 32. "Depois disso,
descobrimos que ele está

respondendo inquérito policial
no Paraná, por tráfico de

. drogas", garanteWulf. Santos
poderá pegar até três anos de
detenção por este crime.

Ciclista morre atropelado na

principal via de Schroeder
Scbroeder - o aposentado

Willy Sclunidt, 64 anos, morreu
terça-feira passada, na avenida
Marechal Castelo Branco, em

Schroeder, depois de colidir de
frente com o Logus, placas LWT-
3814, de Blumenau, conduzido
por Juvenal Salésio Gonçalves.
Willy teve traumatismo craniano
e morreu na local. Segundo

testemunhas, o ciclista teria
atravessado a avenida e não

percebeu que o veículo fazia o

trajeto centro/bairro. "O próprio
motorista do Logus afirmou que
não deu tempo para evitar o

acidente, Foi tudo muito rápido",
comenta o responsável pela
delegacia, Júlio Roberto

Rodrigues.

PRISÃO OECRETADA

Traficantes são condenados

'Escort Hobb mais'& prêmios. O'fRTAS f PRÊMIOS
J._ ._,

: :
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"BRASILEIRÃO"NORMAL

Treinador nãomudará esquema Jogo no Beira Rio define

para enfrentar o YpirangalRS 'l���;���e:=:'taJ
.

em Porto Alegre, entrearaguädoSut-Otécní- maioria dos jogadores do do Sul e a Chapecoense vai ao Internacional e Fluminense,
co do Juventus, JoubertPereira Ypíranga, A pegada deles é Paraná, enfrentar o Batel,

praticamenteirádefmiroprimeironão deverá mudar o esquema forte, mas nãoiráadiantarnada Joinville e Figueirense jogam a
fm�stadoCampeonatoBrasileiro

.

tático da equipe para o jogo de se jogarmos na retranca. primeira partida desta fase em desteano. OFluminense, com 17-
amanhã, contrao Ypiranga, em Precisamos da vitória como Santa Catarina, contra UIÚão pontos, depois da vitória sobre o
Ere.chimI eles", explica Joubert. Bandeirante (PR) eBrasil (RS), SportRecife, está embalado, e se
RS. A Joubert qUtn A segunda partida que respectivamente. vencer o Inter hoje, já está no

partidaé tlfftl/J'tlr um definiráaequipequecontinuará Copa Santa Catarina quadrangular final do campeona-
v á li d a no campeonato acontece no A Chapecoense e o to. Para o time gaúcho, somente a
pela se- emptlte nojogo próximodomingo(l 0), noestá- Araranguá desistiram de vitória interessa para manter

gun d a dio JoãoMarcatto, em Jaraguä participar da CoP.a Santa chance de conquistar o turno do

fase do de tlmtl/Jb6 . do SuL, "Vamos usar a tabela, Catarina deste ano, forçando a grupo B. Goiás e Vasco, correm

Campe- quenosfavoreceu(apartidade Federação Catarinense de Fu- porforanabrigadoprimeirolugar
onatoBrasileirodasérie"C".O idaénoRioGrandedoSulea tebol a realizar outro sorteio nogrupo.

O Palmeiras, no grupoA, tamvolta em SantaCatarína), para dos jogos do grupo A e B.
bém está com grandes chances degarantir a vaga", comenta o O presidente da Chape- se classificar para a fase final dotreinador. O saldo de gols coense, Nilo Traesel, disse que Brasileiro. Uma vitória hoje, na

beneficiaráaequipequemarcar preferedisputarasegundavaga Bahia, contra oVitória, deixará o
mais no campo adversário. para a Copa Brasil" no "ta- time paulista em boas condições
Além do Juventus, que joga petão", do que "participar de na tabela. O Botafogo, que

amanhã, o Avaí enfrenta o uma copa, já fracassada", enfrentaoFlamengoamanhã,no
Caxias, tambémnoRioGrande afirmou o dirigente. estádio São Januärio, terá que

vencer o rubro-negro para entrar

R b· h
· na briga desta vaga. O Cricíúma,

U ln o assIna depois da vitória de quarta-feira
passada, sobreoAtléticoMineiro
- doisazero -, enfrentaoVascono
estádio Heríberto Hülse, em

Criciúma. O jogo, para o "Tigre",
servirá para o técnico Gonzaga
Milioli avaliar a equipe para a

próxima fase do campeonato.

