
Viva Casagarante
80 apartamentos
o projeto Viva Casa vai

contemplarJaraguä do Sul com a

construção de 80 apartamentos
que poderão ser' financiados'em

, até 25 anos.

'{IMPRESSO I' , Página4
!

FAEdiz que compra
de carne foi legal
Relatório da 'Fundação de

Amparo ao Estudante divulgado
nesta semana diz que não houve

irregularidadena compra de carne
pela prefeitura.

Páglna,5

100-0171 CAIXA POSTAL:
BIBLIOT.PUBLICA DO EST. DE SC'

RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

A procura 'por carros im

portados está dando um novo
impulso.äs revendedoras de

{araguá do Sul, principalmente
em função de preços e prazos.

Página 12 Malwec. Gostosa com

CRISE

Prefeituras andam à beira da falên"���
*_. I II

A situação de falência

que ronda prefeituras do
Vale do Itapocu desde o

semestre passado levou os

prefeitos da região a umá
reunião de emergência,
ontem pela manhã, em

Jaraguã do Sul. As me-

refeito diz que
:' ão se preocupa,
t·- '

..

;tc�m investigações
, o prefeitoDurval VaselI '

�;disse nesta semana que não1.",.

�.temenenbuma investigaçãoI',',

;:oontra sua admínístração,
:rEm entrevísta ao CP, Vasel

;diz que há vereadores

t arrependidos de terem se Aves têm alto consll:._mo na região
�'

i'insurgido contra ele. . FATURANDO
:

�

Páginas3e4

Marrecos nas/estas de outubro
, vieto Jo Senai vai

,

o .marreco recheado, Nereu Ramos, em I.araguá,'J Uj
_

, Ocupando uma área, terrí- município está localizada aservido com�:pure de do Sul, um dos cnadores torial de 149 mil quilômetros Estação Ecológica do

tar e desenvolver batatas e r�PQ�ho. roxo é de marrecos da região,' quadrados, o município de 'Bracinho, área considerada
, uma das princípaís.atra- Ewaldo Petry, deve Schroeder completa no . por especialistas como um

,

"1 próximo dia 3 seus 31 anos de legítimo banco genético da"
'

,
'

ltI ções gastronômicas das comercíalizarpe omenos
elaS e lnvençoes emancipação política. No flora e fauna.

'"
'

,

'

festas de outubro em duasmil aves. FadernoEspecial,
Páginà II Santa Catarina. No bairro P--ágina 16, '-- ----....-- -+- _'

COLET� FONE (047) 371-0091,

didas de economia ado
tadas em algumas delas
não têm, tido os efeitos

desejados e agora os

prefeitos querem que o

Estado participe na busca
de .soluções.

Página 6

ReservadoB",cinho, stUltudrlo ecol6gieo
,

...'

.

'COMEMORANDO
,

Schroederfesteja e11lQncipação
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EQ'ITORIAL

Esperar não é saber
É histórico: com

'

ou sem dinheiro,
qualquer governo, no Brasil, sempre age pela
ótica da políticapartidária. Ou seja, mesmo que
encha os cofres às 'custas dos municípios que
mais arrecadam impostos, o govemo responde
namedida em que o apoio político é recíproco.
No Brasil, pertencer a uma sigla política
diferente significa, vía dé regra.um alijamento.
Significa ter qúe mendigar direitos explícitos
estabelecidos em lei.

Assim, COm a indignação necessária diante
de tanta discrímínação que não mede

consequências, como no oaso de Jaraguä do Sul,
por exemplo, em relação ao governo doEstado,
é preciso que não fiquemos sentados à espera
de'ajuda para tudo, porque esta ajuda não virá.
Recentemente, um show do grupo Skank,
promovido pela secretariamunicipal deCultura,

'''li

Esporte eLazermostrou como é fácil arrecadar
alimentos pára pessoas pobres, trocando
ingressos por comida'

,

,

Agora, uma'outra sugestão' está tomamo
.

corpo visando format um fundo de receita
destinado aos dois hospitais da Cidade e dos.

quais todos precisam. Trata-se da adesão
espontânea dos consumidores de energia
elétrica, em tomo de 27 mil no municípío, à
razão de R$ 1,00 por mês - custo médio deum

maço de cigarros de marcas populares. Vai
contribuir quem quiser. 'O curioso é que a

proposta é do vereador Pedro Garcia (PMÓB),
.

domesmopartído do governadorPaulo Afonso,
que até agora tem ignorado a cidade em termos

de recursos. Tomara que, pela circunstância de
ser peemedebista o vereador não tenha sua idéia
abortada,

'

,o que os prefeitosqueremi l
Aproximadamente 1.200 pre

feitos reunidosno 70 Congresso
Brasileiro de Intégração Munici
pal, em Maceió, no início do
correiite mês, aprovaram a

proposta
pelo adi
amento

das elei
çõese. a
c o ns e

q uent e

prorro- ,

gação de
mandato
por mais dois anos, até 1988.,

Tal proposta visa conciliar as
eleições majorttãrías com a

proporciõnaís, em 1988, ou seja,
ocorreriam eleições para vere

ador; prefeito, deputado estadual
e federal, senador, governador e
presidente da república.

,

Ao nosso ver dificilmente tal

proposta será apn;wada, uma vez
que militos dos deputados e

senadores querem se candidatar
a . prefeito em 1996, e se não
vellcerenl ias eleições poderão

Congresso
devtlogir.

'

.

.

com muito

seriedode

* Jost! 8. de Campos

mesmoassím.eontínuàmo cargo,
sem qualquer prejuízo.

Deste congresso a .ímprensa
noticiou apenas esta proposta
protecionista, casuística e fi

síolögíca, que�m por fim apenas
favorecer os prefeitos atuais enão
a verdadeira democracia. Afinal,
o povo OS elegeu para quatro anos

,

e não para seis anos. Agora
querem mudar as regras dojogo,
em seu próprio mteresse.

'.
Torcemos para que o congresso
aja. com seriedade e, espírito
democrático, rejeitando tamanha
absurdisse.

Não li nos jornais que os

prefeitos estariam preocupados
com as reformas constitucionais,
visando garantir para os

municípios Q aumento de sua

participação . nas
'

receitas
oriundas de impostos arre-

, cadados aos cofres deUniãoe dos
Estados.

Não .li nos jornais que os

prefeitos estariam preocupados
com a descentralização admi
I-listrativae do podercelltraI. Não

li nos jornais que os prefeitos
estariam préocupadös com a

fidelidade partidária e o voto

distrital.Quero acreditar que tais
temas ·tambérn. foram discutidos
neste congresso, porém não
mereceram a importância devida ,

pela ímpreasa,
Ö país está se democra

, tizando, o povo está cobrando
maís

"

resultados de . seus

.: representantes e também acom

panhando mais de p,erto as,

administrações tanto .muni
cípaís, como estaduais e feder�s.

, Existem ainda muitos admi
nistradores que ainda, não

aprenderam a governar para o
- povo. É importante que hajam

'

eleições em i996'para excluir do
poder tais admínistradores.,
'Esperamos que os nossos

representantes em Brasília não
nos decepcionem.maís uma vez,
aceitando a, pt:orrogação de
mandato dos atuais prefeitos para
mais dois anos, o que seria um

retrocesso p�lítico para o país.
*Advogado
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,� Htrt6rla tie. no;,
:gente' ,,40 pode.{tear:

.
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tante Ie o seu t,mP!J"
bem .e;npregil4o.

.,

Barãode Itap�u '\,'

Há 94anos
-Bm 1901, sua excelência o governador Felippe Schmidt dirigia palavras
agradecimento ao professor e animação aosalunos. Lá foi servido lauto

" "

A casa achava-se localizada (aí a importância de que lado do río 8C01l

margem esquerda do Rio ltapocú, quase na confluência com oRio Jaraguá.,
frente a estacasa, àmargem direitadoRio ltapocú, achava-se adireção deF
&,qa., o sr. Domingos Nova, representante da '�ColôniaJaraguá", oco

.

de polícia, Angelo Piazera, os quais almoçaram com S. Excia. - Após am
, Cavalos prosseguia a viagem com bastante celeridade devido a bondade
animais gentilmente cedidos pelo sr. Czemiewicz, Pela estrada af6ra estIÍ
fincadas palmeiras (palmitos) em regosijo e .14km. antes de chegaremàJoin'
na localidade de Brüdertbal (Vale dos Innãos), onde uma enorme' co
joinvíllense o aguardava. .

'

Há 70anos

-Em 1925, prosseguiam com grande atividade os trabalhos paraains
Empresa deBletrícidade JaragUá Ltda., vinda da Usina 4� Blumenau

'- Salto). Os antigos postes de madeirá eram substituídos por postes de ci
armado que ofereciam grande resistência. Jaràguá já apresentava outro as

Achavam-Se adiantadas as obras do prédio (o hoje demolido) qce-estava
.

edificado na Preso Epit. Pessoa, junto ao qual servia de escritório. No's úl·
dias chegavam de S. Flrancisco grande número de volumes com material

instalação daluz e' fôrça. Jaraguá deixava de receber energia de Joinville
recebê-la de Blumeneu. captada do Rio' Itajaí-Açú.

Há6Ôanos

,
-Em 1935, a crise da Escola Jaraguá chegava ao seu fim. À partir dé ,

contribuíam: Anton Zahler, 15$000, Franz Beeker, Artur Breithaupt, W.

Breithaupt. Georg Czemiewícz, Friedrich Gosch, Walter Hertel, Rod
Hufenuessler, Bernardo Karsten, EdÚardo Kellermann, Carlos May, Gere.
Pickhard,Reinholdkau,GeorgWeinzirl,KarlWesersky,WalterMüller, Be
Meyer, cada 10$000; - Jorge Buhe; Ernst Czerniewicz, Wil!y Fillies, Amo,
Gosch,WalterGosch,WernerGbsc_h,Wilhelm Gnmz, Friedrich Hasse,Ricbald'

. Jéasen, dr.Godofredo Luce, LeopoldoMahnke, MaltWilhe1tn,WilhelmNeiP".
/Willy Sonnenhohl. .G: Nebelung e,Paulo Mielke, cada 5$000; Jacob AnderseD\;
'WilhelmBarg,EmilBurow,FreymundFreygang,PaUloFüI1e,RobertHorst,MaJi,
Hiendlmayer, Hermann Puschkeit, Lehrer Reimer, Hermann Schulze, casá,
2$000; AdolfoFiedles, 3$,FritzVogel apartinlej)lI1hq., 5$000; outros assinaniet;
eram esperados. A direção agradeciaapublicação dos signatários da lista, gráIi$. >

Há 10anos <�

�Eni 1985, era dia de teatro infantil. O,Grupo Teairal Rosa Azul, da scAit.i:
apresentava no sal� dá Comunidade Evangélica, àS 16 h,$. a peça "Use_;
Imaginação", em ato único, de Juarez Andrade Lopes, que tinha como auxiliat,;
sua mulher Ana lanete. O elenco: Zeca (Jurema Pedri), Pedrirtho (Wilp1at�
Marqllardt), Brux,alhão (Evandro Schussiato), Fada: Feliz (Marilene Martin�}í';
PapaiNoel(WilsonMarquarot),Bexiga(AiaércioAíanàZioÓosta),B�VenneJhQ\
(Jair Pedri), Balão Verde (Wilson Marquaidt�, Balão Rosa (MaFilene MIU1in$),)
Azuzinha (Meire' Cristiane Pedri Silva)" Mol�ue (lair Pedri) el �da,a�:
participação de bailarinas e passarinhos cantores. .

t
.:.() Grupo Independente, de florianópolis, a�resentava ein 0�-09c85,a peça �?S \
três porquinhos e o lobão ", baseado num texto deOdirNascimento e apresent&va .

no elenco Almir Passos, AdilSQn Veras, R;nato Gama e Alta!JÚfO Oliveira. A
.'

direção e'ra de Valdir Dutra.

A comunidade,cresce
e se tralJsfarma pelo'
trabalho. De cada um

e de todos.
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Mostrando em vídeo
o prefeito Durval Vasel jd prepara munição para a campanha
eleitoral de 96. Mandou produzir, por profissionais, um video
contendo totlas as.principais obras realizadas até agora pelo

; seu governo. O documento, a ser acrescido de outrosprojetos
,:'1' que pretende executar nos próximos meses, serã exibido em

t' reuniões diârtas com a população a partir do momento em que
acampanha for; de fato-para asruas. Vasel entende que contia

imagensnãa há argumentos. Com isso. diz. pretende desmentir
o que falam seus adversârios poltticos.

Direito Quem aposta? ..

'

Sobre o desejo de sua Há quem aposte que o

"cunhada, Rosemeire Vasel, candidato a prefeito-pelo PMDB
'secretária municipal de não será o deputado.Ivo Konéll
�càção e vereadora licen- e sim o secre,tário estadual

)iada, de voltar ao Legíslatívo AdernarDuwe. Há quem aposte;
"19 ano que vem, o prefeito ínclusíve, que se o diretório

'])urval VaSeldisSeque,es�éum peemedebísta homologar
�ireito dela. Aliás, se os. Kone11, Duwe deverá sair

':�tetários Afonso Piazera e candidato por outro partido:
'�lduino Raulino, também Motivo: a empresa que-apóia
,�Jirenciados, désejam areeleição, Duwe financeiramente não

terão-que fazer o mesmo. ,"eogole" Konell,

Iniciativa
'

o vereador Pedro Garcia
B) está propondo uma

ibuição espontânea, através
t .

_

ontas de luz, em favor dos
),i f!lpitais, Se os atuais 27 mil
::éO'nsumidorés 'de Jaraguä
)'4oaren.,mensalmente, R$ 1:00,
'��o R$ 27 mil a cada trinta

,\ltias para garantir, príncí
�;'palmente, o atendimento à

�.tela que depende-do ·SUS. ,

Desmentido
'Deputado Ivo Konellgarante
..e sua recente conversa com o

�ogadolvoBianchi foiapenas
�$Obre e resultado de uma �ção
'gue ele,quando prefeítö.moveu '

'\tGIltra a Salvita, entidade que
: feh,rindica a posse da área do
·Jarque de eventos, onde se
'�aIiza a .Schützenfest, E não

,falacontratar o advogado como
!��sor jurídico na' campanha
',� 96. "Por enquanto, não SOu

Fêatldidató a nada" , disse Konell.,

ValonztJilo
O nome do empresário,

Rainer . Modro vem, sendo

cogitado eomo candidato a

.prefeito. Acreditem, por
lideranças do PTB e dO PPB,

'

sucedâneo do'PPR, partidos que •.

estão de relações rompidas.
Medro, considerado como,

'pessoa, ínataeável, seria .p
'epicentro de uma' reapro
xímação indispensávél.�at'aque
o comando da prefeitura não

mude de mãos.

Dúvida
Os.deputados Paulo Bauer e

Udo Wagner, ambos do extinto
PPR{agoraPPB), tiveram apoio
incondicional do prefeito
Durval :Vasei na eleição do ano
passado contracandidatos do
PT:B, inclusive o presidente do
diretório estadual; Roberto
Zimmermann. O que s,�

pergunta, agora; é se haverá a

'recíproca em 96 depois do

rompimento da aliança l?cal.

KtvB
COMUNICAÇÃO LTDA.

'. ,

Uma Ag8ncia, de Publicidade com a eriativi,dade
e tecnologia que eeu Produto merece I

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 • Sala 04 - FaneI Fax (0473) 72-1066
892QFO;1 �,Jarj! �á q!) ��I- SC , .. ,

'

sobre irrêgularidades nas contas
.

J araguá 40 Sul- AO� 51
anos. o.prefeito Duival Vasel, o
único eleíto'em 1992 pelo PTB em

Santa Catarina vive um dos piores
,

momentos de SUa vida política.
Prefeito

pela se

gunda
,vez. de-,
pois, de
um man

dato' de
dois anos

como de-

putado estadual, Vasel tem contra

sí duas' comissões de ínquérito
constituidas pela.: Câmara de

'.

Vereadores para investigar,
denúncias de írregularídades em seu

governo, além de pressões para que
continue com a referma admí-

, ,

. nistrativa iniciada com a extinção
recente das secretarías Geral e do
BemEstarSocial.O prefeitodiz não

. temer nenhuma investigação e

atribui a formação das Cals ao

vereador José Ramos de Carvalho,
e ao presidente de extinto PPR,
Nelsio Henn, partido COm quem o

PfB de Jaragnä do Sul rompeu a

aliança feita. em 92 para a' eleição
do prõprío Vasel.

.

,

O prefeito não aceita ínsí- ,

nuações de que s�jao culpado pelo
final indesejado da aliança, por não
ter sido capaz de conciliar os

ínteresses que a aproximação dos
dois partidos produziu. '''O diálogo
era permanente", rebate Vasel,
acrescentando que tanto Henn como
Ramos "sö queriam usufruir do
bônus sem arcar como ônus", numa
clara referência de que ambos
costumavam se omitir quaado havia
problemas' a serem superados. O
prefeito também diz não acreditar
que o, episódio tenha tido

participação do ex-prefeito Victor
Bauer, com quemdiz que conversa

regularmente, "mas não sobre
política". z:

Vasel também não demonstrá

preocupação com a Câmara de
Vereadores onde agora, teo-

I rícamente, sö lern o apoio de cinco

petebístas. "A políticaé:-uma coisa
dínâmica", observa o prefeito,
afirmando que alguns, vereadores
do exítínto PPR, hoje PPB," foram
pressionados e tornaram unia,
atitude precipitada na formação
.destascomíssões de inquérito. Já
'.há quem �steja arrependido" diz

, Vasel.
'

'''1ItJ/nll.
KtlMIISII,6

ímpugn'!t!ti,
(tim ImIlIO·

temerdenúncias·- .'

'.

,

"
Jaime d,l! Barba/CP

Voá,l:' 'TIltlo is.o tem um fundopó,lItko"

(Willian James)

"

.lfspaço
.Cuuural

'.

'�I

<

l'
, '

Dalmar ,
"

maior revelação de nossos

tempos é a descoberta de
que ao mudar atitudes
internas de suas mentes,
os seres humanospodem
mudar os 'aspectos
externos de suas vidas.
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Depuflulos discutem questõe\l
sobre a qualidade de

-

vid
Jaraguá do Sul - o deputado cidadania, turiimo, defes�v({;

Geraldo Wernínghaus (PFL), " consumidor e deucação.·.�
participana cidade de Iquique, no ) patticipação. e, educação, \ ,;�

.

'Chile, do vr Congresso J.,atino.-.
.

A"particip�çãó 'dos rept''';
Americano. de Parlamentos �tantes brasileiros; em um
�taduW.S, que se encerra h�Q.Íe, das palestraS; deu-se, com a;
como. representante .dà As- .ap'ieie�taçã:o de um painel:

.
sembléiá Legtslâtiva de Santa versando.

.

sobre "Turism9.,:
Catarina, ao. lado.' de repre-

.

Defesa dó Trabalho", de.es�:
sentantes do. Paraguai, Uruguai,

.

cial interesse para a Améri�
Argentina, Bolívia, Peru, Chile, ':' Latina, '��íalmeniepo.r�'
e Cuba além do Brasil. Desde dos países que integram ö

quarta-feira passada, quando. .' Mercosul. A representação �,
çomeço.u <) congresso, as dis-

c

Assembléia Leg'i'sla�iva <;atâ4
cussões giram em,to.rno. temas rinense também é 'integra4i
fundamentals para estes países, pelos deputados Gervá�iQ,

. Importância 'Maciél (PPB) e Luiz Ro.bl···
Por· exemplo, .' questões Herbst (PMDB), todos co.nvi\<

lfíítJl6f118* que ,iii'""" deS,. .pca polflico ' relaeionadas "<::<?Di amelhoria '<Ja .

dados pelo Comi tê tatino;'"
qualidade de vida, saúde e meio. Americano de Parlamentoa

..

S br
'.

eâncí
," .
.' . ' ambiente; vida digna, segurança, Municipais.

.
'

;"': /
'

9 ea smdi
, cu�. Interna 'entregado.rdebebidasdaKienen admite ver com bons olhos 0..

q,uemanôo.uinstauc$'u,extiilta aprefe�todeJàtaguá", dizVasel, �gtêsso.deoutro.e:mi>reSárlo.na' ,HABITAÇÃO,
'"

,," r"

Secretaria do Bem Estär Social, ; quemantém ,coiii o deputado. e o. . poli�ca partidária; .maís precí- -

onde a títular 'era sua'mulher, secretärío estâduâl' de De-
.

'samen,té nó PPB,' sucedâneo do' D.�O'tOje�o
.

1"ltv'a Cas,a' . :I,'estitn, ';
Maria Luiza Vasel, e que pediu

.

:senvo.lviInento.e:tv1eiQAmbiente, extinto PPR: Rainet Modeo.. "Ê r, I

'J y'. bl UI
exone- ". AdemarDuwe.a quem também .um bom '

r a
ç

ã

o, �' acusadetê-Io.traído.·eIQ.92, uma nome e, 80
"','

t
.

tc .'"

td �

;e�f���:.o= ='!!=:J<�::'= ::v���� ��tHI
'

v ap(l� amen 0$ aa au�;
acusa- "Tenho. certê.z,a de que conver- tl/Jrptn �. ,.'

ções de ljwMulDn.1;'/_.1_. impugnaremos acandídatura de
Jara,g�a do Sul - Em no, da Habitação, via secretaria,

••_;'''' �. ,sam·o.s pllio Nm mäxímo.noventa días.ríeverã ser estadual da Família, admit";
que tudo. .

tA-. ",H Konell a prefeito. . Já foi presopor sobre ís-
'A..'() ",..... So.·'.".an- .

.1,., ,.,.f/"I/Ifl""" "co,nhec�dOo.re�ul.,tado.dalici.tação nistrados diretamente pela.··,.
7 ,pass.ava .""!' .,.,..".. . descumprir ordem judicial, ""' U'" .,Ikw, W

.

por suas
_ , _'. 'pagou fiança com d.inhéiro. da. dídatu-

. aprovada nesta semanapelo Cohab, P:odem Inscrevet::"'Sé�.
. .' Conselho ge&tdr do projeto "Viva

. pessoas que tenham renda,!
mães, co.mo. afirmou recen- prefeitura, tevesuàs contasde.âl rase à.:.guerra 'Verbal que man-

.

. .

temente' o. deputado IvoKo.nell. e 92 rejeitadas pelo Tribunal de télJl com seus adversário.s polí-
Casa", para �' co.nstriJção. de. 80 mensal entre�co eOito. salári�

(pMDB). "Isso.écom,asçcretària ,Contas do Estado., responde a. tiCo.s não. parecem incom� -a:partamen�o.sl�mJaraglládo.�ul., mínimj)s.Ocadastramentopode

deFinanças. Não vivemo.s mais mais de 15 processo.s admi- tantoo.prefeitocomo.asquestões
A i�fQrnulçãQ fo.i prestada na .serfeito.,nà'secretariamunicipal·

na prefeitura o. tempo. das
.

nistrativo.s, e deve mais deR$ 4 particulares c_om sua mulher, quínta."feua, 28, pelo. deputado.· da Habitação. o.u na supe.,·�

cavernas,como.no.go.verno.dele", mil delPÍUde94", ac�Vasel, MariaLuizaVasel,dequeIriestá
Ivo. lCo.nelf.:Segundo. o. par- rintendência da Co.bab, ·em:.

,

ataca Vasel. E emenda: "será
•

que também não. ·po.upa seu,. se divorcian.do.. lamentar, aárea destinada a estes Jo.iilville. O prazo de finan- '::

meslllo.queb� irregularidadeslá,
. antigo.,s6cio.pa@V, empresa "Ninguéril �mo direito.de �partament'o�"'ficä' Dlls p�d- ciaínento vai 'variar de acordo,:.

ço.rno. disseram?' Será ,que há distribuidóra. do.s predutos Au-' falar�miDlia vidaparticull;U''', xímíd�des.' dá Associação . co.m. as po.ssibiHdades· dos!
irregularidades .na co.meJ:cia�' ro.ra, Àdemar Duwe.�'''Fui eu res.ume Vas.el; acrescentando. Recreätiva 'do.s Servido.res ·Pú-. inscritos, po.dendo. estender-se

lização. da·lo.gOlnarca � Schüt-, 'quem o fe� dep�tado".
.

que, emboraaref9qna adminis- blicos Múnicipais, 'po.rém o. po.r 'até 25ano.s. Não. h�, em

zenfest?", indaga0. prefeito. Vaselnega'que,recentemeine; trativatique, p'<>renquanto, nas pro.jeto não é ó mesmo. da", Juaguá do. Sul, estatísti'casr,
"O que sei é que tudo. isso. tem

.

tenha lançado. a candidatura a duas secretariàs já extintas, tal
� secretaria, municipal da: concretas 'so.bre o. déficit:,

.

um fundo. P9lítico, é a vo.lta da prefeito do. empre.sário. Wander decisãÓ deu-seunicainente pela" Iiabitação:�,
.

habitacio.�, porém'em termOS
\

políti� rasteira, bem pr6prio. do Weege .. "Bu disse,' co.mo. citei necessi<ladedeeconomiaintema .'. ,FW.tdos . de Esfad'o o. próprio. governQ;..(
depQtado. Ivo. KOI)�,1l que, pelas outro.s,queeleé.umno.mecotado, "e não. por perseguições à ela, OparlaJllentarexplico.uque� admite UIIl número em to.rno.dtL

..
minhas mãos,' passou de' porqualpartido.eunãosei".'Mas comojádisselam",·�u. recursos,viriiÓdoFUndoEstadual tOOmüuD1dadeS, il,.

l-"
. .

__�.

" SEGURO (2)

I,

f,' \1 I A,�,'À O

CANARINHO, "

...._-...--_........
; �f

NOCHILEi

ó_/'

�.H·UttMIlt\ç�6 00, ':r��ITO €M
. J\�� DO .'UI. é P(?ÇSflJ€L

I3t\Çf� �JJ.€R � CONÇa€NTIZ�ç�O
.D€ ��ç �ç �RT€Ç:

,

P€[)€ÇTR€:Ç €: MO.rORl�T�ç.

ri�A"N ��A�JgR.�,
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coaastecorovo-êERAL. Jaragwi doSul, 30 de setembro de 1995

':AGRICULTURA " ,

FINAL
,

:Município quer unidade regional da Epagri PAEdiz que compra de carne
moída foi feita legalmente

..

,','J araguá do Sul • Um
,'aCidente na semana passada na

'BR-280, proximidades da fazenda
Weg envolvendo oito veículos,

'�!itre eles u�a Marajó que
,

''OOoduzia
; s téc-

;�iCos da

';Spagri
�LQtados
em Jara

:guá do

..� ui,

.

pensação salarial, por rodovias
altamente congestionadas para
ministrar cursos para agricul
tores quando,

.

segundo o

secretário IngoRobl, issopoderia
ser centralizado em Jaraguä do
Sul. 'O secretário diz que ;não há
nenhuma razão plausível para
que a, administração regional de
Jaraguá tivesse sido desativada,
argumentando ter sido apenas
um ato político do ex-governador
Vilson Kleinübing, com parti-

_#ascen- cipação do hoje deputado Bni

1Jeu uma reivindicação que vem Voltolíní.:
,

ndofeitapelasecretariamunici- Robl enumera o potencial,
, de Agricultura, desde que a agroindustrial de Jaraguä.do Sul:
�ágricultura foimunicipalizada: aCeval, Choeoleíte, Duas Rodas, .

';
ivação da administração re- Urbano, Zanguelliní, Coope-

, 'onal da Epagri, desativada no rativa Itajara,Minuano (Gumz),
',.

cio da década com a criação de além deCorupá e Schroeder com

In Centro de Treinamento' , produção e industrialização da
_

cola em Joinville. banana, o a..roz em Massa
randuba e as indústrias de
conservas em Guaramirtm.
"Quero que me apontem uma

única agroindústria de porte em
Joinvãle", desafia o secretário.

Por solicitação do diretor da
administração regional daEpagri

.

em Joi��Hle, Onévio Zabot, há
.

um estudo de viabilidade em

. andamento paraque a Unidade de
Jaraguädo Sul sejareativada, in- \

c1usive com a participação de

representante do Sindicato das
Indústrias de Arroz de Santa
Catarina. De imediato, a regional
de Jaraguá poderia oferecer

.

cursos nas áreas de gado leiteiro,
banana e arroz, evitando que

semanalmente cerca de 40

produtores da região tenham que
se deslocar para cidades como

ltajaí, Joinville e Araranguä..
SegundolngoRobl, o govemodo
Estadojá autorizou aobra, porém
aíegaagora que não há recursos.
"Então, creio que isso agora fica

por conta do secretário estadual
de Desenvolvimento Urbano e

Meio Ambiente, Ademar Duwe",
raciocina Robl, acrescentando
que,

.

de resto, não há nenhuma

argumentação consistente para
que isso não aconteça.

Ja.-,-guá do SuÍ - Relatório
enviado nesta semana àprefeitura
de Jaraguá do Sul, pela Fundação
de Assistência- ao E'studante
(FAE), traz a, conclusão. da

apuração de denúncias pro
tocoladas no final de junho
passado noCentro dePromotorias
da Coletividade, 'sobre irre

gularídadés no Programa de

Municipalização da Alimentação
Esco.lar. Segundo o. que foi

apurado pelo representante da
FAE, Álvaro dos Santos Mon
teiro, o procedimento pará a

comp_ra de carnemoída destinada
à merenda escolar foi legal,
incluindo os preços pagos- pelo
produto, inferiores aos de
mercado entre os dias 9 e 28

daquele mês.
Isso, segundo o documento,

derruba a acusação. de su

.perfaturamento, objeto principal
. da denúncia, formulada à época. ,

O levantàmento incluiu umacon-

sulta à Sunab, resultando na

comprovação de diferenças
superiores a R$ 1,20 no quilo do.

produto em relação ao que foi
pago. pela prefeitura. Quanto a

habílitação da firmaMuros Luiz
Klein, que 'forneceu os doís mil

'

quilos de carnemoída, o relatörío
da FAE diz que, embora a

empresa atue no ramo de
-

limpeza, materiais de construção
e gêneros alimentíciós, nada a .

impede, legalmente, de fornecer
o produto.

A empresa forneceu a carne à

prefeitura por R$ 2,47 centra os

mesmos R$ 2,47 e R$ 2,16 .

estipulados per do'is outros '

concorrentes para fomecímento
de-apenas 1.100 quilos <lo
produto. Ficou também com

provado' que a carne, adquirida
num mês de férias escolares, o
que gerou as suspeitas, foi
entregue às escolas, onde foi

, consumida pelos �,�os..

DesolivofOtl
belKllitiDII
regiDo tle
JDinville

SchU••tzenfesn permaneceti,criando,oclima,pllrao.
I � surgimento das Sociedad�,de

-
.

.

AtiradoreS.
.

uma tradíção medieval ATRAD�ÇÃOPRESER,IADA

de alegores competições, As,íSChü�enver.ein�",ou'
,

. . Sociedades de Atlrad�res, sao 8intl,gas
-""--

.,.--:---------.-
.....

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

orpnizaçóe8 trazidas pelos
exércitos regular�; Com a

.

Tiro, 'como era imigrantes alemães para o BralSiI.
'

decadência dO'feudallsmo, a chamada esta Em Santa Catarina, os
burguesia passou a controlar a reunião. dural'a descendentes de âlemäCs que
política, diminuindo "as opressões .até uma semana. construíram o Estad9 têm malneido e

dos senhores feudais. - Os respeitado as características

participantes cultureis, folclóricas e tÍ'ad�cllonals
destes tomeios de suas origens. Hoje, usos e
des"'�ram-se

.

costumes do pOV9 alemão fal�em

peh. habilidadé de parte da

mira epela' história e da

destreza no tiro•. O melh�r atirador, gente
era aclamado ''Rei dos Atiradores". catarlnense.
Com o fim das corpora�, no Ern Jaraguá
inicio do século�, restaram do Sul,
apenàs Os fol8uOOos destà festa pólo da

medieval. As sucessivas g�raç6es região do .

fizeram evoluir a forma da festa, mas Vale do

o espírito esportivo e alegre ltapocu, a
_____" -

·Schützenfestéa
renovação anual do amor pelos ,

valores (ta cultura genninica. As '

Sociedades de Caça e Tiro mantêm
viva esta festa centenária. E muitas

atraç6es dividem a atenção com -o

melhor da tradiçã� medie\'al; como II

"Busca do Rei"; uma bela

homenagem que sempre se room'a II

todos aqueles que preservam.o
folclore e toda a alegria de seus

antepassadOs.
.

AHISTÓRlA'

Durante a Idade Média a

Alemanha, como toda a Europa, vi:yla
sob o regime feudal,- com as duras

Imposl� do 'poder real. As cidades
era,m invadidas por bandoleiros e o

comércio saqueadó por ladrões que
escondiam-se nas

.

Oorestas.
�este

cenário nasceram

as prl,"eiras
corporações de
atiradores da
Alemanha
medieval. Estas

" organizações de
; .

" autodefesa tinham,como objetivo
principal treinar seus me�brOs para
o manejo de armas, aléni de criar,
um sentimento patriótico, cultivar a
camaradagem .e incentivar a natural
tendêncià para as festas. �o início, as
armas utilizadas eram as bestas ou

balestras, mals tarde
snbstituídas pelas armas

--.....,_� de fõgo.
Emalgumas

part,es da Europa às

corporações assumiram
,
carátermilitar,

desempenhando papéis decisivos na
,história de lugares como os Países
Baixos, o norte da França, Saxônia,
Suíça, Turíngia e Tirol.

A importância militar .das
corporações de atiradores foi
diminuindo ,com a criação dos

A ORIGEM DA FESTA

. �o inícl9 da p�imavera,
tod� os anos, os integrantes das
corporações de atiradores
organlzavam grandes festas e
realizavam disputadas competições
de tiro para celebrar a paz. Em
multas regi6es da
Alemanha a

.

A
"Schützenfest"
ouFestado'

,

.�

6A15DEO
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CORREIODOPOVO- 6 GERAL', Jaraguá doSul, 30 de setembro de 1

EXCEÇÕES

Prefeituras -'raspam OS· cofres eOTupá e,Schroeder aind�
e as, obras vão:sendo a,àlistidas conse�uem equilibrar contas:.p filia exposíçãodemotivos fel.. fundo de reserva durante o ano, ':

ontem pelos prefeitos da Amvali, Há doismeses Hertel reduziu Oll:�'
os munícípíos de Schroeder e serviços terceírízados-e o IPTUF"

,
,�,

dificnldades que o muni- onde o ICMS é parcela Corupä' vivem, ainda, uma cuja cobrança começou no mê$!'�
cípio atravessa: afolha .de

.
'expressiva da receita, todos situaçijo privilegiadã em relação passado (70% dos contribuintes ;

salários; que gíravaem tomo . os ínvestimentos estão
aos demais. Adelino Hauffe, já quitaram) está garantíndo a'·:
prefeito de .Corupä, disse que a receita. Ao contrário de todaS aí}

de 28% agora representa ínvíabílízados. Nos pró- folhade salãríos representa.heje, outrasprefeituras,HerteldeixOu_:,
85% da arrecadação por ximos dias, segundo o 64% porém já incluído o 13° a cobrança para o segund&�'i.
cansa da queda nas receitas. prefeito -Durval Vasel, duas . salärío dos servidores. Contou�ue semestre, comoque uma carta na:,:
Com dívidas atrasadas,» novasmedidasde economia havia uma reserva de R$ 52 mil manga, embora não confirme"

diram
rDndtl O

Bittencourt foi taxativo: serão postas em prática: para este compromísso.mas qae ísso.:
--

produzir' "não tenho condições de demissão de cerca de' 100 tevequesacarcercadeR$30mil Como resultado do encontre "

uin do- molDlio dDs fazer mais nada". Eill funcionäriosda Codejas e.o para pagar compromissos, de tlntemos prefeitos decldiran(:
cwrento Massaranduba, segundo O anúncio de férias coletivas inadiáveis. Mesmo assim não 'pela elaboração de um do- 4'
des t i -

, municípios prefeito Odenir Der-reti, a de trinta dias entre o Natal e pensa na redução da jornada de cumento que será enviado aos'�
n a d o situação não é diferente.'

-

á segunda, quinzena de trabalho, como também não deputados e-senadores, além dei,:'
aos deputados.e senadores' "Com demíssêes, pedidos janeiro. Todos os serviços demostra preocupação com a uma audiência Com o gover- >:
para que 'estes ajudem na .de afastamento e outras terceirizados também já nectessidade de uma possível nadorPauloAfonso.Vie�para�f
busca de soluções \ que medidas de economia já foram dispensados. antecipação dareceita. apr6ximasemana, encontro qae

"

evitem o estado de falência ad tad f Ih de alári E G
..' Segundo o, prefeito de já começoú a ser agendado,

'�
léU o as, a o ä' ,S. OS m uarammm o'pre-'

'

que ronda amaioria das vairepresentarerá setembro . teíto.víctor Kleínejãadotou
Schroeder, Hítínar Hertel, os Querem saber de que forma o.,;,
srrvidores podem ãear tranquilos Estado pode.contribuir para qUe. ':,

prefeituras. A queda da 6�% da receita, algo 'em exp�enteú�cQedisseque em relação ao 13� salário, já "a situação de penúria dass;
.
receita com oTCMS, princi- . -tomo de R$ 170mil".

"

s6 nao par�tSa as obras da garantídecom afonnação de um J)ref�itutaspossa seram�nizada.;
.

pal fonte de recursos da Da receíta.rque era de nova prefeítura porgue esta _

I
.

.I "

., .

.

'

maioria del�, por cansa da
.

cerca deR$ 320mil. sobram etapa prevê 'apenas 40% da

'política de contenção de hoje entre R$ 40 mil e R$ construção. "Não fosse isso
. consumo, esta paralisando 50 mil para investimentos. teria que rescindir o

obras, gerando 'd�missões e' Dereti disse, ainda, que contratov.Porém, também
obrigando a', medidas de poderá manter a folha dös' terä problemas com

-

o

, eccnomia.índesejãveis por-' servidores em dia por, no . pagamento do 11° salário
.
que refletem negativamente máximo. trêsmeses, "Depo- porque a economía com 'o
na presta�ão, de serviços às is disso a solução serä o expediente ünico represen-

. comunidades. Há casos em parcelamento, sem pensar tará apenas' 30% do valor
que os servidores públicos em ne,nhuma obra", Ta�- "total. Sitúação difíci.} tarn
correm riscos em-relação ao bém em Massaranduba bém vive o município de
13° salário. • haverá dificuldades com o São João do Jtaperiu onde o
o prefeito de BarraVelha, pagamento Q9 13° salário Fundo de Participação dos ' rw-.·'iIII'... ... ---..,

Mário' Celso Bittencourt. ' -cujas 'reservas 'estão sendo' Municípios. ao contrário do
, também presidente.da Am- gastas 'com outros compro- ICMS, é que garante o

vali, deu 'exemplos das míssos, Em Jaraguá do Sul, serviço público. v:

EMERGÊNCIA

Jaraguá ,-do Sul -

Reunídos ontem em-caräter
emergencíàí, osprefeítos que
'integram a Associação de

Municípios do Vale do

Itapocu
d e c i - lo/ilKio

..
-,

"refeitlJs sem receita pata investimentos
'�

'.

"

'. � �:.

,!;
� � � � � � � �L_ �

\ .

/

NÃO-EXISTE
CRISE PARA· -.

Q''-'EM ANUNCIA

" 'CORREIO DO POVO
371·1919

J:
-

FALtAM •.D1A1 PARA A
.

I 7 ICMUTZINFIIT

i

I

I '.15c1.0.....
'.
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ARIEDADES "CORREIODOpovo- 7',J,!lraguá doSul,'�O de setembro de 1995

ESPAÇO CULTURA!::;'

rArtista expõe ootas na Caixa Econômica Federal
,

ii>
".

Jaraguá:O Sul- Vaiaté o
" 'próximo dia 6, no espaço cultural

,

da CaixaEconômicaFedêral, em
Jaráguá do Sul, a exposiçãó de

. artes da artista Maria Helena

,
•

J

1991: ,ExpofloreslJoillVille
1992: Salão de .Artes Plásticas
Catl:u:inenselExpoflores-JomVille
'1993: Espaço Cultural da Caixa
Bconômíca FederallJaraguá do Sul
1994: Salão na Visão do Artista!
Jaraguá do Sul .

1994: Salão de�Artes Plásticas
CatarinenselExpotloteS"Joínvílle
1994: Museu doMar/São Francisco
doSul'

, &Po� "" eab-a, tqlTesen/Q obros em AtJlU'Tekr, Óleos e PtlStliB:

e aq��ela junto com Asta, dos Theílacker; Atualmente, amaoomo
Reis; contraponto com' Rubens protessoradepinturaem seu pró
Oestroem; a poétic� do objeto prio atelier e partícípa da direção
C9Dlo estfmuloartfStico tom Linda daAjap (Associação Jaraguaense
Suzana�ll; eatelier livre, comE. de Artistas Plásticos).

�:r

SOCIAIS

O. aniversário dá esposa
'. .

. do preso da ,Adjori;.SC
"

Araranguá - o flagrante que estampamos
mostra o instante no Grêmio Fronteira,

'que ex- IxpDS/fÕD
i', põe A-
r
.quare- .od/sID·

. las, Óle- IQffWII�
,

.

'

os e Pas- "

J' ,�"'-''''�
t

é í

s. /lO(O/XO
, obras, a artista mostr� flores,

"
animais e paisagens; em core$

; diversifi�s e chamatívas. O
-'

horário de visitação édas 10 horas
.até 15 horas, de s.egqnwi arexta

�. fejra;
'1

quando se tornou público o aniversário da "

senhora Elsa, esposa do jornalista e .'

empresário Miguel Ângelo Gobbi, de São

Miguel d'Oeste, um buquê improvisadopelos "'

jornalistas presentes, sob os olhares do
diretor do O Vale, de Joaçaba, jornalista
Ademir Borges e'�� esposa Neusa Maria.

"

Parabéns e muitas felicidades! (E.V.S.)

Curriculuní
'

. MariaHelena'Féldens, 44anos,
:; nasceu em Jaraguá doSul, e desde
''f.

sua entrada,no mundo da arte.