EQUIPE JOGOS PONTOS

1 ° Palmeiras 8 18

2° Botafogo 8 14

3° Cruzeiro 6 13

4° Paraná 7 12

5° Bragantino 8 12

6° Paysandu 7 8

7° Guarani 7 8

8° Flamengo 7 7

9° Corinthians 8 7

10° Vitória 7 7

11° Grêmio 7 6

12° Juveritude 8 5

treinador afirmou que a única

alteração na equipe que
enfrentou o Santo André, do
mingo passado, é a entrada do
lateral esquerdo Márcio, no

lugardeWélson, quesubstituio
lateral Luizinho, expulso na

quela partida. "Conheço a

'EQUIPE JOGOS PONTOS

1 ° Fluminense 8 18

2° Inter 7 14

3° Goiás 7 12'

4° Vasco 8 11

5° Bahia 8 11

6° Santos 8 10

7° Criciúma 7 9'
, 8° São Paulo 7 9

9° Sport 8 9

10° Portuguesa 7 9

11°Atlético-MG 7 6

12° União S. 1. 8 4

KICK BOXING

Jaraguaense classificado contrato com a

lordanlPeugeot
treinarpraticamente todos osdias,
e bastante", garante Padilha.
A falta de patrocinio está

prejudicando apré-temporada do
atleta para o mundial. Segundo
Padilha, nenhum empresário se

mostrou interessadaem bancar as

despesas para esta viagem, loque
está comprometida caso não con
siga, no mínimo, a metade dos

gastos," comenta.
A seleção catarinense de Kick

Boxing foi a quinta colocada na

classificação geral,não superando
as expectativas do presidente da

Federação Catarinense de Kick
Boxing, Adelirde Lima, que esta
va a chegar, pelo nienos, em

quarto lugar no geral.

JaraguâdoSul-Ojaraguaense
Aldair Victor Padilha, 23 anos,

que lutana categoriameio ligeiro
(até 63 quilos), conseguiu uma

vaga para disputar o campeonato
mundial de King Boxing, que
acontece na Alemanhã, entre os

dias 7 e 8 de outubro. Padilha
ficou em segundo lugar na

categoria, em Belo Horizonte, fi
nal de semana passada, quando
disputou o Nacional. "Estoumui
to satisfeito com o resultado. A

competição foi difícil, mas

superamos praticamente todos os
obstáculos", ressalta o atleta,
acrecentando que agora, os

treinamentos visam o próximo
campeonato. "Vamos precisar

O piloto Rubens Barrichello
deu fim aumanovelaqueseesten
diadesde julho, quando anunciou
que não pretendia mais ficar na

JordanlPeugeot.Eleassinou quin
ta-feira, com amesmaequipe, por
maisdois anos e começaa fazeros
testes com onovo carro ainda este
mês. Barrichello descartou a hi

pótese de se transferir para a

Ferrari, ao ladodoatual campeão,
Michael Schumacher, e negou
que tenha conversado com o todo

poderoso da McLaren, Ron
Dennis

Botafogo OxO Juventude
Corinthians 3xO Vitória
Palmeiras 2xl Paysandu
Paraná OxO Bragantínc
Fluminense 2x@ Sport

União S. J. 2xO portuguesa
Criciúma 2xO Atlético-MG

Inter Ix l Goiás

Flamengo 2x2 Grêmio·
Vasco 2x3 Bahia

HOJE
Vitória x Palmeiras
Inter x Fluminense
São Paulo x Sj>ort

AMANHA
Flamengo x Botafogo
Paysandu x Corinthians
Bragantino x Grêmio
Guarani x Juventude
Paraná x Cruzeiro
Criciúma x Vasco
Portuguesa x Bahia
Santos x União S. J.
Gioás x Atlético

o endereço onde a gua,lidade tem bo� preço,Ja-brica: Jacquard,
Soft, Cotton, Molefon, Meia Malha lisa e estampadó" Stanflex,

Xadrez, Listrado, per-o atender conleccionisjcs d� ramo d.e mallhas

MALHAS LTOA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC - 416, N2 2727 - RIO CÊRRO II

FONE: (0473) 71-0099
FAX (0473) 71-1045
JARAGUÁ DO SUL - SC

DiSPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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