;participou . de cursos de desenho
; com Märmara Gonçalves;
, desenvolveu a pintura com Vera

, Triebes; críatívídàde e per�pção
'

.. �m O Profeta; história da arte, ao
,

o de Manoel Inácio tamilo
,
eira; composíçãoeabstra*

,"o

�; ::.� ,,,..,, ,&6,.-. '_/�.t:.,__
,

,�._,••.uj. "�

.
a �

Pr...nt.. • Q8CQr.Oa.. e L"mir:t6ri.'
,

-

��.a·tWbsem·�•
•

•

'. I •
.

VISITE NOSSO
SHOW-ROOM �I.

VESTINDO voes
DE CORPO INTBRO
GETÚLIO VARGAS, ��
FONE:' }'72 ..0460

Rui Dom..... da Nova, '14
.' �(•• ,.•• "IJ.I_IO di '"nol.li.u}
.ii,., do ...1- 8C. TELMNDAI: (0413) 72-1880

.c

'MODA MASC. E FEM.
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Adriana Bauer Conti,
Pai:' VaidirConti

.

'Mãe: YedaM.BauerConti
Clube Atlético Baependi

Daia,ne Garinttr
Pai: EdsonGartner
Mãe: Rosemari T. Gärtner

Sociedade Esportiva
, Bandeirantes
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l'el'lUUlda ,Baquél
eleOliveira
Pai: ' Natalício A. deOliveira
Mãe: .JussarakceOßveíra
,Clube Atlético Baepenâi
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J11liana Papp
Pai: JoséOlívioPapp
Mtle: ElsaK. N. Papp

\ ClubeAtlético Baependi,
Beira Rio eAABB
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AnaClpistinaGarcia
Pai: Alfeu TarcisioGarcia

"Mãe: EdiliaA.�s'
Garcia,

, Clube Atlético Baependi
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Mareafito
Pai: MarcioM. Marcatto

Mãe: Vera IndaS. Marcatto
I

Clube ,Atlético Baependi
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Débora Duarte
Dürkop
Pai: ,:Renato C. .Dürkop
Mãe: llka R. DuarteDütkop
Soe. Recreativa Cultural

19deJulhó
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Rubinil.
,Menegrr�
Esposa d�,
Ademar t
MenegóiJ;',
,Paironesst
do Baile de

II
Debutant�s/
1995 Tio ,r ,

Clube

F�vtaMüller
Muniz,

'

Pai: LuizCelso T. Muniz
Mãe: MárciaMüller Muniz
Clube Atlético Baependi e

Beira Rio

"É.� e tJte

Maria,Augusta,
1'. Nieolodelli,
Pai: ' Luiz JoséNiçolodelli
Mãe: Eliarie deM. F.

Data: 30 de setemb,.o ,de 1995 '

Mestre,s de Cerimônia: Celso Luis 'Nagel
,

" Paulo Sérgle'Fernandes
Apresentaç�o das debutante,s: 22h30mln.
Convidado I;speclal: André Marql!ês

. (,.tor TVGlobo)
Sand Mil Show (Paraná)
A rigor,

'

. Clube Atlético Baependl

I�

Nicolodelli
Clube AJlético Baependi
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Animação:
" TraJe,:
Local:
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. Calliny panstem
Pai: Aristides Pans tein
Mãe: MarleneBernadete C.

�..
.

Panstein
Clube Atlético Baependi

.
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Débor. I'ranew Ulrich
Pai: 'SéfgioR Ulrich
Mãe: DulceRauUlrich
Clube Atlético Baependi
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FranelneWàltnclt
ele Freitas

.

Pai: Alfredo de Freitas
'Mãe: Simoníw. deFreitas

Clube 14de Julho e .

Serrano T�nis Clube
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llichelle'�
Siqueira
Pai: RenePaulo'Siqueira
Mãe: ,NájlaR. EliasSiqueira
Clube de CampoBeira Rio
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·Cristi�Aparecida
JarkStem,
Pai: .earlM.. Stern
Mãe: CarinJ. Stein
Clube Atléticö Baepe�di
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Blisa llÓreäi
PavanellO

. Pai: AldoPavanello
Mãe. . AnaE.MoretIiPavanelkJ
Clube Atlético, Baependi
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GreleiKelli Lombardi
Pai: Gilberto Lombardi
Mãe. . NOffilaSueliS. Lombardi
ClubeAtlético Baepenai e

Beira Rio
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Itadiene Sousa
Pereira

. ,

Pai: Jo�A.PereiraFilho·
Mãe: VivianMery S. Pereira
Clube Atlético Baep,ehdi e.

. BeiraRio
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"Seu revenôetor FIA·T

Sempre com voçê/
"

Rua Exp. João Zapella, 214
FonelFax: (047) 371,-2111 � Jaraguá do Sul- SC

Criatiane Mara "

Lehmkuhl
Pai: Nivaldo J. Lehmkuhl
Mãe. RoseH.MorettiLebmku,bl

L,'
Clube Atlétic.o Baependi
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I'abiola Bubini
Coatenaro
Pai: - TranquíloCostenaro
Mãe: JandiraIris Rubini

Costenaro
Country Clube Weira'
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JordaDa lIara
SouaBoU
pQi: AntonioN. Bona
MIJe:· DebbieMara S. Bona
Clube Atlético Baependi e

BeiraRio
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Jenaen
Pai:. LuisG.LopesJensen
Mãe. UnaM.MarchbriJensen'
Clube Atlético Baependi

eAABB
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CORREIODOPovo-lO VARIEDADES Jaraguá do Sul.• 30 de setkmbro de f99S-

·GÇllte &.IllformaçÕes
Biblioteca Naeíonal

'

Apae promove lanche Festa noVieirense
AFtmdaçãoBibliotecaNacio- A Apae (Associação de País e

, \

nal, doMinistério daCultura, está
.

Amigos dos Bxcepcíonaís), de

oportunízando autores de livros JaraguádoSul, promoveno día4,
para a publicação de sua obra na noBaependí, o Lanche Primave
entidade. O exemplar deverá ser ra. Haverá desfile da, coleção pri-

'

encaminhado à FundaçãoBiblio- mavera/verão do Kamisão, desta
teca Nacional; Departamento de temposada, e a. presença das

Processos Técnicos, em nome de Debutantes/95. Adquira seu ticket,
VirgíniaFreire daCosta, avenida porR$ 18,00 e concorra a vários
Rio Branco 219/39; 3° an�,Rio prêmios. O dinheiro arrecadado

de Janeiro. será paraa entidade.

Hoje, acontece o II Baile da

Juventude, noClubeVieirense. A
animação estäacargo doMusicar
Cruzéíro. Ingressos a venda na

secretaria paroquial ou no local.

Durante o baíle.haverã apresen
tação dos grupos Imagem, -de
Jaraguä do Sul, e SolIo, de

.Joínvílle, ganhadordoFestival de
Dança de Joinville este ano. Não

perca!

Net inaugura sede
'

Baile das Debutantes. Festas de outubro
,

.

A Net Jaraguá (tv por assina- Logo mais à noite, ne Clube Faltampoucos diasparaSanta
tura), estará recebendo convida- Atlético Baependi, a sociedade ' Catarína viver um mês de muita
dos no.prõximo dia5, apartir das jaraguaense irá conferir as .festa e díversão. Pelomenos, seis
20 horas, no Clube Atlético.' debutantes de 199-5, no. maior cídadesestarãoenzolvidasdíreta
Baependi, p� o lançamento de evento do. ano. Pratíçamente to- "mente. com ii alegria durante 15
suasedeemJaraguádo Sul, loca- das 'as mesas jª foram vendidas, dias. Confira: Schützenfest
lizada na rua Augusto Mielcke. confirmando assim, o sucesso (Jaraguä 'do' Sul); Oktoberfest
Na oportunidade, membros do antecípadodestagrandefesta.qúe (Blumenau),Fetlarreco(Brusque),
Grupo Amauri, mostrarão a utili- será organízada pela patronesse Fenachopp (Joinville), Kegelfest
dade e o funcionamento de uma CecíliaMenegottí. Oeaãe come- (Rio do Sul) e Marejada (Itajaí).
tevê por assinatura. ça a partir das 23 horas. Escolha e aproveite!

A belaDaniella FernandaPeixér, está comemorando h�je, 18 anos.
A equipe do CORl,lEIO DO POVO deseja-lhe muitas felicidadesl

Quem curtirá este ano a

Oktoberfest, em Blumenau, terá
um atrativo à parte da festa: o 2°
SkolRock, queanopassadoatraiu
centenas depessoas,promete lotar
a prainha durante os finais de 1

...............;...,;,. ...,; --------.
semana. Jáestão confírmados Pa
raíamas do Sucesso, Barão Ver
melho, CamisadeVênus eLeoni,
juntamentecombandasregionais,
SãOalgumasd8satrações_.'

Skol Rock em Blu

Festa para radialistas .

A Scar (Sociedade de Cultura

,Artistic_a) e a Acaert (A�sociação
Catarínense de Emissoras deRä- ,

dío e Televisão - 'região norte),
comemoram os 100 anos do rádio
em grande estilo, no próximo dia
3, no restaurante Etalan, às

19h30Dtin um jantar com perso
nalidades do rádio de toda região.
Também serãohomenageadosal
guns profissionais ,de Jaraguá

A gatlnlut Ferntllltla RostS S"w, flllut do casal amigo, Ade1lUl1' e
Ivonir, completa hoje seu primeiroá"o. 'Parabéns!

,

PARABENS
A amiga Jandira Men

,

donça, que comemora no
próximo dia 3, mais um
aniversário, Os filhos,

Tatiana eWilliam,
desejam-lhemuitas

felicidades !

1 .. -

Rua PÍ'oc6plo Gomes de Oliveira, 380
'FONElFAX: 72-0743
Jaraguá do Sul- SC
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VESTUÁ'RIO "

t \

" ,DESTAQUES, _

Marisolma1'ltémp'ireçOSnanova coleção Weg�utomaçãoganhaPrêmio
, • 'j .'

" Jaragua do Sul - Com o b:lgares, respectivamente. Outras
Jaraguá doSul-A estabillda- estável, a quedano consumo e os praia, informa o gereute d.a Igjª pl'ojeto)"Mudan�no'Proçessode Cinco empresas - Dalmar, Kohl,:

de da infla?o, obom preço e os ,'investimentos em tecnologia que Lewí ,Motta. Asr9uPasdaDalceiis Montagem das Pontes Retifí- bach, Marcatto, Weg Aciona

prazos/damatéria-prima e a que- permitem aumento na produção, também estão com seus preços cadas", aWeg Automação foi amentos.e Weg Motqres tam\;tPl
da na procura pot parte dos con- possibilitam preços maís eompe- equiparados aos de.ano passado, vencedora do prêmio 'Santa inscreveram projetos. AWeg
sumídores, estä fazendo com que titívos", completá. "Amatéría-primabaíxou mas os Catarina dé IÍu:entivó' à Quali- Automação, .eom sete cglàbora-

,

-aCol�PrlIpaverNVerão deS� Q,gerente comercial daDarpe, _

aviamentos (botões, zipers, cor- dade 'e' Produtividade" etapa. re- dôres, será�,fesêntada na etapa
ano esteja com seus-preços equi- . Imérid Burger, diz que esta fie' dões, etc),muito usado em nossas gíenàl, As 'empresas Marisol e estadual, diã 6 de outubro em
parados aQS do rufo P8§s�O.

-

uma tendênciademercado, hojeo coleções exige um. custo maior,' M�tal\1rgica Erwino ,Mênegotti Florianópolis, concorrendo com

,Se�undo o diretor de vendas fio 'é comprado nomercado exte- mesmo assim épossível um bom ganharam. o ��g(lhdo e ter�iro "outras onze regíõés �o Estado.daMarisol,SidoDoering�emanos rior çom preços mais competítí- preço no yálor final da-peça",
anteriores; de uma coleção para a vos". A camisa-põlo, carro 'chefe explica Ideraldo Wi1b�rstedt, do'
'outra, havia um aumento. variável da Darpe, estft custando quase o' departamento dê markêtíng.
de 30 a 40%, devido aos àJ;tos .mesmo q�� o eno passado. As Tad6� eles acreditam, que a

índices infläciÖl)@i'os� "Hoje, o. câmísetas tiveram baixá de 10%. pàrtir de outubro e com a chegada
. mäxímo-que pode ter 'öcorrido é A Dalmar também teve alguns das festas dê, fim de ano, deve
um aumentode 5 a �%. em nossas ' produtos comquedade 5 a8% nos. haver um bom aquecimento nas

roupas, ()preço damatéria-prima ,preçtls; principalmente a linha de
'

vendas,
'

"
"

!�r \
SENAI' .,'

. .

!-Balcão' abertq para idéi�s iiujyadoràs

MUDANÇAS

�
"

, Jarâguá do Sul - Com o' ,bastando para isso inscrever sua

), >objelivo de 'captar e desenvolver, idéia uo Semú 4ulcolocilr� toda.sua

;,Jdélas iuovadoras áistenks na estrutura física, lahorator ial,
"1!O�)JHllnidade e c-olocá-Ias, à dis- recursos humanos e recnotegia à

((Pt;SiÇão do setor 'prodl;iti'Yo', o disposição .para tornar aid,éiaap!a \

\�Scnai criou O Programa dc para a produ_çãH industrlal,
'ii': Incentivo ao Desenvolvimento de busceudo parcenasçom empresas,
i 'Idéias Inovadoras, Este programä faz parle do Pla-

, Pdderãll" f)articipar do Pro- ncjamcnto Estrah:gk�\,do Senai tl
i_ ,granl •• iilVl!nt�lres', }ll!s4uisadnreS. surgiu no dep,lrléUllento 'i\acimml da

.

Profissionais. prüfcssorl!s c, l!ntidadc. ,no Rio de Janeiro. Está
esluda,nll!s. al�m de I'll'h.:ros. (sendo OI)l!radonali7,ado portr�s dç- ,

pl!4tll!nas l! lIl�dlas l!mprl!s�s,; ,pariallll!,ntos rc'gionars '- Santa

[

Catarina, Paraná e Rio Grande-do
sul.

.

Segundo int'oRllOl'l o assísrente
de Direção do Senal el:n:Janlguá
do Sul, Ismar Silveira, as idéias '

inscritas serão enviadas à,

Florianópolis Olloe serão anali
sadas .e, se forem consideradas
viáveis, serão cotocadas 11

disposição de �c�l't:riadori' os

recursos
_
lleccs-sáriCls. ,para,_Sl!a

'

deliva c(llld llsão e posteriorn�énte
a idéia deve �cr patenteada.

,

...

;'
. .. .

./ -,

NOVAS SOLUÇOES 15M ,,'
"

INFORMÁTICA,'
Prosemeno VI encontro Intema�ionaldos usuários da
fetra'm,ent�Case. Genexus em Mántevidêo, o empre
sário Maurício ae Carvalho '- Diretor da infoql,le
_Iflformática,. mant�ve cometo com as, últimas te,ndê�-;
cias mundiais no ramo. .,

.

.
. ., h

Foram apr;esentados 'diversos estudos de' casos de

Downsfzing; uso cotreto da einerge'?te tec(lologiaCIi
,ente/SerVidor (Redes corporativasrodandoFoxpro for
Winddws' nas estaçÕ8$ e' banco dI! dados oreae no

, servlçlot) ,ß observações impori�nte's do uso da'
informática como ferramenta diferencial de efodutivi-. ..'

dade nas organizações. ":

J�teressados em obter;1nformaçõ�gaos temas expos- ,

tospoderãoprocurardiretámehtea'lnfoquepelo telelo-
;ne371--:,7764

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NEGÓCIOS'

PrQcura por carros importados movimenta revendas de laragu6
i .

-

o Astra vem em duas

versões - oGLS Sedan, omaís,
. vendido que C1:l$ta �$ 26.500.

, e o Astra Wagon. O nacional
semelhante-aoAstra é o Kadett,
que custa em'média 30%
menos. Mesmo assim, o Astra

, "Agora, umanovapromoção é -responsävel por 20% no

dos fmp9rtados da VQlkswagen
' fechàmentetete] das vendas da

reduziu os preços e o carro
Chevrolet. .'

pode-ser adquirido com 50% de A' Ardene, revendedora
entrada e' o testante parcelado Peugeot em Jataiuá, teve queda
em até 18 vezes", dizVenturelli, nas vendas, nos últimos meses
'que espera um aumento -em comparação a janeiro e

stgnificativo nas vendas. O fevereiro, apesar .do .fínan

iinportados da Volks são oGolf,. eiamento ein 18 meses. Os" .

'

. semelhante ao Gol e o Passat' , importados da Peugeot têm
alemão, semelhanteao Santana, preços que vãríam entre.R$ 14

Segundo Venturelli, as péssoas
'

e R$ 60 mil.o mais vendido é

que compram estes modelos 'O' pick-up que está com preço
importados têm entre 35 e 5,0 na faixa dos R$ 26 mit Com a

anos e renda me,nsàI em tomo abertura do Ieasíng para a'

de 40 salários mínimos. aquisição de carros.de passeio
há uma grande expectativa
quanto ao aumento .nas vendas,

Hoje existe uma .preocupa� na opinião dos revendedores.

,
J araguá do Sul - As ejã chegou a.ser o terceiro mais

campanhas promoções de vendido 110 país, sendo supe
aUX11io às vendas estão fazendö rado apenas pelo Fiat Uno e o

'

com que a maioria' das reven- Gol, da Volksvagen, . ambos da

dedoras de carros importados linha popular. -o tipo é 1.UIi
em Jara- carro mais completo, porém
guá do �' acessível, afirmou o gerentede
Sul te-

.

TtlfDS fi
.
vendas da Javel, revendedorada

n h a m prtl�DS Piat, Edemilson Leite. Este

um sig- carro possui acionamentos
n i fi c a - tllrtlflm ti elétricos dos vidros, aquecedor,
tivo au- i/iMlfl/tI barras de proteção nas portas,
m en t o direção regulável. direção
na sua, hidrãulica.Iimpador/lavadorde
clientela; que j á não é mais vidro traseiro, trava e)éÍricadas
composta apenas por pessoas de portas e vidros climatizados
Classe média e média alta, mas verdes ..' iTodos estes itens jä
também por trabalhadores com vêm de fábrica e estão incluídos
renda .nrédíà mensal de 12 no preço do automóvel",
salários n:únimos. , completou.

Na área dos importados, o . ,

càrro mais vendido nos últimos
meses foi o .Ford Fiesta, que
custa em tomo deR$'13 mil e é
o mais barato dosimportados,
.Bm agosto e

I

setembro este

carro teve um aumento de 60%
nas vendas. "Com aredução dos
preços e os parcelamentos, o
Pord F,iesta.passou a ser' ven

dido para
'

pessoas de classe
'

médiabaixa, que sem estas fací
lidades não leriam condições de
obter um veículo importado
zero km", diz PauloMoretti, di
retor comercial daRevendedora
Ford. Outro líder' no mercado

,

dos . importados é O' Fiar Tipo,
que custa em tomo deR$ 19 mil Paulo Moretti

Fortl Fiesta: ,vendas crescem 6'" em dois meses

,Facilidades evitam a
-'..l

queda nas vendas
Segundo-João Carlos Ventu�

rellf gerente da Menegotti,
revendedora de carros Vol��
wagen, emagosto ocorreu uma
queda.generalizadana venda de

,

automóveis, que pode ,ser
atribuída por esté ser um

período de entressafra. No
entanto, em agosto deste ano, as
vendas se mantiveram, jus-

. tamente em decorrência das

promoções.

, João'Carlos VentureUi

A busca daquafidade

Fiat Tipo: (I terceiro,mais'vendido noi"'(.�
,

r.·'

•

_L.

çãc;> do cliente quanto à garantia
do produte e a itenS de reposí-'
ção. O Astra, importado da

Chevroíet, 'possui conjuntome
cânicO, nacional porque existe '

um intercâmbio entre oBrasil e
a

:Alemanha. "Este conjunto
,

mecânico é' muito bem aceito,

dentro dasnormasde quálidade
internacional" .conta Doríval
Manoel Rosa, daEmendörffer, '

revendedora Chevrolet.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá-do �1Íl, 30 de�sete!J1brô' de 1995 ,

' CORR:EIODOPOvo�13
' .. _�,' .

;-O'i
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,
,

'K

PolíciaPren.dejoinvilense·
rlen,tj"idd·raubii,soo serras.

"

� '. '\", �

, . d���:�-oo-
,;' mo Rosàlino Eurico OUtkwicz, �':-
� ,20 anos, foi preSQ' efu, na!itante

,,'

" ,'quinfa-fe.inl, têDtandorou'bafcin-
:' .co caix� de's� man�s. da.
�:; lojasMaba ,TinÖlS. co�ndo 500

'

�: unidades,a�elliR.$900;OO;' ",
I;. .-'; "

GudcWicz"queresideno.bailTo
,

NovaBrasßia, em JoinvilÍe, disse A

�, ein seúdêpöimento que rói jndu- .'

�,Yzido por um öutro elelÍÍento; que
'

�" oonsegqiu f'-gir. "EléafmO'u.que :' . Corupá :'lJma denúricia�ô- saltáo oo'm.ssáno, acrescentando
�� esta; pe�oa teria prometido RS .:

,
nima levou a polícia" civil de que. além denão termais a caixa '

l " 30.00, Caso' ajudasSe- nó roubo; ÇOliUpá a encontrar' uni, Corcel;' de câmbio, o motor .também fOI'
"

, SeguniiO'�o. Ódii}bé® se-, àÚQ 77, placas tJB:4174" de retirado. -: '

'

"

",'

"
ria usadO para comprar comida",

, Blumenau, abandonado, na subi- O propsíetärío do veículo, o
:::: comenta,!ldelegadaJuremaWtilf,

, ,

'

, /, "

", ,
da da &erra de SãQ Bento do-Sul. borraeaeíroJosédakosa,afumóu

" ',respOnsável peJO' caso. :-:;>,"
•

, R�'1t11';'o l}iuIiIMnllml� tl41D}4';MabtI n.1r&r , l;>eaoordö comotésponsávelpela : à pol(cia quç existe ,UIÍl suspeito.,

,

, ,Farsa-'
"
.",

'delegacia, Vanderleí Zocatelli, O'
,

, "Por enquanto ainda estamos in�
De,acordö éQm"adelegaáa,' teIÍl, um: advog$ �}Óin:yille, cia�,avisaadeIeg�queln�es� .

easro tenasíde roubado díazõde vestigando", comenta Zocàtelli,
aJP.bos eram, &>�ecidOs{e/sabi� tetia.entradoenicortt;átocoll),ade- tígóusuafiehacrímínalno estado agosto, no bairro Garcia, em

'

lembrandoque.esjadrõesuããza
,.:'amO'Q1,leestavamfazendO"',áfu- ,1êgácia."Porisso,acreditamos'qlle ; deParanä.de ondeénaturaí.mas Blumeneu. "Acredítamos que os "fam somente algumas peças do'
:,. maWulf. 'acrescentando que en-

õ 'eíe J� tenha passagem peJá pOli- não encontrou, nenhmp. delito. , ladrõês eram.de lá mesmo;', res- veículo,
.

r. ' "

Çwe.,/oi ._inIIrtItio,,;8 "",,-III�,.""" de S80Bato 40 Sril_
CORLJ�A� � "

.

Carr9furtatJo éen(óntrado ..

3
, ,

.. _;. ..
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----...---. , OECISÃO
Chassido carro 21 deNienkotterfoiarrumado e estáprontopara as etapas destejiTlfllde semana

Liâemnçadogrupo '� "

Catarinense pode garantir eIltreCruzeiro eIJótafogo
•

'
-

I

-

.. ., ,'"

liderança em Goiânia, hoje

FÓRMULA-FORD

GQiânia - Se vencer.hoje a 5a

etapa do Campeonato.Brasileiro
de Fórmula-Ford, que será reali
zadanoautódromoAyrtonSenna,
ein Cascavel/PR, o piloto cata-

,
.

r ínense
Leonar
do Nien

kotter, de
16 anos,
pode as

sumir a

lideran-
.

ça do 'nacional, caso os pilotos
RicardoMauricio, Iíder, e Eduar- ,

do 'P�plo�a, vice, não subirem
no pódium, "Estamos' confiante

.

para esta prova. Os mecânicos
acharam o problema no chassi,
queestavatríncado, Porísso.meu
carro não vinha rendendo como

no início da temporada", explica
Níenkotter, que está c0D,133 pon- .

tos na classificação geral, 29 a

menos do que o paulistaRicardo.
Eduardo Pamplona soma 52pon
tos no' geral. ,

Novidades
.

Para este final, de semana: a

Federação Brasileira de Automo
bilismo definiu que duas etapas
da Fórmula-Ford" serão realiza-,
das em dois dias. O grid de largá-

-

da. será definido hoje, às 9 horas.
A prova acontece, á partir .das
llh3Qmiíl. Para a 6a etapa, ama-

SetepilotOI '

(JstDono
, �ri90pelo,

'

tltv/tJ d(J 95

nhã, os treinos oficiais serão hoje
à tarde, e a prova, a partir das 11
horas. "A equipe que cometer

menos erros, vai ajudar emmuito

que o piloto ganhe as.duas pro
vas", explica Nienkotter, referin
do-se na preparação correta dos
carros antes das provas.
.Outro catarínense que estará

na pista é Gabrielo. Zunino, que'
corre pela equipe Durkop/Banco
Bandeirante. Zunino está em dé
cimonaclassificaçãogeral, C()m7
pontos, ao lado de Fernando,'
Pantani, daVargaIL�irafiori.

CLASSIFICAÇÃO
PILOTO PONTOS

l° Ricardo Maurício 62 '

2° Eduardo Pamplona 52

3 ° Leonardo Niénkoaer 33

4°Juliano Moro 30

5° Rodrigo Hanashiro ' 28

6° HocverMartins 27.
7° Urubatan Jr. 26

8° Marcelo Assis . , 13

9° Victor Queiroz 10

i0° Gabriel Zuníno 07

11 ° Fernando Pantani - 07

Os sete primeiros colocados tem chances
,

de conquistar o título da temporada.

18RASILEIRÃO"

Três clubesna zona de'
rebaixamentona I'fase

SãolPaulo - União são João, em penúltimo .no grupo, com 7
Atlético Mineiro eGuarani, cor- pontos,e nove jogos. A äíretoría
rem o risco de serem rebaixados" dó "Galo" já dispensou um técni-

para a série B do Campeonato .co.
\

'

Brasileiro, em 1996. Osmaus re- Ne grupo, A, Flamengo �.
sultados do Uniãb, SãQ João, lhe, Guatani, deCampinas, dividem a

..

rendeu oülämo Iugarno grupoB, . , lantema com 8. pontos em oito
.

.comapenas-4pontos e dez jogos. jogos;O "Rubro-negro" temapior
Desde o início,do campeonato, campanha deste, grupo. Corin

dois técnicos já comandaram ,a thians, nono colocado neste gru
equípe. Mesmo com o tetra-cam- pö,jO'gahojenoêaeaembu, contra
peão no gol, Taífarel, o Atlético o Juventude, O Guarani vai até
.Mineiro realiza uma das piores Pará, jogar comrao Paysandu, no
campanhasdosUltimosanos. Está "Mangueírão",

, '

Rio de.Janeiro'- Botafogo e marcar quatro pontos.
Cruzeiro fazem o melhor jogo da' O Cruzeiro, que aparece na

rodada e disputam a liderança do . terceíracolocação, com 16pontos
grupo A. O Alvinegro carioca, em oito jogos, 'uin àmenor do

'- com 17 pontos e nove jogos, pre- líder, Palmeiras.jogaporum em

císavencer o Cruzeiro para con- pate, e depois necessitada vitória
quistar o título 'deste' grupo na la nosdoisjogos que faltam, parafi
fase, e torcerparaoPalmeirasnão car com a vaga no quadrangular.Sehnmacher

pode ,garantir
. título amanhã,

Inglaterra - Uma vitória,
amanhã, no Grande Prêmio da
Europa, do alemão Michael

Schumaoher, poderá definit: o
campeãodatemporadadesteane.
O inglês Damon Hill, que está
em segundo lugar na classifica
ção, precisa conquistar a vitória
e torcer parao alemão-não pon
tuar. O treino que irá definir o

grid de largada acontece hoje,
na parte ría manhã.

Contratações
DavidCouthard, umadas re-

,
velações desta temporada, que
.até a semana passada estava de- ,

..

sempregadoparaapréxímatem-
,

porada, acertou, por dois .anos,
com àMcLaren,�pO�s queAlain
Prost anunciou que não preten
de, por enquanto, voltar às pis- .'

tas. "A única chance de retomar
é se a McLaren conseguir um
carromais competitivo" , atírma

, o tetracampeão, Alain Prost.

ÉôujPÉ JOGOS PONTOS EQUPE JOGOS PONTOS'
, 10 'pmnêiras 9 19 '1° [�ter 9 20

2° Botafogo 9 17 2° Fluminense ,9 17
" '

3'0 Criciúma3° Cruzeiro 8, 16 9 2<>--

4° Bragantíno 9 15 4°Goiás 9 13

5° Paraná 8 12 5°Santos' 9 -13

6° Vitória 9 11 -60 São Paulô
rr
8 12

7°fay�4u 8 9 7° Portuguesa, ,8 12

go Grêmio 9 9 8°SpÖrt 10 . 12

9° Coríathíans 9 8 9°VascQ 9 \ '11

tOO Juvenmde' 8 8 '1<e Baäia '9 n
11° Guaram 8 8,

. tióAtlético-MO 9 7
"-

12° Flamengo 9 8 12°,União S. J. 10 4

HQJE�
,

Paraná x Flamengo
CriciÚnia x São·Paulo'

Corint,bians x Juventude
�MAN'1Ã

Cruzeiro x Botafogo
Palmeiras x .Grêmio
Vitória x Bragantino

.

Paysandu x Guarani
Vasco x Atlético-MG
Pluminense x GOiás
Inter x Portuguesa
Santos x Bahia

If..

GRUPOA

Flamengo OKl Vitória
Grêmio 2xO Cruzeiro

GRUPOB

GOiáS Ox2 Criciúma
Atlético-MG oxr Inter
'União S. 1. lx2 Sport
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slpinmg« vai explorar os Juventu� es�éia con�a,
�. ."

.

.' .. h·
- oMarcOwDzasemllajal.contm-atoques aman. a JaraguádoSul-Onovosor- treinadorJoubertPereira,me�de

teio paraadefinição da tabelados do time reserva. "Vamos darmais.
"

jogos da Copa Santa Catarina - ênfase para oBrasileiro", explica
� depois da desistência de Cha- otreinador.Dia7,oJuventusjoga

pecoenseeAraranguã-çrealízado emJaraguädo Sul, contra o Inter
esta 'semana pela Federação . e dia 11, enfrenta o Joinville, no
CatariIiense de Futebol, apontou Brnestão.
osoitosclubesquedisputarãouma
vaga para aCopa do Brasil.

O Juventus estréiano próximo
dia'4, em ltajaí, contraoMarcfiio
Dias, com pelomenos, segundo o

�, Jaraguá do Sul� 30 de setemJ>ro de 1995,
e

ESPORTES
:. ·SÉRIEC"

Jaraguá do Sul- Precisan
, (lovencerpordoisgolsdediferen
,
çapara garantir a vagana terceira

'?fase do Brasileiro série "C", o
'lpiranga
;. de Ere- JtHlbsrt
dlim vai

"jogar ex- ltlf61«ItJs
.
piorando
roconíra-

(JS lillllDl'SS
ttHJlrtl t/�"i.:àtaque,

(�� parti-
.
.;;

�da de amanhã, contra o Juventus,
:às 15h3Omin, ·no estádio João
,

'cano. No entanto, o treinador
,.

Juventus, Joubertl'ereíra, tam
vaiusarocontra-ataqúepara
reender osgaúchos. "Omodo

�. jogarvaiseromesmocomonas n."..."MbtIIzO.c,•.,."..,.6.....ptIrtI'oJ080.�"!i
Iras partidas, mas. desta vez,
osencontrarumadeíesamaís seráopção,depoisdecUmprirsus- Eduardo, 21 anos, que estavajo-
", explica Pereira. que terá pensão automática. gandonaAlemanha,assinou con-
disposição, o centroavante Contratação trato esta 'semanaeté dezembro.

'la, recuperado de uma fratura .
A diretoria acertou a contrata- � O passe pertence ao empresário.

tornozelo. Luizinho também ção de mais um centroavante. Ângelo Margutte.

,,1Esco,' lIobb

JOGUINHOS ABERTOS

CORREIODO POVO -15.

Extinção
As diretoriasdaCaçadorensee

Araranguá decidiram fechar o

departamento de futebol, �té o
,

CampeonatoCatarinensede 1996 ..

,
"

- .,

Jaraguá eFlorianópolis .

nabriga pelo.l" lugar
maiores chances de fazer a final.

Nafase classificat6ria, Jaraguá
venceu Concördía por dois a um,
e Florianópolis derrotou Balneá
rio Càmboriú por três a um. Tam
bém tem chance de chegar�fmal, '

as equipes de Chapecö e Campos
Novos. Jaraguá estáem quartona
classificação geral, com 7 meda- .

lhas (5 de ouro e'2 de bronze).

Facilidade
Treinando desde o ano passa

do, garotos e garotas, Carlos
Alberto pretende levar mais atle
tasparaclubesdeSãoPaulo. "An
� é feito um critáio". avisa.

São Miguel do Oeste - Uma

dasmodalidadesqueatraiomaior
público nos ginásios em competi
ções estaduais enacionais, o fute-

.

bohle salão, eomeçahojeadefmír
as duasequipes que irão Jutarpela

. medalha de ouro damodalidade,
nos Jogumhos Abertos de Santa
Catarina. Jaraguá do Sul e

Florianópolis são as cidades com

,iEf enfrenta "Tigre "já classificado FUTEBOL

.�llll"llgUÓdoSul"Com�tftuIo o� Simão. S..... in�,' Escolinha leva earotosgundafasejägaranüdo.com que depoís de Jogar duas finaIS' .

. l)
I

rodadas de antecedência, e contra o Criciúma., em 1993 e
.

.', "

C::�!�X�=:::i:: ::��:��;::��;::z�� a clubes de São Paulo
do Juventus enfrentam teboljúniordaatualidade. "Ébem

.

, :próximo dia7, emCriciúma, o . provávelque não enfrentamos o Jaraguá do Sul- A escolinha tegoría, "Suaetréía foibem elogi-."tgre", pela última rodada do Crícíümanassemífínaís.massím, defutebol "Menínos deOuro'vde adapelojécníco", garanteCarlos
f·, uaI.ApartídacomraoSom- novamente nas finais", explica Jaraguä do Sul, comandada pelo Alberto, acrescentando que Ö tra-
[,noJoãoMarcatto, que.sería Saturnino. Além do Juventus, ex-jogador ue futebol Carlos balhodepreparação físicadoatle-.

o hoje, foi cancelado de- .Crieíümae.Chapecoense pratica- '

Alberto, que atuou em 1993 no ta, é realizado na própria escoli-
.

. a exclusão do tíme do extre- mente já asseguraram vaga ao Jnvenms, estáselecionando garo- nha.
'..

.

docampeonato.Deacor- hexagonal. tos pára jógar em clubes de São
'ClOm a Federação Catàrinense De acordo com o presidente Paulo, na cátegoria infantil.
,', bol, a equipe estavausan- ÂngeloMargutte,casoosjuniores A pouco mais de um mês;

,

'" númeromaiordeatletas do conquistem o título, R$ 3mil será .JefersonVíeíraíntegrou-se como
.

' :'0' permitido, acima dos 21
.

- dividido entre os jogadores. "O elenco do São Paulo, para dispu-
..........., ..� quefoiprometido", garante. tar o campeonalO Paulista, naca-

." .

remlos.
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GASTRONOMIA INTERIOR

engorda para as Adjori reúne-se com �ebl1.
,

f
'

d
"

,

.

b ,d····· AI. para troca de informaçõ:Jestas e outu ro a. reglao �rroiodoSilva-Realiwu- .ímprensa.xtos Iígados cã
se na manhã de sábado, 23, no associados e recadastradr 1

distrito Arroio do Silva, Adjori-SC. A reunião ai

Marrecos na

J araguá do Sul- Em

praticamente todas as festas de
outubro em Santa Catarina, à

exceção da Marejada em Itajai, o
marreco recheado, tendo como

principal
guar- lIvelio
nição o

purê de

batata e

o repo
lho roxo

é o prato

Pl%que'
moisotloi
visi/ontes

que mais atrai as pessoas,
especialmente os que vem de
outras cidades e estados onde essa

iguaria não ,é comum. Tal pre- Aves limpas custam em torno de R$ 5,00
ferência dá a alguns criadores de
marrecos um faturamento

garantido nesta época.do ano,

como no caso daGranja de Abates'
fi: Aves do bairro Nereu Ramos,
em Jaraguá do Sul.

,

Segundo c.propríetärío da
'

granja, Ewaldo Petry, a previsão
,

é a de fornecer cerca de dois mil
mar-recos paraa Schützenfest, em
Jaraguá do Sul e Fenarreco, em
Brusque, com possibilidades d.e ;

comercialização das aves também
paraaOktoberfest, emBlumenau,
No ramo há sete anos, Petry viu
sua produção crescer em 60%
desde o início do ano, aU!llen- Ewaldo Petry
tando seu plantel para aproxpna
damente 4.500 aves - ele também é retirada, saindo junto o que
é fornecedor de marrecos para a sobrou das penas. Este método
Feira daMalha.

. ,

,taIÍtbém pode ser utilizado na

Petry, propríetärio de uma das limpeza das penas dos frangos.
três granjas da região, foipioneiro O trabalho de corte das carnes do
na utilização do breu para retirar marreco é feito manualmente e,
as penugens das aves depois de segundo Petry, como exigência
depenadas. Mergulhadas rio breu dos consumidores, incluindo um

e expostas ao ar livre por alguns dos seus vários clientes que é o
. minutos, a casca seca do produto restaurante da Malwee.

Mercado
A granja de Ewaldo Petry

responde' por cerca .de 30% .

dQ
consumo. de marrecos em

Jaraguä do Sul. Em relação ao

ano passado, segundo Petry, as

vendas sofreram 'queda de 50%

porém, diz, isso não se deve ao

plano econômico e sim ao baixo
poder aquisitivo de boaparte dos
consumidores já detectado antes
do advento do Plano Real.'Com

peso médio de dois quilos, .cada
ave custa hoje em tomo de R$
5,00. Preço defasado, segundo o
granjeiro que calcula um preço
mínimo, computados os custos

de produção, em torno de R$
7,00 para entrega na pro
priedade. "Para o atravessador
está ótimo", diz ele. Na região
norte o município de Joinville

'

praticamente detém o mercado

para outros estados. Paraná e

São Paulo são eventuais compra
dores das granjas de Jaraguä do
SuL

município de Araranguä mais

urna reunião de trabalho da

Associação dos Jornais do In

-terior 00 Santa Catarina, em

conjunto com o Sebrae, que

teve a presença marcante,'
presidente da Abrajot;•

•

-'lo.,

Associação Brasileira"

Jornais' do Interior, jorn
Elson Ilha, de Macede]

contou ainda com a presença 00 flagrante mostra um ins

um representante do governo "dos debates, realizado,
amplos salões do Scainí

ace Hotel.
local, ligado à Citur, nos

moldes das' reuniões já
realizadas em Blumenau e

'

Curitibanos. A troca de

impressões de cada jornal do
interior, aliadas à experiência

- proflssíonal do Sebrae

'constituiu-se em algo muito

proveitoso, especialmente aos

jornais que não dispõe de

equipamentos para imprimir os
seus periódicos, com o

presidente Miguel Ângelo
Gobbí realizando as tratativas

Altair Bíttencourt, diret :
'Tribuna do Vále' que reuni

auxílíado eficientemente

colaboradores, Osmar N

Clóvis 'A. Fantin, a cot
,

.
Carmem Espíndola e a

se esmeraram e' atendim

e nos contatos com o pre
de'Araranguäe com os 00

'

para esse primeiro benefício da
,

: MALHAS' LTDA.

'_. .

.r.

O �ndereço 'ond·e a qu�lidade tem bom pr�ç'o, fabrica: Jacquard,�
.

o'.
,

'..

;, ;.
,.

'At

Soft, Cottpn, Moleton" Meia Malha h,so e estQ�pada, Stanfle�}'
,Xad';ez,' listrado, 'para atend�r confeccionistas,do ramo de malIho"::

.

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

F,ONE,: (0473) 71-0099
FAX (Ó473) 71--1045
JARAGUÁ DO, $UL .. SC
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HIstÓRIA

A êidade.'com.o·nome.mais olemõodoBrasil
A ';egião., se loc�za'

hoje omunicípio deSchroeder,
pertencia à Colônia Don�

. Francisca, quando o seu pro
prietário era o príncipe
Joinville, Estando este na

.

• Inglaterra, deixou uma

procuração para Leôncio
.Aubé, para finnar umcontrato
de colonização cem 9 senador

Cristiano Mathias .Schroeder,
de Hamburgo, Alemanha. Do
�ome deste senador é que

l. ..

Represa do Brae,inho

originou-se o nome que ainda

hoje se conserva: Schroeder.
,

E assimpelaLei n° 968, de
4 de junho de 1964, o deputado
Ivo Silveira, presidente da

Assembléia Legislatíva, criou
o município de .Scbrceder. 'O

governador do estado,' Celso .

Ramos, pelo. Decreto SJ

+2.09.63/1922, fixou a datade
3"'00 outubro de 1964 para a

instalação do município, o que
efetivamente aconteceu.

TURISMO

A capital ecológica catarinense
Na área turística Schroeder

. está 'investindo em implantação
,de infra-estrutura para ser
incluída no roteiro turístico dos
vales do ltapocu e Itajaí,
acompanhando desta forma, os,

demais municípios da região e

visando uma melhor integração
com o Mercosul.

.

À partir .do dia 21 de
setembro de 19�5, Séhroeder
passou a ser a Capital Ecológica
Catarinense. Nesta data, com a

presença do vice-governador
José Augusto Hülse, secretário
de estado do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente,
Adernar .Frederico Duwe,
presidente da Celesc, engenheiro
Paulo, Meiler, deputados
estaduais GeraldoWeminghaus
eIvo Konell, representantes da'
Fatma, lbama, . Casan, Polícia
Ambiental e demais autoridades
estaduais e .municipais foi
realizado o lançamento oficial
do projeto --·-"Viva a Floresta
Viva", tendo' o município de Cachoeira Wasserhof, uma das mais belas do-município
Schrueder escolhido como

,'..
. .

.

cidade piloto para desenvolver
esse projeto.

.

"Viva a Floresta Viva" é um
.

projeto dc educação ambiental,
que terá por objetivo levar a

consciência ecológica a todos
us alunos do estado de San ta
Catarina.

.Aspectosftsicos e geográficos
LOcalizado na região nordesie . ainda, uma infinidade de

de Santa Catarina. limitado a ribeirões e córregos que descem
norte e leste com Joinville, ao sul <las encostas dos,morros.

. com Guaramirim e a oeste com Em Schroeder, está

Jaraguä do Sul, Schröeder é uni localizada a Usina Hidrelétrica
dos municípios que integram a do Bracinho, pertencente à

microrregião do Vale do ltapo-
.

-Celesc, abastecendo com energia
elétrica parte do município de
Schroeder emunicípios vizinhos.
Em 1983. foi 'criada a Estação
BcolögicaBracinho, que objetiva
a proteção da fauna e flora.

A área territorial domunicípio
de Schroeder é de 149.900 km2.
A sua população. estimada em 10

mil-habitantes, é composta por
70% dc origem alemã que
conservam a tradição germânica
trazida pelos imigrantes como as

Festas de Rei, competições de
tiro ao alvo e bolão, e em número
menor por. portugueses c

italianos,

cu ..

De clima mesotérmíco, com
temperatura mínima de 10 e

máximade 28 graus centígrados.
Nos meses de junho e julho,
ocorrem geadas dc 5'·a 10 dias.
OMorro da Serra Feia com 780
metrns e o Morro Agudo com
720 mctros aci;na do nível do

mar, são as maiores elevações.
O município situa-se às

margens do Rio ltapocuzinho e

é banhado pelos Rios Bracinho.

Braçn do Sul. Rancho' Bom.
Duas Mamas, Camaradas.

.
-

.

.

Ararihá. �Velho c Hem. Possui

,".

P.rincipais atrações turísticas: .

-Praínha de 'Schroeder

-Reserva.Bcológica do Braci-
nho

-Usina Hidrelétrica do Braci
llho

-Restaurante Panorâmico

Trapp

.

- CachoeiraWasserhoff
Schroeder 'também ê conhe

cida por suas festas tradicionais.
como a Festa dosMotoristas, pb,ta
doChopp.Kolonenfest (Festa dos

. Colonos) e Scltroederfest(Festa de
Schroeder).

'.
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NOS
" ;.

�

,CO.MÉRCIO DE
CARNES GARCIA
CARNES BOVI��, SUíNO,
FRANGOS,�FRIOS E, LEITE

. �Rua Mal. Castelo �O" ..O..

Branco,3018 � �r�r
Schroeder - SC O\f.�

�
.'

.

. ,

CONFECÇÕES RENAUS

RELQa-OARIA
BRILLIANCY

.

I
'

c �� ..;" .

.
:.:: :.•';;:n.:; ."

CONSERTOS DE JÓIAS ERELÓGIOS EM <;iERALRestaurante, Pizzaria e

Lanchonete
Rua Ma·1. Castelo.Branco, 3454

,

Centro - Schroeder - SC

FONE: 374-1306

JÓiAS EM OU"O 18K, SEMI-JÓIAS,
TROF�US, ARTIGOS PARA PRESENTES

Rua. Marechal
Castelo Branco, 3564

. Centro - Schroeder -'SC

CORREIO
.

.

.DOPOVO

371.;.1919· .

." , I, • �

"O mais antigo
da Região" .

L O J R O E R O U P R 5 .t::==========��_J"
E CRLÇRDOS

Rua Mal. Castelo Branco, lJ)64
Schroeder - SC - 374-13'25

IITERRA HOSPITAl�IRA E
PROG,RESS·IVA, ONDE

. REINA A HUMILDADE, A
UN',ÃO, A AMIZADE r ·A

. .,
,

VONTADE MUTUA Df '
.

VENCER CRESCENDOI··'
Parabéns
Povo de
Schroeder .

pelos 31 anos

de conquistas
José Miguel J

Campestrini.
(Zeca)
Vereador - PFL .

Rio-·Sul·
Passagens e

C,rgas Aéreas
37.1-0091

CONSTRU---_
.....---HAUS

Tudo ein materiais

para construção

MERCADO
DO"A MflRlfi

.:-
,

Rua Mal. Castelo Braneo� 3329
Centro - Sehroeder - SC - FONE�74-1 'Í66

.

)

,
.

.SCtiROEDER - 31 ANOS

II o ••• :, J

FONE 374-1121

!��J�,ii_
O MELHOR LANCHE

,DA CIDADE
Rua Mal. Castelo Branco, 2128
ao lado do Supe
Schroeder .,; SC -

LOJ� ·MANIA.
SUPER SOM ELETRÔNICA

"AUMENTA O SOM PORQUE
. 'SCHROEDER ESTA EM FESTA"

, RuaMal. Castelo Branco, 3434
Centro - Schroeder- SC • Fone 374-1344

. .

..

��Jnf»de··
�'aedda'�
�e��fox°·
.� deda ot4a4e eooIóF�.

P2ae �etM n<kJ dê �jtax
��
juMea�
�
.pjJ�
67�

. 'Felipe Voigt
Vereador PPB
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SCHAOEDER T 31 ANOS
-

......

. ECONOMIA
�

Principais, realizações Umgrandefuturoesperapelo
.

atual. adminlstração m�!3��m=n._�e_!;,���s����
..

.

.
. os minifúndios, onde predomina Situado numadas regiõesmais .

. '.

o cultivo do arroz e da banana industríalizadas do estado de
tecnificada.i.que destaca-se pela Santa Catarina, de fácil acesso eatravés dàconiratação derrédícos

, boa qualidade e grande próximo a .grandes centros-para as, t;Specialida!l�.·· de pedíatríä,
. . . '. quantidade, consumidores, como Ioínvillé,.

cardiologia, ginecología e .

Houve também um acentuado Bl�nfenau, Curiiíba, Flerta-
obstetrícia,

'

Cij�tralação_ .

de " crescimento irrdustr ial, cpm' nöpolis, e próximo aos portos de

-odontõlogos para unplantaçaoßo .

implantação de mümeras São Francisco e ltajaí.
projeto de higiene buc.� nas

empresas .nos mais diversos
.

Com sua economia em plena
escolas, contratação de auxiliares ramos. O município conta com expansãoemão-de-ôbra dê ótima
·deenfermagempararealização do aproximadamente 142, esta- qualidade, 9, município de
teste do pezinho e exames

'

belecimentos comerciais e índus- Schroeder constitui-se'numa
preventivos do câncer, além de triais, além de vários prestadores excelente opção pará receber
auxílios em consultas e exames de serviços. novos investimentos empre-
especializados,além do transporte Schroedéré o 67° municípie' saríaís.

DESENVOLVIMENTO

-da
Pàvimentação'asfältíca da

principal rua .de entrada do

município, oferecendo' mais
segurança, além_de'melhorar o

aspecto paisagístico na entradada
cidade;

- C o �

IVStoM/tJ todtilocação
de. mais 'BIllIDkO
d

'

25. O O � msllHJrío do

-Construção de urna Escola

Muttit?tP�l e conseqüente
impiantaç'äo da educação para
adultbS'através'do projelÓ NAES
- Núcleo Avançado Çle Ensino

Supletivo, na ,gual está também
instalada a secretaria deEducação;
.

-Aquísíção dc três linhas e de
,

nova central telefônica ria
prefeitura, melhorando a

comunícação e o atendirrento ao

público;
-Aquisição de im<)vel para o

clube dos Idôsos;
-Ampliação da Iluminação

Pública para todos ós bairros e

melhoramentos da iluminação nas
principais ruas e pontos do

mmícípio;
-Melhoria do atendimento no

Centro' Municipal de Saúde,

me t r o S qllD/íil«ll.dI vidD.de tubos .

e canos

para o sistema de abastecimento

de água da Casan em Schroeder,
triplicando a.capacidade de

atendimento à população;
-Aquisição de imóvel para

captação da água consumida,pelo .

:<�tnmicípio;

.,

'Construção do reservatório da Casan '

e encaminhamento correto dos

pacientes para atendin1ento em

centros especializados maiores.
-Pavímentação de ruas.
Além destas, muitas outras

obras foram realizadas nas mais

diversas áreas e váriasoutras obras
estã� previstas, algumas já em

andamento.

Vice:prefeito, Gregório Alois Ttetz;
na inauguração do Jardim da

Infância Chapeuzinho Vermelho

Composição dos cargos no municipio:

vereador

-Jnsé Miguel Campcstrini - agência local da Casan

vereador '. -Nclson Jordan - Chefe do

Demais
,.

escritório Iocal d.� Celesc

-Julio �oherlo Rodrigues .•.
- (nomeado a assumir).

-Hilmar Rubens Hertel -

.�
. , .

Câmara
- Valmbr Heins Stricker - vice

presidente
- Valmor Hasse - .primeiro

.
.

:

secretário
-Mário Klemann - segundo

secretário
�Ö:�IS�l Tomaselli - ver�ador
·q�cHpe Voi.gt - vereador

-Hari Zerhin - vereador

-Irmcu Antônio Zanella -

prefeito municipal
-Grcgório Alois Tietz '" vice

prefeito', e secretário ·�i.Ja

Administraçäo
-Mário Zanella - secretario dc

( )hr;ls

-Guiscla Luzia Stcileiu Ristau
- secretária dc Educação, Cultura,
Esporte e Turismo

.

-lolanda Caníoso Atanásio -

secretária dc Saúde
-Ingo S.ade - sccrctarío -da

Fal.end�(
Vere�,dores

-CIndido Walz - presidente da

responsável pelo expediente da

Delegacia de Polícia
-Cabo PM Eraldo José dos

Santos - responsávél pelo
destacamento da Polícia Militar
-Arlmdo Scheffler

representante do Juiz Eleitóml da
60· Zona Eleitoral

-Josceane Maria Zanela
Ramalho - representante da 4�·
Junta dc Serviço Milit.ar

-Nclso Custódio - Chefe da

A admínistração
do município de

.

Schroeder,
.

pela
passagem dos 1000
dias de trabalho sério
a frente da prefeitura
municipal" vem nesse

momento externar
seus sentimentos de

alegria, satisfação,
agradecimento e,

princi palmen te,
ratificar o compro:
misso que assumiu
com 'o povo de
Schroeder, 'que é de
traballÍar com serie
dade e respon
sabilidade, para que o

.

nossomunicípio seja cada vezmais desenvolvido, eqeéa gente
schroedense tenha mais oportunidades e melhores condições
de vida.

.

O plano de governo divulgado durante a campanha política
está sendo cumprido a cada dia que.passa, Muitas obras não

previstas inicialmente, já foram realizadas, o que demonstrá

que estamos atentos para os desejos e anseios da comunidade
schroedense, pois désta forma os recursos públicos serão

sempre bem aplicados na solução dos problemas domunicípio.
Vale também destacar que, a. partir da presente

administràção, o município de Schroeder passou a ter um
, destaque maior, sendo reconhecido a nível regional, estadual
e até nacional, por seu desénvolvimento, pela sua

administração, pela suaboa gente emais recentemente, pelas
suas características que o fizeram ser reconhecido como a

Capital Ecológica Catarineusc.
Por tudo' isso, e pelo que ainda será realizado até o final de

1996. a administração municipal, composta pelo prefeito
Hilmar Rubens Hertel. vice-prefeito Gregório Alois Tietz,
secretários, funcionários e vereadores deseja continuar

.contmwo com a colaboração dopovo de Schroeder.

Hilmar R;;hens Hertel
prefeito municipal

�. ;
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Claseificados de

.Vende-se forno micro
ondas Panasonie 'com

'dourador (nevo" na caixa).
Tratar tel 376-3039.

/'

Vende-sé consórcio Gol
1000 - Plano 50 meses com

18 parcelas pagas. vâlor R$
3.900,ÓO. Interessados faIar
comDênís. Fone372-2295

Vende-se estoque'de enxovais de luxe,
,

'

modelos exclusivos, renda, bordados,
com acabamento de 1', casal, .

'

solteiro e bebê.
Tratar: Av. Mal. DeodorQ, da Fonseca,

,

ao lado Cali Cabelereiró ou
'

Fone: (047) 372�2921 (noite).
P�eços de custo. - Fac.ilita o pagamento,

ATENDIMENTO A OOMICfLIO

* Che,�es 01 minuto
* Inst. Fechadura Segurança'.
R. Reinoklo Rau, 21 - pr6x. Estr. de,Ferro
F.: (047) 372-2467.371-7357 - End. Fies. Rua José
limmend,ôerfer, 862 - Jaraguá d�Sul- sc

Vende-se Freet.er
cachorro' Pinteher n", 380 litros
machos cl 70 dias.:376-3039 Tratar 371�62t4

Caro leitornesse momento eu te fàço 'um convite diferente de
todos aqueles que voci já recebeu. Esse convite poucas
pessoas fazem porque são poúcas �s pessoas que o aceitou,
mas que após lê-lo aceitado nunca mais o desprezou.
Esse convite se chama Jesus Cr�to.,:

,"
"

Você não gostaria de conhecê-lo um pouoô meltlor? Elemesmo
disse Todo aquele que 'fém em Mim,'não o lançarei fora. '

'E,Ie também disse: Eis que 'faço nova todas as coisas.
.

Se você ace�a esse convite procure-nos �ste endereço:
Rua FriedrichW. Sonner:lohl, 210 V. Lalau

Jaraguá do Sul - F. 372-0412
IGREJADEosusNOBRASIL
Deus tem algo paravocê aceite este convite,
todos'.()s domin os a artir das 19:30hs.

'D.... "'"

'11��ll=il��4rr::'j�rll�111�, lllrilillil Servi�os. ,15.0

iJ�iJ ::: tfJ�:lii1::' Contábeis
lIVIA EMPIESA INFORMATIZADA

Pretstação de Serviços Técnicos - ProfISSionais
àlpacitad� - Orientação Fiscal, R�cUrsos hmnaiiQS,

,

Abertu,ra defu-mas, .:ontabil�dé eJll geral
Ru..J0.6�, 323- .181

Bairro: NoVII .......-� do Sul- SC
I fON:: (O.t7) 371-1717 - MXdOot'1) 372-0311

MQOA
FEMININA

E MASCULINA'

Av. Mal..Deodoro da

Fonseca, n" 23.
Jaraguá do Sul - sc

Fone: 72-3690

Pedras." São Tomé, ardosia,
.miracema, ,madeira rajada,
presta brilhosa, bolacha, pati
pave, 'pedras muro e �évestimen-

.
. .

to em. geral

���t��� Rua Silveira Junior si,?'
. ;:

. ::�., Fone 373�002,7 '" '

.. ,

. ��(pró:iimo do ginásio de Esporteli
�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:,�:,.:-:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:;:-,,;��:.,:,:.:-,:.:::;� Guâramirim - SC

LOi)(JS ·(/eRendll
, () " . .',

completa Linha- de Lingerie
•Meia� ,aJÍllycl1 importada da Itália (não�orrega)

,

.,Pijamas·(� e fem.) camis� tm seda e malha mercermda
• Cuecas

'

• Calcinha e soutien,.mai&. e 'biqulnis\ ..

-'

Condiçõ,es facilitadas

Vende-se filhote de c:öfap.
Tratar com Paulo
371�214

A hora é agora:
.

,

Vende-l!e ou troca-se sala
comercial no Shopping

.

;, li

Rua José Menegotti. 323 - Sala 02 - Bairro Nova Brasília

Fone (047) 372-3364 FONEIFAX (047) 372-0318

Jaraguá do Sul - SC

,

\ .

"

�érßio'g Cabeleireiro
Petlteado imaquilagempar.a lfOiwu - cOrtes •

Maquilagens - QlÚlliictu - MIIIfic",.e

PREÇOSESPEClAISfMAOOH�1"OONUNHÃO .

• .--.J __j __j HORÁRIO I __j __j,__j.

J TERÇA A SEXTA DAS J
J ,8:00 à812·:()CW13:30 as 20:00hs' J

AOS SÁBADQS DAS JJ .

J
8:00 às 12:00'13:00 às17:00hs

J
R A thanasio Rosa, 363· Guaramitim . SC

RELOJOARIA ZOZ LTDA.

Jóias - Relógios e Presentes

Alé� d'.- 'consertos de: .Jóias e Relógios'
Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

"!
;

.

, .

. _.�
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CORREIODOPOvo-2 , CLASSIFicADOS �E OFERTAS Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1995

I
ARTIGOS P/ fESrAS EM GERAL

'.'
,

W8nde-••• monta) -

-

i!·'ffl'äa·'4t.Xi·,·"ä#C'i4#M'!·'fflu1t,!tj·,
V_hcD"lNcer ItDSSOartigos .Jco,�ioe '_''''IIIN'illluutklestas tIOse.dispo,

'AV.GE1ÚUOVARGA!r2S·FONE372-3588.JMAGUlDOsu...SC

�1�1�1�1�1�1�111�1�lllIjl.I�I��II!�1�1111111.1!�1�1�1�1�j11�1�!�
.

Engenheiro BenjamimGastãoM��es Jr.
- PROJETOS E PLANTAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

,

- GALPÕES E CONSTRUÇÕES EM GERAL
- AVALIAÇÕES DE OBRAS
- ACÉSSORIA T�CNICA EM OBRAS

Rua João Januário Ayroso, 88, fundós .. Jaraguá-Esquerdo
" Fones (0474) 973-5442 - Jaraguä doSul- SC

,!\ ,

cODler
'PANIFICADORA E CONF�ITARIA

.

,

.

TECNOPAN -

.

PÃES - DOCES EM GERAL;. FRIOS -

LANCHO_NETE - G�NEROS AUMENnCI-

AlmP99 em qÍiílO _

Melhores lanches
Av. Mal, Deodoro, 666
ao',lado do Divina

/

Melhor café,da manhã
\ . Almoço em quilo
Av....al. Floriano Peixoto, 59

em frente a Marrakech 371-2489

AGORA VOCE TEM LUGAR CERTO

PARA SABOREAR AS MAIS
.

TRADICIONAIS PI2ZAS

NO MELHOR RODÍZIo DE
JARAGUA DO SUL

'IODAS AS NOt IE, daa 19:00 ÀS
I'
I
I

23:00hs - MENOS às 2"'s-feiras

-AlUNCIE
•

OSEU
li

MENU
I

"

371-1919 RUA 28 DE AGOSTO, 1603 - CENTRO
GUARAMIRIM - FONE (047) 373-0101

• nwffd�101iposbe�t)a.

�a'R$4.oo
.

• eo..tdbaemki1oà'R$6�
• 06ttvo-��a
.�
.Aof���
.Acda��be�
MSab.ASaos� .'

.��patafatas
" m1�,

DISQUE PIZZA 371-7154
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,

DR. DOUGLAS FARIA

CORREAANJO
i. "

, CQ� cel1éza o ikmo �c,eleradQ:tk,s,
"

'_

"

',ahos.gOseriaaindamaisestresSante', I"

�,;;i;" 'I '};I

",

se as academias não existiss.em. "

'.',.

a�'"
'- ..' ..

IsSo'porque"a!ém déo��éertoda$ �. " {tIHa�' _c

�J:f��:"r(��"f!e;..ãm!1:§m�:yt': ,;:RU�ATtfANÁSIO DAROSA, 249 ,; •
�.

'

':
'

FONE (047) 9-,3-8$l8 'E 373fosa,o'
'

E�erarnos você para: _

'ç�m.rQ de Estética com tratam�nto completos e eficazes "
" \

- Faciiä� - Corporl1LS - DepilaçOes - Sjllão de Beleza (unissex) , '

- Academia: Ginástica 'loC'alizädä,' condicionam.ento físico, alongame�os, ,ghA8Ös, ávaliação
,ffsica, musculação, e dança de salão. r�' "."" '

Tudo isso e muito mais pará este mês de setembro
,'Continue acreditandO' e nós faremos o ossível ara corre ondar '

'V',,'
: ;"'0

'J �.

A;
"

)

.;
:'"Angiologia ", '

'

'::,' "",�, Cirurgi.(l'Vascu(ar.'
-: :;""CiiuT.gitiPldstie(J.�de varizes.

"

Trbiamentodemicrovarizes .
" ", ,

'

l
' _.." .'.

··I_WI
, CENTRO 'DEATENDI,M'ENTO� INFANTIL, .

'Clínica Pediâtrica São Francisco de )tssl�",
'r

'. ' ,�I \ � .' •

pt. Moactr Zan,ghell.RI-
'," , ,'I." c',',

,

ÇRM2997: '

'

J()sé AbftiÍJ Machado Filho,
CRM338L,

'Dr. ädiNévio Alessr ' .r,

D�Atista '. , ,.:
,
cOnvênio -' 'Qdonto�araguá.,

'

1
, •

ORO 2964 ",,'
'

,! .'

"

Dra. iirs,,'a Korôll '

,P$icóloga Clínica
CRP 12/00751'

'

"

,

Dr. Luiz M. Gonçalves
I

C!?M 1633
'

.
"

,

l-

Dr..Àirton L. ' Web�r Silva
,

'

,
, ,; cRM 3158

.

, ,.<"" "
".

i.'J: .:-
Ora. Marlene I.' da Si/va

NutricioniSta -,
, CRN-22287

Ora._,Jeªnet�;lIIi�ja--'" Piske '"
i

:
'

';

Psicóloga Clínica - LUdotet;Weuta"
c CRP-12/00937 (I) :' ,,'

: .:-- -r .

Ora. Márcia N. Gasparini
, Clfniea Médi2a, " �

, <'
" "

.....
,

..

CRM'ô294

Ora. fAarg,.reth F.' i;/a Silva' ,

•
'

FQflÖaudiÓloga , ";{
1 "

.}

, CF,F 4456 ':, ,,"'-,'
' ..

"' '-, � )

"11'I_l�

Rua Marina Frutuoso, 149·CentroJaraguá doSul.SC.Fone/Fax:371·1918,

",,:,.: , Dr., A�ntonio' AI,bérto. F_- Beleza F!!"'CR'M 3675
" "

v.. '�', ,GI'NEêóiO,G'11 �""OB,STE'Rí'CIA ;:'! ·.U'IUSÕIOGU'IA, ,1.
\ � ,�J,í,DEO.�PAROSCOPI4 _.,; HIS'E,ROSC�PIA "". '�., '.

:
.

"

:'.'�,

,!� ..

, ,

-;�-, \ ..

<'I>.<

• ";�t 'r

",j;<

,
J' '!J,\"

\-,
"

:�,
I" _,

c: i�, ''''1'' /'
1"'). '

0,_',· 1" '

'-, .'
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'ClaAAiftcados' -de
,

,

Troca-se apartamento' em, .

Piçarras por 'imóvel em

Jaraguä. Tratar comGislaine
no 372-0402.

Vende-se terreno�m600m2
(área nobre da Barra) ou

,

, troca-se por carro. Valor' R$
16.500,00 (negocíável).
Tratar 973-8942.

Vende-se apto. no' Ed.

Carvalho." Valor R$
75.000,00. Tratar (047) 371-'
6741.

'
'

Vend�-se _ca&a de material
135m2. Loteamento Versalís,
Tratar 371-6214 ciPaulo,

Vende-se terreno 13x30 na

Rua Júlio Tissi - Nereu

Ramos - R$ 6.000,00 (2x) .•
-, 'Tratar com Sr. Santos, Fone
371-2410.

\

Vende-se uma casa de

alvenaria em Barra do Sul,
com 3 quartos, garagem pl
2 carros - pröx. ii l-agoa R$

�. 8.500,00. tratar (0476) 33-
1198 ou (047) 372-2507 cl
Nestor.

-;__,......,..-..---

Vende-se uma casa de

alvenaria com 200m2 de 2

pavimentos semi' acabada.
Valor R$ 60.000,00.
Localizada �o Loteamento
Papp na Barra. Tratar (047)

. 372-0957 comMarlise.

Vende-se terreno na Praia
de Armação. Tratar (047)
371-3133.

I,

EREAL
-

"

-

, Assoe. Imobiliários de Jaraguá do Sul
"

ES'fOff\fJOS Vt,lJ'I\f\R
coNSOlESSOBNEDIDAPARÀ

, AUTaVlMISECAMIN-IÓES
, II\BTALAÇÃO DESOM

II

RC)doVia BR-28Õ -.Km 55
Guaramirim - SC

Fone:., (047) 373--0194
'.

Jl!D®©®
I ��,m�· OO�flrg'��
DIVISÃO DE ,CONCRETO
Rua �oinyille, 1016
DIVISÃO DE PLÁSTICOS
Rua Bernardo Dornbusch, '858
MATERIAIS DECONSTRUÇÃO
Rua Cet. Procópio Gomes, 89

.

-

\\\.
.

�

.�.CRE.,C,
I. "

I. 7�2"",'
Rua 25 de Julho, 317 • Vila Nova· Jaraguá do Sul· sc

\� FONE (047) 372-0153
VENDE

Terreno c! 93()mt - Rua Alfredo Mâx: fUi1k - Ceniro

Terreno 'c! 1.568m2 :'Rua Alfredo, Elenk _ Bairro JarillJlá Esquerdo'
Terreno c! 480m" - loteamento Versaiies III

Ca:*, mista c! 110m" - i\.� ÁlJlas Ç;aras ', Ilha da AlJleira
Casa mista c! 110m" - Rua I1chard Piske

.Casa d�')nadl!ira cl 90m" - Rua Ol1élia Horst - Vila lenii
Casa de a1venaila c! 32� - 2 pisos - R Joã� Fr�er
Casa 'de alvenaria c!, 160m" - Rua Henrique Bortolini • ;)a'talJlá Esquerdo
Casa de alvenaria c! 150m" . Rua' Ped;o WinI er

-

Casa de alvenaria ê; 120m2 - Rua Anlonio B.
.

Schmin
Casa dl) Aivenaria c! j 30m2 j Rua Max Eugênio. R Ziernam

Casa d� Alvenaria c! 158m" - Fila .waller Ma'(jIar,d
Casa de Alvelfaria c! 174m" - Fila 63'3 - Pr6x. Mal. Cooslr. Agueirto
Casa de Alvenaria c! 115m2 - R. Silyino Slin",én - PrclDc. Sc.
Casa de Alvenaria c! 95m" • Lolean'tenlo Aldrovandi

.

Qasa de Alvenaria c! 1601fl2 • Rua da 'Abolição
Casa de Alvenaria cl 60m2 - Rua 42Z - Pr6x. �Ião Vif6i;á
Casa. de Alvenaria c! 226m" • 2 pisos ". Rua Alberto' Bàlock
'casa de Alvenaria cl t50m2' � Rua Arduino Pràdi

Casa, de Alvenaiia (Comercial) cl 140m" - Rua José Na-Ioék • Ana
.

Paula II

Ten'eno c! 50'.000m" - Rua Rio Cerro I
,',

'Terreno c! 450m2 : Rua Cenlenário - Centro - pr6x. Zonla
Terreno c! 572m" - Rua laleral Bellha Weege
Terreno c! 532m2 - Ru;; Lateial Francisco Tod

Terreno c! 450m" - R VHório Prad esquina cl Q,-acio Pradi

Terreno c! 496m" - Rua Vitor Salter

Terreno c! 525m",'- Rua 199 - Âgenlo Torinetfi - Vila Nova

Terreno c! 886,95m" - Condorrilnio AZaléia

T.e"eno c! 788m" - Rua João André P. R lenzi - Esquina
Terreno c! 308m" -,Rua GUilbe,rmina P. R lenzi - eS«Jlina "

Terreno c! 364m" - Rua, Dom Bosco - Vila lalllJ

Terreno c! 469m" '-, Rua JoinviHe - Defronte, DG Wfilg
'Casa de Madeira c! 11 ()m2 .: Ruäilat ....al Valdir". nvtnlrini . Jguá Esquer.do
Casa de madeira CI 96m" - AJa AI1l\ur, Henschel - pr6x.' Senai

Ca� mista c! 84m" . Rua PMalba - pr6x. Salão União

,Q5/�07fMO'VEIS'.•
t

,COM'U • V.IDE •

371-,7931
AuaAntonloC. Ferreira 197

CRECI17�1..J
lOlEIA • ADMIIISIU -. IICOIPOIA

CASAS
• Sobraclo c! 310m" (F;lua 35 - Pröx, Aplie - PisánalSaunalGar: 3 vagas/Semi-MobiL) , R$190.000,OO 'Aceiia inwel!parcelar'
• Sobrado c! 300m" (Ruà COITado Ri&gel- Próx. Ferro Velho Marechel) - R$ l,?O.OOO,OO 'Aoeita irilwel menor valor /calro"
• casa aIv. c! 200m" (Rua Vitorino Strilgari - Pr6x. Weg I - com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troé� pqr ápartameritó'
o casa,aIv. c! 96m2 (Rua EqUador - 59 - Centro - Prólt Hoteillajara) , R$ �O.OOO,OO 'Aoeita casa .até R$ 30.000,00'
o Casa aIv. c! 140m" (Rua Ha'ácio Praeli, 161 - Pr6x. CorldaninioAzaléias) - R$ 30.000,00 'Aceita carronmwel- Valor'
o Gasll aIv. c! 110m" (Rua Cristina Bauer, 91 -'Schroed,r - Pr6X Salão B()fchardt) - R$ 25.000,00 'Aoelta carrolParcelar"
• Casa aIv. c/190m" - Terreno c! 6.562m2 (Rua princesa ISllbel - 547 -Schroeder) - R$ 80.000,0'0 ·Aceit;l Parcelar'
o Casa aIv. c/170m" (Schroeder - Av. Mak Castelo Branco - Pr6x. Trevo) - Á$ 30.0,00,00 'Aceita carrO/parcelar'.

.

APAfÜAME,NlOS'
.

• Res. Amizade (2 qtos + garagem - bloco 2 - �o anelar) - R$ 18.000,Óo + 265,00 plmês CEF - 'Aceita carro até R$ 9.000,00'
...Ed.Schióchet c! 156m2{1 sull&'+ 2 qtos -�ima montada) - R$5Ô.OOO,OO + Financ. CEF ·Prestaçio�$391,20" 8 MOS'
o Ed. Argus (cobertura Duplex em altissimo.padrão • Toda mobi�ada +, bibUotecalb.zmo"areira, etc) - R$ 11>0,000,00
• Ed. carvalho c! 184nÍ2 (1.. suite + 3 qtos - Mweis embutidos) - R$ 70.000,00 + Rnahc. "Troca pi apto BaI. Camboriú'
o Prédio em construçã.o na ;l,Ia da CEF • Aptos c! 2 e 3 qtos + 1 ou 2 g�g8ns. Entrada + Financ. direto. Enlregajumcl96

.
.

'

TERRENOS'
'

o Terreno c! 601m" (Condanlnio AZaltli� - Jaraguá-Esquerdo) - Á$ 32.000,00 ou 'Aceita carrolTeiefonelParcelar'
o Térreno c! 737,m" (Aua 'Pedro Francken • Pr6x.....Uga rOdOliária) - Semente aoeita permutar pl prédio
o Terreno c! 1.790 m"lIhada Rgueira -Pröx, Ponte Nova daWeg 11,- R$ 35.000,00 ou 'parcelado'
o Terreno c! 392mz (JardimCentenário - Aolado daWeg II) - R$ 12,'000,00 ou 'Parcel,ado'
• TerrenO c! 695m" (Rua dos lmigràntes -- Acesso da Faculdade ·FER.Jj - R$ ,15.'000,00 'Aoeita Parcalar/Carr�'
o Terreno çl467m" (RUII Joilllille - Ao 'lado do Restaurante Tradição FamDlar - DG Weg II) - R$ 7MOO,OO 'Negoaáveis'
o Terreno c/12;725m2 (Schroeder - 1,50am da Av. castelo ,Branco) _ R$ 20.000,OOou 'Parcelailo' ,;

, o r�rranos c! 750 e 1.000m2'em Schr08der (Rua'Velemn Zoz - ·PrÓle. 6dégi� MilJlel 'COOto) - R$ 6.0QO,00 ou �Parcelado'
o Terran� Residencial HelTique Behihg (pr6x. Salão Amizade) - A partir de R$ 10.ÓOO,00 ou 'Patcelado'
o Terfenos Loteamento Piazera I (Ilha de Rgueira) - A partir dll R$ 6.000.00 ou entrada R$ 2.000,00 + saldo parceladó
• Terrenos pr6x. FORUM (Rua 172 - Artrur Gtii.z 'Lado Direito·) - R$ 35:0ÓO,OO ou 'Parcelado em até 10 )('

<

,

o Terrenos loteaménto G'erarium (Santa luzia) - Ao partir de R$ 70.000,00 ó,u,Entrada R$ 2.000,00 + Saldó Parcelado,
GALPÔEICHÁCARAS

Galpão_c/ 800m2 + Casa AI. c/ 233m" + Terreno plano C/26,549m" (Sanla luzia-Centro) R$ 140.0QO,OO �Negoááveis· ,

OIácara cl 180.000m2 (Estrada Garib"di -15km do centro - Nacentes + Casa, anliga_ R$ 80.000,00 'Negoááveis'
OI,ácara clll 0:000m2 (Esirada Garibaldi - Ribeirão dos Hlilgaros -12km do centro - R$ 20.000,00 ,'Ac4itil casa'
.iOlácara cl 125.000m" (Ribeirão Grande - Pr6x. N�r� - Cllsa ah(; RanChos/Água pr6pria) - R$ 120.000,00 'Parcel�do'
OIäC8Í'a c! 1.849.300m" (Reftorestado com 400.000 Palmitos : PróJ("8�,Salto, da Celesc - Schroedér) - R$ :1'50.000,00

Não perca es� opóHunidade __o: ResideiiCial ·tiar!'! Marquardt" Pr6ic. Malhas Malwee (200ml$ após)
Estilo enxaimeiiGermêrico

-.

Prazo de en�ega
.

Preços fixados até 13 �e outubro de 1995 (em reais),
o 2, apartament0s por andar

À VISTA

Plt\NO 1�
PLANO 100

R$25.000,OO

R$12.000,OO+12xL33�.00(FlXo)
,R$ 8.000,00..+ rOOx300,OO

'2quartos+lsuite+garaqém, Blocos Tempo
.. '

porteiro eletrõnicO/Play-ground
o 9 EI ocos de apartamentos 1,2 e 3 10 meses

'-

.. Uma chtÍrasqueira pl blocÇ>

o, Área tolal- 112m' .

4,5 e 6' 13'meses

7, 8e 9 16 meses Aceita-se na entrada: cal'rolmotoltelef�elJlarcQiar /',

";,
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguä do Sul, �Od�setembro d�1995 CORREIODOPOvo-5

"', ,',

" '

'

Lar l_oveis
Av. Mal. Deodoro, 141

, ,

- casa de alvenaria,com 63m2 no Lo,teamento 'Vicenzi e Gadotti Ltda �
- case de madeira com 70m2 no Loteamento Verbinem,

,Casa mista na rua Dom Bosco - Vila Lalau, com 105m2'sendo o terreno de 465m2
- Chácara C01"(110,000m2com casa de alvenaria,no bairro João Pessoa
- Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos com casa, luz, água,
-,Apartamento no Ediflçio �araguá.

.

'" LOCAÇÃO
,

- casa de madeira !;la ilha dá Figueira: rua: Avelino F, Borba nÍl 183 cof(13 quartos, sala, cozinha"
banheiro, sopa, laVanderia, Valor R$ 300,00 ;

, "."',
',' ,

- Casade rnadeiracom 01 quarto,�ala co:Zinha, lávanderia, banheiro, ecopa'nQ loteamento Vicehzi
e GadottiUda, Valor R$ 180,00

'

- Apartamento no Condomlnio Amiza� ng',202 com 3 quartos e�ais dependências, Válor R$
450,00

- Terreno próximo ao Amizade, com 392m2
• Terreno de 15x30 na rua João Planinscheck '

- Terreno com 10,OOOm2 na �R-280, Próximo a M8cânica BtJrgues
'

- Terreno no Loteamento 'Vicenzi e Gaclotti Ltda, 'Bairro Santo Antonio
- Terreo próximo ao Colégio Giardini Lenzi com 45x30m
- Terreno com 1 ,OOOm2 pröxímo ao Colégio Giardlni Lenzi
- Terrene na rua: Antonio Carlos Ferreira, de 19x30m"no centro
- Terreno na'BR-28ö, com área de 7,OOOm2

'

- Terreno com 819,00m2 na rua Roberto Ziemann, esquina com a rua Julios Veroh - Báirro
Czerniewicz,

-,

"

,

�INTERIM�VEIS.
,

C;RECI0914-J

ATENÇÃO
"POSTOS Dl:
VENDAS·'·

" ,

ALUGAMOS:

_

CENTROCOMERCIALGUARUJA
GUARAMIRIM· SC

Lojas com 20,00m2 com:
..Corredores'com 3,50m de largura

• Central telefôrnca
'. êstacionamento amplo

• Lanchonete
- Entrada càrga e descarga

- Painel para divulgação, etc.,

Obs.: Nás primelras unidades não
serãocobrados luvas

"""

NAO
ESPERE
MAlS!

••...••...•.�..�.

i CRECIN" 1;89J_ i
·

�

.'-
• Ba..... Sul' •

: ,1....óv.I.", :
I Fone: (047) '372-2734 I
•

Vende
,I',TelTfbos

• :rerrenoc/432,7SDf,,)larua25deJUÍbil, VilaNova.PreçoR$23,0Q0,0Q '.
• Terrenoo/Z,791m", rua�Wal!el'Marq�t; defrllnte,Post«Mbne, Preço •R$ 180,000,00 '

,

• Terreno, cl33'? .5? Lot, do Marquardt, na Barrá. Preço R$ (>,500,00 •
•

Terrenoc/Söõamê.Rua BerthaW,éege,Barra, Preço R$40,000,00· 50% •entrada. salde 6 meses,
,

, • Terreno c/498,15m2; lill'�a, Pröx. Supermercado Breithaupt -Preço •
R$l1,OOO,OO - Rua Luis Satler,

•'. Terreno C15,Ooo',00m2, RuaHorácio Rubini, Barra', Preço R$ 45,000,00
• - li pagamentos / antes da Tambrãs, ,.
•

Terreno c/372m2, Lot. Steinke, na BaITa, Preço R$ 7,000,00 •Terreno 334m', na Barra, Lot. Marquardt. Preço R$ 7,000,00 - 50%

• entrada, saldo 8 meses
,

,

,

' •
•

Terreno cf 315,0011)', Jaraguá Esquerdo, prox, Arroz Urban .. Lot.
•

'

Dayane, Preço R$ 8,UOO,OO - 50% entrada + 12'x R$ 334,UO

• terrenoc/368m',Rua748,BairroBaependi - PreçoR$2U,OOO,OU;.. , lado •
•'

daRecreativaMarisõl,
•Terreno cf 405,OOm"o Rua Oscar Schneider, Preço 6.000,00 J 50' r de

• '

entrada + 02pagamentos,' •
•

Terreno cf 595,00m', Lot. Papp, Preço R$ 16,500,00 ·'R$ 10,000,00 de
•entrada + 02 pagamentos,

'

• SÍTIOS I
•

Sftio'c/20,0000l', terreno plaino, água corrente, plantação de hortaliças, •'edificado com Wlla casa em alvenaria de 189�OOm', galpão para galinhas

I e porcos, linha telefônica, Rio CêÍTo n, distaute 300ms do asfalto, Aceita •
•

- carro. terreno Oll casa na Barra, Preço R$ 75,000,00 - parcelado em 12,
•meses.

• ,Sítio c/112.400m'locaIizado naTifa Rapp- Rio daLuz, distánte 1211m do •
I

centro. sem benfeitoria, Preço R$ .15,000.00 aceita carro c/maior ou

.'menor valor - negociavel,
. �� .'

Casa em afvenaria c/150m', J qtos. garagem, 2BWC, churrasqueira,
• terreno com445,50m', na Barra, lateral rua Pe, Aloisio Boeing. Preço R$ •
• 55,000,00· negociãvel - Pröx. Supermercado Breithaupt. •Casa de madeirn com 15()m', 4 qtos, 2BWC, demais peças, garagem,
• BARRJ\. Preço R$ 25,1l00,OO ' '.'
'.' Casademadeimc/112,OOm',bairroJaragmí-F'''llIerdo, PreçoR$15,f)OO.OO '.Aceita carro

'

I' Casaem �lvel1arla l'/140m', ,1 qtos .. 2�wc,garagl'm,próx, SO<,,,Botafogo, •
'.'-' Preço R$ 45,OO(l,O(l - Aceita-se carro ou, imóvel menor valor. '.

__ o Casa em Alvenaria l"/152m�.4 quartos ..
l BW(:, garagem. dentais llet.;as.

I terreno 15x311, Iocnlizadn à Run (>Iívia c; Pradi. Jaragua-Esquerdo, Preço •
. R$ 411,000,00, "

.'

••" Casa em alvenaria c/2 pisos. 3 qtos. 2�WC, demais p""as, nnBarra. Preço
• 55.0f)():OO � negociável. I
•

Casa mi.�tud 1 ROm1.lot'ulizada Il Rua Man. Na!!.cl. São Luís, accitacurro. •, I'r<'ço 28,lIIlO,1It1
•

'. ' Apm1mncntos,'
,

' •
'.

'

('onj, R(.'�idl'lll'ial "ll;u1'1 M'lftluanll"· (;om .� ll'o!'. I �uih.·. g'al,,�lgl·m. •
· chu1l"a�llllt'ira. play·grOlllltL 1.:/ :ll'í,'" ut' I f2Illl � ('olH.li\·úc�: RS ...

R,OOO.1I0

, • enirada l' saldo CIII 11111 ml'ses cl prl'SI'l<;ões lixas de R$ .1110 . .011. AGOita, •
".. S(' t.'an't), como pa11c do p;�gall1<..'nlo, •• Alu!!" '

I � I .ojas l·\ 'I,H..'rt..'iai!' no ( \'ntro da Barra. I
•

� (ia!p;10 l'lll alvl'naria ....1 150m.!, nil' \Valter Mal'tluardt. PI\,'ÇO RS �5{).on
.•

'

,

. (';Isa lk fll'hkirad.J �lloS� Rua PastörAIt)(,'11'St.·hnj,,·iJI..·r,.Pn:�·o R\40fl,Ol)
• RI'A A:>;(;EUI' RI'UI:>;), 122,1. SALA 9 • "

I •

RUA ANGELO RUBIN!. 1223 - SALA 09

I
Terreno c/1.540,00m', prõx,� (Centro) - R$ 70,000,00

I
Terreno ma 456 .,Sem Nome, cf 445m" - AdemarElhert -

,R$ 8,500,00
'

.

Terreno Rua João Planinscheck cf 896,OOm. - R$ 65,00,00
Terreno c/5,I04m' Rua'l99 sein nome - VilaNova-

R$ 120,000,00

I
Terrenocf1,500n\,·+casa de aIvenariana ruaEp,itácio Pessoa - R$
160,000,00

'

, Tem.no CI construção própria para lanchonete - Lote n" 45, - Ana
Paula III- R$ 22,000,00

'

';" Terrçnoc/1.089Jn1'- RuaJoãoJanúárioAyroso R$ 16,000,00

I
Terreno c/650m'- Prox. Recreativa do Breithaput- R$ 6,500,00

, Terreno cf 6,19601' c/ construção de 45Om' - Rodovia BR-280

,
10.503- R$ 3$0,000,00
Terreno no Condomínio das Azaléias - R$ 22,,000,00
Terreno c/350m' - Loteamento Ana Paula IV - R$ 6;000,00

I Lore, n° 190 no Ana Pa�l� III - R$ 16,000,00 ,

'

Lote n° 450. LoteamentoAnaPaula.I (Lote 50)RuaJosé Naríoeh
.,R$8.000,00'

,

LOte c! 450m'· Loteamento São Luiz (Gabardo) - 12,000,00
Lote 11< (>7 Loteamento Ana Paula,IV: R$11.0oo,00

I Te�no e/360m' Rua João Januário Ay�so - R$ 15,000,00
Lotes na ma Paulo Klitzke, bairro: Amizade,Mauro -

�$'12,000,OO
CASAS'

I
'1,
I
I
I

Marcatto

TERRENOS I,
I

Casa antiga em a1venal1ia c/t ,6OOm' Loteamento Ana Paula. - R$
45,000,00

.

C� alvenaria c/63m', Lote UO 25 Loteamento Ana Paula II - R$
18,000,00

I
I
I'
I
I
I
I
I
,1

,-

Casa alvenaria c/5Om'·,LoteamentoAna Paula rv - Financiamento
+ R$ 15,000,00
Casa .em construção cf 140m' - Lote, nO' 54 Ana Paula m '

Piuanciamento+ R$ 12,000,00
,

Casamadeirá c/56m'- Lote 121 - Loteamento Ana Paula III· R$
12,000,00
Casa alvenaria Rua n6 José Narloch, é/99m' - R$ 25,000,00
Casa alvenaria Loteamento Ana Paula II cf 65111' - R$ 15,000,00

APTOS

AI'IO, Edifício Jaraguá c/70m'. 1° andar - s/garagem·
R$ 27,000,00
Apto, Edifício Jaco Bmmendoerfer c/ Iüümê ?" andar-

R$ 50,000,00 ,

Apto, Edifício Isabella ' Apto, 101 C/132m',:> quartos e garagem
, R$ (>(I,Ono,oo

v Lotes nnanclados a partir de R$ 2.500,00 de entrada
Lote:Ullento São Cristóvão II - LoteaIDelÚO Camposampiero

LQte:Ull�nto Coitstanti�o Pradi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO1)0POVO - 6 ClASSIFIC�DOS DE OFE'ATAS

,
. ,:'. TUdo_ .......... granito, .,.. tIInIpos de bel-

......... TIl geral
.

ORÇAMENTO BEM ce.FIIOMISSO

BR-280 Km 60 (Antiga instal89õ•• da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - SC "" Fone: 73-0162

SCII.
FONE ·(0473) ,

':J7:J-f'325
, R.ua'Athanásio Rosa, 1645· Gu...irim e $anta catarina

Fêrtcad.Cal_
.' Ind....rta..

" .R...d.nel... ·

; ""

�'1�"
GIIICI4004

VENDEoSE
CASAS. .

• Sobrado com tuid&oaa com 310m2'eIf,: '- coalltluicla, 3 qliutoa
2 1Uítes, star iJllimo eem close, . C!8Cm6rio moalado completo, 4
babeiros, sala de jantar e visita, sala de tv mobiliJda, COIÜlIa'
completa, lavanderia com�o imIlutido, quarto de empNpda,
gmgem para 3 canoa, salão de festas com cburruqÍleirae banllcliro,
IllUna ag" com vapor, aqueccdorsolar, portôiro e portio eletdIIIico,
psina privativa, toda _ada com cerca de alunúio Ci calçada COlD

�os. Valor RS 250.000,00 8ceito proposta.
• Dealveow nova,com2quartos,banllcliro, sala, cozinbaêgamgem
para dois carros, com rua c.alçada, toda_radacom cen:ade alutúaio

pnSlUmo\col6gio Giudini Lca1i. Valor RS 28.000,00. Aceitamos
p�po..

.

,

• DealwnalÍa, próximo ao FotoNortdbdia, 3quartos, 2 banheiros,
saladevisila,cppa,cozi!Iba,saiade'IV,l.n:adellClVÍÇo,sallodefee!à,
piscina, cburtuqueíra, garagem pan. 3 carroa,ValorRS 95.000,00' ou
troca-se por ap&rtamento. "

• Mista pilitada a 6leo, . tern:no de ,80om, com.3 quartos, banheiro .

todo lZIilejado, comba.copa, sala,clíl�ueirae garagem, pnSlIÍlIIO
salio.4o vitória Oba da Figueúa. 'ValorRS 15.000,00.
• Mista co!Utern:no de4Ó5m2 maiJ 2 quartos, 2ban�, co:änba,
copa, sala, depend&ncia de eIIIptegada, clIurrasqucira, local para festa,
garagem, pr6lÚ1Do ao Hospital Jar�L 'Valor 'RS 25.000,00.
• Sobrado de 2 pisos rom 120m2, livre de cncbentt, nob�Havaf,
emOIamiJirim. 'ValorRS28.000,00 ou troca-se porcasaemJoinville
• Casa IDÍstaDOVa, pol1ãoeletr6nicoe i.nIeáollC, pnSximoaSociedade
�pendi. Valor RS 40.000,00.

.

• Casa dealvenalÍa,4quartos, depe�ncia!le empreaalla, salacopa,
2 cozinhas, 2 banheiroc. lavanderia, garagem para 3 canos pnSximoao
Sesi da Barão do Rio �raitco, çentro. Valor RS 28.500,00 de-entrada
+ 5 x de R$ 3.000,00 cor:rigidos - À VistJ RS 41.000,00.

CHÁCARA .

• 50 morgos çom ....Isa de alvenaria, rancho,�aStagem,'6gu�. bit, em
Santa Luzia a JS km dI" centro.

.

Vende,se ou troca-i!C porcasa ocmJaraguá.

TERRENOS \

• Tel1"eßo J 5x30 no centro Valor RS 22.000,00
• Terreno de 597m", próximo ao Fórum, Vila Nova - Valor RS
35.000,00 aCeita-se proposta .

• Tern:no cOIllén:ial em Guaramirim de 30x54, a 1 SOmla i1ó t.n:vo.
Valor"RS 22.000,00
• TetTell\> de 16�60 J�altocomvistaparaacídadeRS35.000,OO
• Terreno de IOOx78 centro de Nen:u Ramos RS 28.000,00
• Terreno de 14 x 28 na vila l.,alau. Valor R$ 10.800,00
• Terren1l4Ó x 75, Vila.Rau ' próximo C3!çado)Mendonça - Val(ll'
R$ 28.000,00 partelado.

.

• Terreno de 28O!Jm'. próximo Calçados Mendonça, Vila R..... -

Valor"R$ 25.000,00 elll condições 00 à vista R$ 23.000,00
• VClide-se telef<>ne p�fixo 71 e 72.

.'

Rua Joe' Fontan,,' n· 48
Jaragu' do Sul - SC
FONE: 372-0828to

a...----.........
• <.

�------------------------Veride------------------------�

Lotes.no Loteamento 1tapocuZinho. Financiado
. Lotes 110 Loteamento Jardim Francisco. Hnanciado.
Lotes financiados no bairro João Pessoa.
Lotes� emfrenteAAaB.
Lote 110baü:roÁguaVerde, 44S,s0Jn2. ótima localização
Lote na Dha dä Hgueirá, rua José··�.Ribeiro, com
601,�. excelenteparapontocomeccial.
LoteemBanaVelbapróx.

ä Soc, BarraVe1bacom 321,75m2de
esquina.
TEITeIIO em C<nJpá com 7S.()()()m2.

,

.

TEITeIIO emCcailpáCom 292.2S0Jn2.
CbacaráemCorupápróximo�Seminário. cosn 13.()()()m2,<XJIll
CMa,' 2 àmques parapeäxe, esUlbW, (Negociável).
�attllOa:ntaaJ,nc"

. .

áreade33.023,0Qm.2
Casamista c184nil tene.t� cl 615m2 naR. CarlosEggen, 634

COMPRA' VENDE. AlUQA • ADMINIST�
c••••

Casa dII Ulfrlala ri 2:;0", 1 $11111 + ,3 cbnnlltlo' dIImlll' dIIp. '. RUI M
Zlemarn
CIsa dII _woÍlla li 3 quwbs - htlo JlrIlJl' EsqLJIcb
casa dII .. lia CI 19>", ti _ero dII 21i00T0t - A.a ..ICi'M..
casa dII 1IIV...1a ri 130m' cf 3 d(m''''lIos - Adle. Saio Doa-I'g ,

Casa de 'alVcnalla rua Filipe Sdlmldt cf 15!im', lerrem 6Il8nfl rUi reltJe
Sctmldl .'

.

casa de !JIÍdeA cf 1000' • AJ. hnlo lWIcto
CIsa aMlnad� cf 9>mt - AJa Acdo ZJamam
Sotlado .�1Ia ri 300n' • \ta LenzI am COOSNçfo '

casa eil 1IIV.. 1a c/130T0t rua l'I9IeIIO ..tIS, BlLJI
casa dII lIIVofla ri 130T0t IirIMO 42Qn' SdT09dIl
casa mia d9 1000' ao'laIb BEltkfas IQenen

. Ap.rtamento.
APTO. EM CONSTRUçlo - LOCALIZAc;lo
PRIVELIGIAOA - RUAVEN1NCIO,DASILVA

PORTO ( RUA DACEF) - APTO. C/3 DORMITÓRI
OS(1 SUrTE)- AREATOTAL 137M2- ENTREGA

\

MEADOS DE 1886-RNANCIAMENTO PRÓPRIO
CONSULTE-NOS

, Apto. Edl. lSaIJeIacl 122m< cl 2 dann + lIlIAe - CI pI8c!na.
Apto. CQIdomho AmZlllfe CI 2 di:m«0rI0s -'Etllrada laçIIIIada +

IMm••"

Terreno.
T8fT8noCI2.60.tJni1'· RuaJarwllle,IDm'ponIocanen:lal
TManocl430lI'l"- LoIeamenklV8IlIIIIIes
T8fTanocl589m', lilada FlgueIIa

.

T,n8llOcl532"'· PnlK. PoetoMImlIa
Tenenoc/30tJni1'- Praa de lIajubapn)c. IgrejaCaklItca
l,nano cl 43OrrI' - /lo lado do CordiJmInIo. ·Anil«!e
T8fTeno cl 400"' • Rua Mareelo Bárbl -'

T8fTenoc/100.00tln1!' clC!isaalvllf1!ll18011rroplel11lresa - RuaWoIIoahg
Weege (RIo cerro I)
T8fTanode 111Om'· FundosVoIkswagen
T8fTenode 1SOllni" ' VitaNcMI, plÓX. Rlrufn·
TenenoSOOn1' frenle p/lagoaBIma doSill
T8fTeno586m'RuaLeopokIoJMssen

.

Aluga-.e
PcnIo cxm. cl eacrtlOrlo naRuaVet*IcIo-da SIva Parlo
Salacoman:IIII Rua.lc:*Mlle pn)c.Alweg
casa de alvenarta c/3 qto&; fundos liaCepron
ApIo. 0/2 qII8I1os no �dII. JaraguII.
1 apto. � c:tooi1Kms Ed. MaßguItO.
1 apto. 3 dormIIOrIos I;d.'(lllldOnla .

1 casarnlslaRuaTtJornasFransclscod.eGOês
1� 3 dormIIOrtos • lt1a da Figueira.

CcIIIfWIIOR.. IEB ÓIi_epIOeealllOllllfM ....
..........,. 111111_ III AplMdpor
......Fti--..nIOPf'dpIIo.,_.,. ...,._""e(1,12CU8)

..........."_..., ..
..............� •• I.í'.r· �

.�....._ •.

. �,..\......... ,-

Jaraguá do Sul, 30 de setembro �e 1995

372-1028

TERRENOS:'
-Lo'"próximoArgI- Jaraguá-Esquer-
do - 7.000,00 (negociável) ..
- Lot..na"'a do Rio C.êrro - 6.000,00
(negociável)

.

e Lot.. oa Ilha da Flg....lra e 10.000;00
(negociável) .

.

e Loteamento Versallies III • 5.000,00 +
21 x 200,00 oU 10.000 'à vista.

'CASAS:
e Casa alvenaria com 100m2 - João
Pessoa e 20.000,00 (negociável)
e Casa mista e VHa Lenzl 'e .22.500,00
(negociável) .

.

.. ·CaSa nova de alvenaria cl 60m2 e

Estrada Nova'- 15.000,00 (parcela)
e Sobrado de alvena,.a com 170m2 •

Ilha da Figueira e 25.000,00 (parcela)-

LO·CAÇÃO:
.

- Sala' comI. Rua'JoInvllle e 350,00
-Sal. comi. JaraguáeEsquerdo - 200,00
e Sal� com 150m2 oi Vila Nova e 600,00
• Apto com 6 peça$ próx.Weg 11- 320,00 .

e Kltinete com 4'peças - Vila Lenzi -

230,00
.

Av. di" '-tca, 1708· .... 2
CtIIIN· do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTO
Rua João Pioolli - 111 andar - Surte +

'dois quartos + dep. empregada

APARTAMENTO
Av. Mal. Deodoro - 22 andar -

Um quarto e demais

dependências

PRÉDIO.
R. Preso Epitácio Pessoa, 272;
03 apartamentos.
02 salas comerciais

'·APARTAMENTO
Rua. Eleonora Pradi - 111 andar'
Dois. quartos e demals
" dependências

CASA DE ALVENARIA
Rua Max Eugênio Ziemann, 223
Suite + dois quartos + dep.
empregada

CASA ALVENARIA
Rua Maria U. Mascarenhas
Figueira .. Três quartos

CASA ALV:E:N�A�R�IA�r�>"m:;;;··:iI!ImII=.1'eI
Rua SC-301 - Água Verde
ITrês quartos + dep.
mpregada

1. .OPO'RTUNIDADE
• ' .• CASA ALVENARIA
• .

' • Rua: José Menegotti, nº 277·
I' I Terreno: 827,56m2 - Casa. 223,40m2
I ' 103 dormitórios - sala jantar - sala estar
• . '-. copa - área de serviço - garagem -

• I • biblioteca - cozinha.
.

, ç� m!*:.!W1!fu�"
. APARTAMENTO
Rua 470, próx. WEG II - Dois
quartos e demais
dependências

,CASA ALVENARIA
loteamento Juventus -

Jàraguá Esquerdo - Suíte +

dois quartos

-

"< CASA ALVENARIA
Rua Guilherme Koehler, 285
- Vieiras - Três quartos e
demais dependências

.

TERRENO
Loteamento Flávio - V. Lenzi

. cl área de 420m2

TERRENO
Rua Padre Pedro Franeksn
cl área de 746,OOm2

TERRENO
Rua Eleonora Satler Pradi cl
área de 396,'?O,11"!2

'TERRENO
Rua Jorge czsrníewícz,
1071 cl área de 1.246m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO-8 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1995

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EJP
Projetos e Consruções

Faça um orçamento sem compromisso dos nossos preç<fs!
Profissionais especializados em coberturas, cerâmicas e

construções em geral. Além de ganamos preços, você ainda
ganha o projeto

Valdecir C. Filia - CREAISC 38.400-1

AV.GETÚLIOVARGAS,689-SALAI-CENTRO-FONE:'(047)371-S033

Imobiliária

Menegotti_,.., . CRECI550-J

VENDE-SE SALA COMERCIAL
IMÓVEL CONSTITUfDO DE 02 SALAS COMERCIAIS, 770m2 E 50m2 E 07 C.ASA EM'
ALVENARIA COM ÁREA DE 65m2 LOCALIZADO NO BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA.

,

VALOR R$ 65.000,00 NEGOCIÁVEL

CASA EM ALVENARIA ,

LOCALIZADA NA RUA PRINCESA .ISABEL COM ÁREA DE 770m2 CON.TENDO J
QUARTOS E DEMAIS DEPENDENC/AS.

'., .

CASA ALVENARIA FINANCIADA
LÓCALIZADA NO BAIRRO ESTRADA NOVA CONTENf)O 2 QUARTOS, SALA,

COZINHA, BWC, LAVANDERIA' E GARAGEM. ENTRADA R$ 72.000,00 E sALDO,
FINANCIADO EM ATÉ 50 MESES.

'

S(110
ÓTIMO SiTIO EM RIBEIRÃO GRANDE DO'NORTE COM ÁREA DE 724,746m2;

ARROZEIRA, ÁREA DE PASTAGEM, CASA COM 720m2 EM MADEIRA. VALE A
PENA CONFERIRI

ESTAS sAo APeNAS ALGUMAS DÁS OFERTAS \tOC� ENCONTRA, NA IMOBILIÁRIA MENEGOTTI

A\I. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOTTI - 1" ANDAR - SAlA 1 07/108

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

API'OSPltONl'OS ,

- Apto cl 137m' • R. Bernardo Domlluscll Bd. Mariana cl 3 qtos e demais depeDdeo::ias . R$ 50.000.00.
- Apto cl 123m' - 3 qtos e demais dep. pagem pcrUo e pa1atia filetr. IIDVO • R$ 49.900.00 - Troca·se pa casa na J08ilio'
centraL

•

-'AI*> cl 66m' I qto e demais dep. . J1III88I'm pMAo e P!J<IIUIa �letr. novo - R$ 32:000.00

APl'OSEMCONSl'RUÇÃO
'

Bdif. Mllr - R. Mm"" FruIu#/I{)
- ApIO. cl 124m' - 2' andar. cl 2 qtos e demais dep. g;uagan. pcrUo e pataJla �tnliúca . R$049.000.()() . entrega cbaves
fev/96

'

Bdi/. P.tunill • R. 10.1Enrm."dörtor ' .

· Apto cl 111m' . 2' andar ·.2 qtos e demais dep•. gal3gem . patão e portaria eJOlJá)ica - R$ 19.QOO.00· satlo parcelado
em CUB. ,entrega cbaves jaDI'P
• Apto cl, 77m' • I' ,.andar I Cf1J e domais dep.. J?III3lP'Iß paIão e portaria e_ca . R$ 16.000.00 . _, pm:dado em CUB '

OIaves P.nI97
.

Edif. M';'lIIlpni - JS d. julho '

.

- Aptos cl 112m' - 2 qtos e demais dep. cl III""P -. pMAo t portaria eletrOOica . R$ 19;100.00 entrada· satlo em CUB
- entrega cbaves em julbol97
CASAS ,

• casa (manslIo) - Ilba da ftgudra cl 6SOm' lIIea álnmáda, rem piscina. quadra esporte._. dep. eDl(Rgados. canil 'i R$
265.000.00
- casa de a1v•• Vila Lenz! • 96in' lIIea oonstr. - Temno4_ ' R$ 35.000.00
• casa Massaranduba • 230m' lIIea oonstr•. 7SOm' temno - no cemro R$ 100.000.00
· casa a1v. - R. Jost! Narklch (São Luiz Goozaga). 3 qtos. e demais dep. cl 12OÓI' ärea CODSIru(dà, Treca-se apto. ,!ÍO ceDlIO.
• casa nova • cl 122m' lIIea ccnstr. cl � qtos e �s dep. peno do Juventus - R$ 65.000.00 (perCe1a.se)'

,

- casa aJv. cl 1<Xm' peno da Weg n. cl .3 qtos e demais dep. R$ 37.000.00
• � mista cl 136m' • 4 qtos' e demais dep. . R. Edwanl Kliocll - ,B. Ágm Venie - R$ 35.000.00
· casa alvo 160m' lIIea ccnstr. TerrellD4_ . R. Hemlque Ba1oti� R$ 50.000.00.
· casa CXlAJAS • Iaraguá-Esquerdo . R$ 7.000.00 + R$ 39.00 pl mh. troca:se pa cano.

, casa madeira cl 110m de ärea�da,_ de esqWia 527m' . R. Dcnil MaliH:· R$ 40.000,00 ou troca-se ,pa apto.
.

'lERRENOS
- Í'errellD Lçt. Ccrupá • Chico de PaUla • R$6.\X)O.OO (perCe1a) ,

- TerreDÓ lai. 810. AdIlIIio " Tres Rios do None • R$ 3.750.00
- Temno Plçams - lai. ,_ta do Jaques. 300m <iii praia - R$ 6.500.00
, Terreno Ilba da ftgudra - R. TllIVessão cl 34_ . R$ 10.000.00
- Terreno· Jaraguá.Esquerdo - R. W'aIdomiro ScbImidt cl 7<Xm' • R$ 21.000.00
· Terreno - R. A_ M8IIl FIjDk - cl 93Om' - R$ 20.000.00
, Terreno » 'R. Am MUller cl projeto.' limdamenlo e I· piso pronto pl construção de 4 aptos cl 174m' i;ada . R$ 25.000.00
· Terreno -no centro - R. Jost! EmmeDdOerfer (esqWia) . R$ 26.000.00 (Jlare,)
GALPÃO NO CENTRO cl 4SOm' lIIea oonstru(da '. R$ 80.000.00 (perCe1a)
LOjA � CURITIBA '" 448m' lIIea de loja. tomno cI7<Xm' • R$ 180.000.00

LOCAÇÃO .

•

,

',Alugam-se Lojalsala • R. ruoienoe Hering . Bd. Érica cl 35m' . R$ 350.00
- Aluga-se Loja • Iaraguá'Esquerdo • R. João J. Airoso cl 32m' . R$ 250.00
- Aluga-se loja cl_ em o.itiba B. 1Ioqu!lrão. R$ 2.900.00
• Aluga-se lqjaIsaIa - R. BemanIo Doníbuscb. S90 .. cl 70m' • R$ 550.00
• AI*> .3 quartos • Rua Bemanlo�m . R$ 600.00
· Aluga-se apto. cl 2 quartos , ÍlUà Jost! ,llmmendoerter • R$ 600.00

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

,FIGUEIRA VILA
-,easà em Loteamento financiados em 10 meses casasm BAEPENDI- Casaern
alvenaria cl doJuca-

� Pröx, a Rádio alvenaria, cl 3 Terreno cl alvenaria cl 3

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

337,OOffi2

CENTRO - Casa em
R u A

i. Casa em - casa em Casaem
BERNARDO

alvenaria cl 3 quartos - Terrenode DORNBUSCH' -,

Alvenaria cl alvenaria cl 2
-: Terreno cl esquinacl

' alvenariacl Terreno cl 542m2.'
'lutos + 1 Rua Uruguai, 62 casa em alvenarià.

170,OO� 579,OOffi2 PREÇO: 50% en-
suite trada saldo em

CENTRO- Casa em
VILA NOVA-

- Sitio cl Apto. cl 2
em alvenaria cl

TerrenoclCasa em Terreno cl alvenaria cl 250m? - frente 343,OOm2,
aivenaria cl 45.000,OOffi2- quartos, fundosda 733,50m2.

90,Oom2
318,50m2 próx. aCeval ·APAE demais JARAGUÁ Edificado cl pré-

, dependênGias FABRIL dia comercial

I,
NOVA

Terreno com Casa de BRASfuA
I 1.395m2 - Rua Casaem em alvenaria cl alvenaria cl Terreno cl Casa em

29 de Outubro -

215m2 3.411,50m2 alvenaria cl
prõx, a' Javél 181,OOm2 325;OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá dO Sul, 30 de setembro de 1995 PueUCACÖES '

LEGAIS CORREIODO POVO - 9
I,

\

ED1TAL'
PATRICIATAVARESDACUNHAGOMES TabeliãeOflcla1deTftulosda

Comarca de Jaragyá do Sul,IEstado)de SantaCatarina, natorma da Lel, etc.

Faz saber a todos quantd este edl�,aI virem que se acham. neste Cartório
'

para Protesto osTltulos contra:
Borracharia e lav.Gaudérlo � 'Rod. BR-280 Km 70 - Nesta;
Claudete Maria da Costa ME - R. Roberto Ziernann - Nesta; ,

Com. Tec. Pomerode Uda. -ME - Av. MaI.:AOrIano ,Peixoto, 59 -�Nesta;
Confe. FascinatlOn Uda. - R. WaHerMarquardt .. NeSta;
FrigorfficoRio Cerro - Rod. sc 416 - Nesta;

GustawServÍços Coms.,Uda-,R. Gustavo Bruch, 210 .. Nesta;
José o/anor>Pereira -R.'MaI. Deodoro, 192 - Nesta; ,

JoaIh�rIa Preciosa Uda. � R. Angelo Rublnl, 2820 - Nesta;
Joalheria Preciosa Uda. -R. Angelo Rublnl, 2820 - Nesta;
João Vicente Furnalete - ME - R. Rio Gr{U1de, 1000·- Nesta;
Joef Bemardlnodos Santos - Av; Mal. Deodoro'da Fonseca,.325 - Nesta;
Jocelfnlo Vieira - R. Hermann Schulz - Nesta;
José S. santos - R. Jolnvllle, 2727 - Nesta;,
Joel,João Schneider -R. VHorinoPradl- Nesta;
KatlaGytene Lombardi:' R. João.JanuárlO Ayroso - Nesta; ,

Luelo de Aquino Ma�ado -'R. M� �ugênlO Roberto Zermann, 121 - Nestá;
LulzAnotnlo Alves -R. 815 n!! 13 - Nesta;
Mercado Mareio Blttencol,lrt ME - Três RIOs do Norte - Nesta;
oMerêearta Fischer Uda. � R.R0berto Zlemti!"n, 714 -' Nesta;

.

Maria da Graça Bukuri ..;R VitorRosemberg � Nesta; .'
-:

Metalllrgica Leltzke -R Jolnville 2287 - Nesta;

Nega Maluca Ind. Conf. Uda - R ..Exp Fldells Stlnghen, 71 - Nesta;
OdlmarRoberto Berei - R.Alberto Santos Dumont, 4?7 - Nesta;
'OsnirGonçalves - R. BR 280 Km 69 - Nesta;
-, #,

.

PraticaEscritório deContabilidade - RCei.ProcõpíoG. deOliveira,481-Nesta;
Persianas Barrabaxo � R CeI. Proc. Gomes de Oliv. 1543 - Nesta;
Protege Centraí de cadastros Uda. -'R.Waldema,rGrubbaw 5076 - Nesta';
Moto Peças Lenzi CampestrIni,Uda. - R. Jolnville 2490 - Nestli;
MarcosPereira Rocha�.R. José T. ,Ribeiro 4058 - Nesta;'

•
" (

-,

f

•

•

MonteAzuI,Com. Ind, deMalhasUda. -H. MaximilianoHrn�elmeyer, 41'- Nesta;
RoCbor Ind. Artef. de Borr. Uda. - R. Leopoldo Janssen, 120 - N�a;
Rei dos Botões Com. de Aviam. Uda. - R. Adolf� Trt)ess, 400 - Nesta;
Rei dos Botões Com. de AViam. Uda. - R. JokMIIe, 2490 - Nesta;

.
.. '

,
Super Som Eltr. Uda. - R. Mal. Castelo Branco 3434 - Nesta;
Ses Auto Peças recuperadas Uda. - R João 00Iln·2205 - Nesta;"
Silvio Luis KllmekówskW'- R.'Ãgmis Claras S/n!!· Nest�;
Unicoton Gom.�R��pas U�. - ME ..R'540, 220 - Nesta;
,Unlcôton Com. Roupas Uda - ME • R. 540, 220 - N'esta;
Video House Ltda. - ME - R. JolnvHle '- Nesta;
Valuca Repres. Uda. - ME -.R. João:Bertoldl, 267 - Nesta;

Wagner Transportes·Com. Uda. - Rod. BR 280 Km 55 - Nesta; ..

Cespan Uda - R. Leopoldo Malhelro, 40 - Nesta.

E�, como os ditos dàvedQres não ,foram encontrados ou se r�cusaram a
.

aceitar � déVlda'lntlinaçÂo, f8.2: por Interinédl<> do p'resênte editai, para que os
,mesmos compare� nesteCª",órlo na ruaArthur MOlIer, 18, no prazo da Lei
a fim de liquidar o seu débito, ou então (larrazão ,porque não o faz. sob a pena,
de serem os referidos p�otestados 'Oafo� da Lel,-etc.

-

....

.

\, KE/Jaragl,lá do Sul, 27 de setembro.de 1995

Tabeliã

.. 't

JII.{tllJa-se trajes
'

smo/(fng compfeto
'f/estiáos � t:rajes sociais e

áe áe6utantes
FONE: 372-3349

ALUGUEL DE TRAJES PARA FESTAS'E CASAMEN:rOS
.

RUAEXP.ANTONIOCARLOSFERtlEIRA, 184

PROCLAMASDE CASAMENTO
, .'

Magot Adelia Gmbba u;hmann, Oficial do Registro avi! do l° Distrito da Comarca de Jaraguä. dó
Sul, Estado de Santa Catarina, faz ,Saber que COnip8JeccnuÍl neste Cartório cxjbili40 SCIIS documentos

pela lei, afim de Bc habilitamm para casar os seguintes:
EDrrAL N° 20.129 de 12-09-1995

Jl'l)ITAL N· 20.148 de 21-00-1995
, C6pla recebida do cartório de ItupOranga. nl!8te EStado
CLAUDINEI MARTHENDAL E ADRIANA BERNARDO

Ele, brailileiro, sollejro, tintlÍmro, ßatural de Petrolãndia, neste Estado, domiciliado e residente cm
Barra do Rio C!lTO, 'nesta cidade, filho de lrineu MarthendaI e 0ti1ia Pickler Marthcndal
Ela, brasileira, solteira, agócultora, natural de Jtupora!Íga, 'neBle Estado!_domiciliada e residente ein
Trts Bams, em Ituporanga, lICsté Estado, filha de Alv.aristo Bernardo -e Maria �tz Bernardo.

,
,

EDITAl, N· 20.14' de 22-(W-199S
, AMAIULDO HORNBÚRG E MARLI DALLMANN

. Ele, bíuiiiro, solleiro, operârio, natural de Jaragoã do Sol, domiciliado,e n:sidenle em Rio' da Luz IH,
lICita Qdadc, filho de Waldemàr Hornbmg c HiIciegardes Hornburg
El'a, brasileira, solteira, agricultora, natural de Jataguã do Sol, domiciliada e residente em 'Rio da Luz
III, IICsta cidade, filha de lngö Dalbnann e Edeltraud Dalbnann

EPITAL N' 20.150 de 22-00.1995,
MARCIO DE.NIS SClfALINSKI E TAT.IANA DAWULSKI

·Ele, \násÜCirO, solteiro, diagramador, natural de Jaraguä do Su4 domiciliado e residenIe. na Roa Leno
Nicolozzi; 158. Água Vetdc, nesta â'dade, filho !Ie, Herbert Sc:halinslá e .Lanrita Klitzlcc Sc:halinski.
Ela, brasileira, Botteira, <lo lar, natural de, São Paolo, São Paolo, domiciliada e residenIe na Rua Josê-.'
Marangoni, Vila Nova, lICsta cidade; filha de Tereza Krawolski, ' ","

EDITAL N· 20.151 de 22-00·1995
JOÃO VARGAS DE SOUZA E' IilENICE ROUX

Ele, brasileiro, sollciro, comprador, natural de Tubarão, lICSIe Estad,o, domiciliado e n:si,denle em

Loteamento J)almat,lote 175, ViJaCentenário, Resta cidade, filho de Antonio Vargas de Souza c Maria
Brasil de Souza,
Ela, brasileira, solfeiJa. balconista, 'natural de Jaraguä do'Sol, domiciliada e residente na Rua Domingos
da Nova, 306, lICsta cidade, filha de Jo� Roox e Selma Sehönke Roux.

,

EDITAL.N° 20.152 de 22.(W-1995 .

DÁCIO JOSÉ MENESTRINA E JlERNARDE'tE ANDREGHETONI '

,

'Ele, bJasileiro, solleiro, 1BecAniéo, natural de Rodeio, lICsle Estado, domiciliado e residenIe na Roa
CarlOs Sbardelatii, Vila Nova; nesta cidade, filho de Herc:fl.io 'Meoestrina e Madalena MénesCrina.
Elà, brasileira, sol�Jra, do.lar, n!lf.uIal de Joar�guã do Sol, dcmícíliada« tesidenle na Rua Luíz Bortolini,.

680, Jazaguã-Esquerdo, lICsta cidade, filha de 'Niltou Andreghetoni e Glàra Andreghetoni.

EDITAL N° 2O�1S3 de 2S'(w-1995 .

JÚLIO. CÉSAR OESCHELER E ANA CLAUDIA WOLLAN
Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natural de Jaragoã do Sul, domiáliado e residente na Roa
Carlos Oésehler, Dha da Figueira, IICsta cidade, filho de Ivo Ocsehler e Maria OIindina OcBéhler.
Ela;brasÍlcira, solteira, comcrciànte, natural de Jazaguä do Sol, domiciliadae residente na Rua IdaBridi,
85,'Vila Lalau, IICsta cidade, filha de:,'Francisco de Oliv� Wollan e Rosa Madalena: Wollan:

EDITAL N° 20.154 de 25-00-1995 '

CESARAUGUSTO LOPES DO,AMARAL E TEREZA E.LISABE'FÉ PADaRA D� SANTOS
Ele,brasileiro, solleiro;impR:ssor, natural de Caçadór, nesle És�o, domiciliado e Jesidente 'na Rua
Joà6 Emmelfoerfer, 631, nesta cidade, filho de Mateus Lopes do Amaral e Jurema Terezinha do
Amaral., , '

Ela,�ira, solleira, do lar, natural de Caçador, nesle Estado, domiciliada e residente na Rua Io�
, EmmendoeIfer, 631, lICSta cidade, filha de Padro Pa:dílha dos Sanl.9s e Maria l-uíza Granemann dos
Santos.

'

EDITAL N° 20.155 de 2�-19'S
,

VALMIR DOS REIS E KÉLRI RODRIGtJES YIEIRA
Ele, brasileiro, solleiro, i1istalador hidráulico, natural de Jazaguã do Súl, dómiciliado e residente na

Roa Roberto Ziemann; 545, ,nésta cidade, filho de JQão AndJé dos Reis,e de Luzia dos Reis. '

Ela, brasileira, solleira: do lar, nátiJral de Ii Paranã, Rondônia domIciliada e Jesidenle naRoa Roberto
'

Ziem1llln, 545, nesta cidade, filha de José BraSIlió Vieira e de Judith Rodrig�s Vieira.

Jl'l)ITAL N° 20.15' de 27�-1995'

"
UDELSON JOSUE ARALDI.E NANCI BARBI

,
,

Ele, brasileiro, solteiro, administrador, natural de Massarandoba, lICBIe Estado, domiciliado e residente .

na Avenida M8Jec:hal Deodoro da Fonseca"l.082, lICSta cidade, filbo de Maroelino Gêncsio Araldi
c Inna Alchini Araldi.

'
'

,

Elà, brasileira, solteira,m6dicà, naturál de Brusque, IlCBIe Estado, domi�iliada c residenIe na RuaJorge
Laccrd,�' 270, àpto. 81, Iicsta, cidade, filha. de Edmund� Afonso Barbi e Dolores Belli Barbi.

,E para que cIiegoeJao conhecimento de todos, mandel passar o pre�nle Edital que scrã publicado pela
impR:nsa e emCart6óo, onde será afixado por IS (qoi�) dias.

I '

) ,
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'Cl�ificados de
',.'

Vende-se Mercedes Bem; modelo C 220 Elegance, Vende-se Kadett SL/91 a

cor prata, zero km. Valor R$ 53.000,00 e assumir-12 gasolina ,com som e alarme..

� prestações de consórcio. Tratar (047) 371-6742 Aceita-se troca ou faço

CARROS
FINANCIADOS

Corcel IT 80 azul metálico
, . gasolina R$ 1.200,00 de

.
entrada + 6 parcelas de

RSSOO,OO.
Gol 81 Branco gasolina
Ri 1.200,00 de entrada

+ 6 parcelas de ss 500,0'0.
Fusca 81 branco gasolina
R$ 1.200,00 + 6 parcelas

de�SOO,OO.
'

Tratar 973.;9593

I
,
li'

GoLF' E'PASSAT
Voo. adqulr. o ••u Gol ou Pa••at

com .ntrada d. 2115%
outro. 250/0 .m 20/12/$5

••ndo o .aldo paro.lado .m at' 18 m••••

I\)
_ I PoDe 047;. 9710488

Menegotti Veículos

Pera nós, seguro não é só garantia de ríscos
S�guro é Prestação de'Serviços

SEGUROS GARCIA

AAUTONOVO.

,

. VEíCULOS
V..<l2.0: ;..•••••..94 <l1lacluriJo.�..•.......R$15SOO,00
Síncnl<l.S .89 )izJj.COI'fIII*>.IIIIáto .R$9.000,00
0wNy500 _ ••.••••••.•.•.ó.ß7••-' .Br.n:lO.., .R$5'SOO,OO
UOQ) ó ß7.....•.. , v� _ .R$6.000,OO.
OwMIIeSL .86. V8ßlllD : �.•.•••.•.•.••-.R$4.900,oo
OaIFlayGia : _ •. .86. .Daíab__ _ _R$6.000,oo
PamLS 83. .. ;._.,.. ;Bnn:o.•._ .R$3.600,00
Fta:a15OO .75 " .. _.DctIa:b._ _ _ .R$2.500,oo
Fta:a 1500 7J _ .AZl.L _ ••_ � .. .R$2.300,OO
flanljGldii .68 BoIdõ. _ _ .. _ _ ..R$3.000,oo
MJT())
)(IJ(lSO .88 V8ll'lll1a(1DIa) .R$3.000,oo

.

Xl..12S ; .84 Vemda _ .R$1.600,00
CG12S _ . .86. � _ .R$1.800,OO
�., 88 _Vênnela _ .R$500,OO
O::b1dcrM:twk. .89 .Praa. .R$600,oo
Cictrn:tlI'M::n!IIi 90 _.�._ _ .R$·E60,OO

.�ax.w�-OM). ,

.

A\OEIrm86-ACET�·�18.�OO

AtlTOIIÓ\'EIS OI( TODAS AS IWlCAS E
.

MODELOS À PRONI'A ENlREGAI
Ó11IIOS IlESCONl'OS MS COII'AS EIl DlttEIlO

PARA NOVOS E UWIOSI

R JOINVILLE 2(}j()·FON5fAX.í)'.1',3711'i7.J 9739753
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RuaExpedicionárioGumercindodaSiIva n990,
19andar, sala2 - Foq��: 371-1788
J uádoSuI-SC \

"

ótimo preço à vista. Tratar CLASSIFICADOS DE
973-8290 VEíCULOS

371-191.9

'NOssolII
PARAOTRANSPORTE

É.lrrALPARA
SBJNEGÓCIO

$
ÁGIL E SEGURO

PROMOÇÃO
LAVAÇÃO DO SEU

CARRO 'POR APENAS

VENHA CO

Atendimento das 7_ 181t1. de 2lllI sAbido
Rua J'olo PIanincheck, ••qulna

Pr6x. Quedro. 3> Am'i'lca.

P.uge.ot 40SGL _ borcI6. _ _ ..95
Se GL2000.. _ _ ••••_ ; • .bege 1ÍIII _ _ _ ••••_ _ _ _ _.92
GOI _ _ , _ ..branco ; _ _ .91
BNá� � � �
Uno 1� ..._ ••_ •••_ ••_ ..._ ••_ ••• _ .. _ •••prata.•••_ .. _ ..._ .. � ..._ ......_ ......_ .• _ •••_ .. _ .. :_.....

. E!:���-�:=::::E:;:::::::;:::::�=�::�
MonzaSLE._ _ branco _·.. ;:..N _._ _._.6T
�XLX�__._. • .. � ..IIl
............._ _._. branco__ _:.. __ _ _ • .86
GoU��__� -86
SanMnaC(Jl �--�-------------------------.86
SIt_SC • begem.. • __.86
GoI1.6..••_ _ _ _ ••••_ branco _ _ _ _ _ _ .84
Voyege. .. _ _ _ _ .. _._branco _ _ _ _ _ _ _ _.83

VoP •• ··_.. ····_· ·_ _ ••verd I._ _ _ _ _ •••••• _ • .83
GoI._ _ _ _ verde. :_ _ _ .: , •• .83
CorceI._ _.: bnlllco _ : _ _ _ .82
De�., �maL �

�":::::::::::::::::�.:�:::::�::.�:='.:;;:::::::::::�.::::::::�::�::.�:::�::�:::::::=::��
GoI._ :._ _ _ branco;_ _ _ _ ;.. _ 81
fu Vemlelha... .,.. ..:_80
BnItiIL ----__• __• __Innca.. ------------ • .79

'

.' COrc..L • blallÇQ- • • __76

Fu-----------------JlftlllJa.---·-.. ..,__73
CVt+\OWClJ<..W�t.ß:C/ffi.·QlWN-IJEMD.86·I(EJ'MeTRXA

Rua Joinville n" 3573 - Fone (047) 371-9822
JARAGUÁ DO SUL - SC

•
-

. .

OM_PECA8
I DISQUE PEÇAS 371-12811

. • •

! ..

A Manegotti lança 'pra você .....hor Promoção da
peças originals do ano: "PROMOPEÇAS."

.

UGlE AGORA� VEMIA VlSlTAß.NOSI
Menegoffi Veículos
Falle·CM'- a71CM99

.

'i..
"
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